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دانشگاه بجنورد

دکتر فرهاد خداداد کاشی

دانشگاه پیام نور

دکتر مجتبی بهمنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و ارسال مقاالت

شرایط ارسال مقاله در فصلنامه اقتصاد مقداری:

-1

موضوع مقاله در ارتباط با پژوهشهای مقداری یا اقتصاد کاربردی باشد.

-2

مقاله حاصل مطالعات ،تجربه ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) و به لحاظ محتوا ،مقاله

علمی پژوهشی باشد .مسوولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده ی نویسنده است.

-3

مقاله قبال برای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریات (یا مجموعه

مقاالت همایشها) چاپ نشده باشد.

-4

مقاله اصلی شامل عنوان ،نویسندگان ،چکیده ،واژه های کلیدی ،طبقه بندی  ،JELمقدمه ،بدنه ی

اصلی ،پیوستها و فهرست منابع باشد.

تبصره :فایل اصلی مقاله "بدون نام نویسندگان" باشد.
تبصره :2اعضای هئیت علمی می بایست از ایمیل سازمانی به منظور ارسال مقاله استفاده نمایند.
تبصره :3به منظور رفاه نویسندگان ،رعایت رسم الخط مجله اقتصاد مقداری در مرحله ی اول ارسال برای
مجله اجباری نیست ،با این وجود می بایست بخش های کلیدی یک مقاله ی پژوهشی را دارا باشد.
-

نویسندگان محترم توجه کنند که همانگونه که فایل مشخصات نویسندگان را ارسال می کنند ،در

سامانه مجله نیز ترتیب نویسندگان مقاله ،نویسنده ی مسئول و مشخصات آن ها همانند فرمت فایل
ارسال شده باشد .تبعات عدم تطابق و رعایت این مسئله ،به عهده ی نویسنده (گان) است.
-

درجه ی علمی نویسنده و رشته ،دانشکده  ،..........دانشگاه ،............شهر ،کشور .به عنوان

مثال:
-

استادیار اقتصاد ،دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

-

در صورتی که نویسندگان مقاله بعد از ارسال آن ،درخواست تغییر در مشخصات نویسندگان را

مقاله داشته باشند ،الزم است بصورت مکتوب که در آن تمامی نویسندگان به همراه افیلیشن آن ها طبق
فرمت استاندارد مجله تنظیم شده و توسط تمام نویسندگان جدید و قدیم امضاء شده باشد ،از طریق ایمیل
به مجله ارسال نمایند.
-

چارچوب مقاله به صورت استاندارد فصلنامه طبق فایل نمونه فایل راهنمای نویسندگان باشد.

-5

به غیر از چکیده ی فارسی کوتاه که در فرمت اصلی مقاله ارسال می شود ،چکیده گسترده

( (Extended Abstractبه صورت فارسی و انگلیسی حداقل  450کلمه )مطابق با فرم شماره (4ارسال
شود.

-6

برای متون (چکیده یا مقاله) انگلیسی گواهی معتبر ترجمه ( )Nativeبه همراه مقاله ارسال شود

(بخش فایلهای تکمیلی/اضافی).

-7

هزینه ارسال مقاله  100:هزار ریال است که بعد از تایید مقاله و قبل از ارسال به داوری اخذ میشود

و هزینه چاپ مقاله  250هزار ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ میشود.

-8

با توجه به سیاست جدید مجله مبنی بر ارزیابی درجه ی مشابهت ،در صورتی که مقاالت ارسالی زیر

 15درصد مشابهت داشته باشند ،برای داوری ارسال خواهد شد و در صورتی که مقاالت باالی  30درصد
مشابهت داشته باشد ،رد خواهد شد.

-9

مقاله دریافت شده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب

تشخیص داده شود ،توسط حداقل دو نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

-10

مقاله همراه با تعهد نامه نویسنده مسئول ،در زمان ارسال فایل مقاله به عنوان فایل تکمیلی (فرم

های شماره  3 ،2 ،1و  )4ارسال گردد .پس از دریافت فایل الکترونیکی مقاله ،کد رهگیری برای اطالع از
فرآیند بررسی ،داوری و سایر پیگیری ها به نویسنده مسئول اختصاص و به آدرس الکترونیکی وی ارسال
می شود.

-11

مقاله دریافت شده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که مناسب

تشخیص داده شود ،توسط حداقل دو نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
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چکیده

بخش مالی یکی از مهمترین عوامل در شکلدهی تولید و همچنین یکی از ضروريترین حلقههای ایجاد بخشهای
مختلف اقتصادی است ،لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخشهای اقتصاد ضروری است .هدف این مقاله

ارزیابی جایگاه واسطههای مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخشهای اقتصادی از روش حذف
فرضی جزئی دیازنباخر و لهر ( )2013است .این مقاله بدنبال بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت  10درصدی در

زیربخشهای مالی اقتصادایران شامل زیربخش بانک ،زیربخش بیمه و زیربخش واسطههای مالی است .نتایج این
مطالعه نشان میدهند در صورت افزایش  10درصدی عرضه خدمات بانکی در اقتصادایران ،بخش «ساختمانهاي

مسكوني» با افزایش 1/12درصدی ارزشافزوده مواجه خواهد شد که معادل 0/52درصد افزایش است .پسازاین

بخش نیز فعالیتهای ساختمانهای غیرمسکونی ،تأمين اجتماعي اجباري و دامداری به ترتیب با 1/01و  0/85و

0/79درصد افزایش ارزشافزوده روبهرو میشوند .در صورت افزایش 10درصدی عرضه خدمات واسطههای مالی در

اقتصادایران ،بخش ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالدبا افزایش 0/6درصدی ارزشافزوده مواجه خواهدشد که

معادل 0/06درصد افزایش است .پسازاین بخش نیز فعالیتهای ساخت سایر فلزات اساسی و ریختهگری فلزات،

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری و ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات
حملونقل و قطعات و وسایل الحاقی آنهابه ترتیب با  0/52و  0/48و 0/47درصد افزایش ارزشافزوده روبهرو

میشوند .در صورت افزایش  10درصدی عرضه خدمات بیمه در اقتصادایران ،بخش ساختمانهای غیرمسکونی با
افزایش  0/53درصدی ارزشافزوده که برابر  1940166میلیون ریال میباشد ،مواجه خواهدشد بهطوریکه ستانده

واسطهای آن  1224203میلیون ریال معادل  0/26درصد افزایش را شاهد است .پسازاین بخش نیز فعالیتهای
استخراج زغالسنگ و لینیت ،ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری و استخراج سنگ،

شن و خاک رس به ترتیب با  0/46و  0/39و 0/30درصد افزایش ارزشافزوده روبهرو میشوند .درنهایت تمام انواع

خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10درصدی بخش مالی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان

داد بخش ساختمانهای غیرمسکونی با افزایش 1/69درصدی ارزشافزوده که برابر  614627میلیون ریال میباشد،

مواجه خواهد شد بهطوریکه ستانده واسطهای آن به میزان  3878263میلیون ریال (0/82درصد) با افزایش روبهرو

میشود .پسازآن نیز بخشهای ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری ،ساختمانهاي
مسكوني و دامداری به ترتیب با  1/57و  1/50و 1/40درصد افزایش ارزشافزوده روبهرو میشوند.
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3

مقدمه

یکی از اصلیترین مسائل در زمینههای مختلف اقتصادی ،مسئله تأمین مالی میباشد .به
وجود آمدن مدلهای جدید تأمین مالی که بهتبع مدلها و شیوههای جدید تولید در جوامع
گسترش یافتند ،سبب شده است که یکی از مسائل اصلی بخشهای مختلف اقتصادی تحت
تأثیر نهادها و واسطههای مالی و سیاستهای آنها قرار گیرد و بهعنوان یکی از عوامل مؤثر
در رشد و توسعه اقتصادی قلمداد شود و در عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی نقش
چشمگیری ایفا کند.
وجود علیت از واسطههای مالی به رشد و توسعه اقتصادی در یک اقتصاد به این
مفهوم است که توسعه اقتصادی وابسته به توسعه واسطههای مالی بوده و کمبود یا عدم
دسترسی به این عامل سبب عملکرد ضعیف در فرآیند توسعه خواهد شد و کاهش اشتغال
و درآمد و بخشهای مختلف اقتصادی را در پی خواهد داشت (.)Vali Nejad, 2001
بنابراین کشف شدت این علیتها ،جهت اثرگذاری و روابط میان واسطههای مالی با سایر
بخشهای اقتصادی و ارزشافزوده کشور دارای اهمیت فراوان بوده و میتواند در
برنامهریزیهای صحیح برای تولید و اتخاذ سیاستهای بخشی و کالن اقتصادی در جهت
تعیین میزان افزایش یا کاهش کمی و کیفی نهادهای واسطه مالی راهگشا باشد .واسطههای
مالی در اقتصاد ایران شامل نهادهای بانکی و غیر بانکی اعم از بانک ،شرکت مالی ،شرکت
بیمه ،بورس اوراق بهادار ،شرکت کارگزاری میباشد ( Dalali Esfahani, Vaez Barzani,
.)& Rafiei, 2008
یکی از مهمترین روشهای اقتصادی برای کشف این روابط و تجزیهوتحلیل پیوندهای
موجود بین بخشهای اقتصادی ،استفاده از ظرفیتها و تکنیکهای روش داده -ستانده
است .تجزیهوتحلیل پیوندها که برای بررسی وابستگی در ساختار تولید به کار میرود ،در
رویکرد تجزیهوتحلیل داده-ستانده ،1قدمت بسیار طوالنی دارد .اندازۀ پیوندهای پسین و
پیشین برای تجزیهوتحلیل روابط وابستگی بین بخشهای اقتصادی و تعیین استراتژی توسعه
مناسب برای بخشهایی که دارای تأثیر متوسط به باال بر اقتصاد دارند ،به کار میرود .درواقع

Input-Output Analysis
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مدلسازی و سنجش اثرگذاری شوکهای مثبت جانب عرضه در بخش
مالي اقتصاد ایران

از هنگام ارائه اولین کار توسط چنری-واتانابه در سال  )Rasmussen, 1956( ،1958در
سال  1956و ( )Hirschman, 1958در سال  1958که به بررسی پیوندهای بین بخشی 2یا
هدف مقایسه ساختارهای بینالمللی کارا پرداخته ،این ابزار تحلیلی در ابعاد مختلف
پیشرفتهتر شده و گسترش یافته است ) (Chenery & Watanabe,1958و این معیارها
که شامل پیوندهای پسین و پیشین میشوند ،به صورتی وسیع در زمینههایی مانند تحلیل
پیوندهای درونی بین بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین شکلدهی استراتژیهای
مختلف توسعه مورداستفاده قرارگرفته است .در دهه 1970معیارهای سنتی بسیار کاربرد
داشته و اشکال مختلفی از این معیارها مورداستفاده قرار میگرفت .اخیرا ً نیز روشهای

تحلیل پیوندها از جانب تحلیلگران داده-ستانده بیشازپیش موردتوجه قرارگرفته است
( .)Sadeghi Shahdani, 2016از سوی دیگر درزمینه معیارهای ضرایب پیوندهای بین
بخشی ،برخی از روشهای گوناگون ارائهشده که البته تفاوتهای عمدهای بین این روشها
وجود دارد .بر همین اساس بسیار ضروری است تا طبق روشی نوین و دقیق ،روابط و هم
پیوندی میان بخشها باواسطههای مالی تبیین و مشخص گردیده و از تئوریهای مدلسازی
جداول داده-ستانده و با تکیه بر روش نوین حذف فرضی تعمیمیافته ،بهره گرفته خواهد
شد.
در این پژوهش با هدف ارزیابی جایگاه واسطههای مالی در کشور و تبیین تأثیر و
تأثرات آن بر سایر بخشها و ارزشافزودهی اقتصاد ایران از روش حذف فرضی جزئی 3که
توسط دیازنباخر و لهر در سال  2013معرفیشده است ،استفاده خواهد شد
( .)Dietzenbacher & Lahr, 2013نخستین بار است که این روش در بخش مالی اقتصاد
ایران در قالب شوکهای مثبت جانب عرضه اقتصاد ،مورداستفاده قرارگرفته و اهمیت بخش
مالی در اقتصاد ایران سنجیده و شبیهسازی میشود .روش حذف فرضی تعمیمیافته ضمن
برطرف نمودن نارسائیهای روشهای پیشین ،میتواند تصویری واقعیتر را از روابط متقابل
بخشها ارائه نماید و داللتهای سیاستی دقیقتری را در پی داشته است .در همین راستا و
Intersectoral Linkage

The Partial Extraction Method
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بررسی و واکاوی ابعاد مختلف مسئله ،چارچوبی شامل پنج محور سازماندهی و ارائه
میگردد .بدینصورت که در بخش نخست به کنکاش و واکاوی در مطالعات انجامگرفته در
سطح بینالملل و ایران خواهیم پرداخت .در بخش دوم مبانی نظری پژوهش شامل اهمیت
واسطههای مالی و جایگاه آن در اقتصاد ایران ،بخشهای مالی اقتصاد در جدول داده-
ستانده ،بیان خواهد شد .بخش سوم مروری است بر روششناسی و توضیح مربوط به روش
حذف فرضی جزئی .در بخش چهارم ،بر اساس روش مذکور ،به تشریح مدل میپردازیم؛
ازجمله آنکه در صورت بروز شوک مثبت  10درصدی بخش عرضه بر زیر بخشهای مالی
اقتصاد ایران ،چه اثراتی ایجاد خواهد شد و مهمترین بخشهای اقتصادی که متأثر از این
شوک هستند ،با چه شدتی اثر میپذیرند؟ تحلیل و تجزیه نتایج و یافتهها ،سیر پردازش
پژوهش و نتیجهگیری نیز در بخش پنجم تحقیق ارائه خواهد شد.

 -2ادبیات پژوهش
 -2-1بخش مالی
تأمین مالی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در شکلدهی تولید و همچنین بهعنوان یکی از
ضروريترین حلقههای ایجاد بخشهای مختلف اقتصادی ،جایگاه ویژهاي در تجارت ،رشد
و توسعه اقتصاد را دارد .طی سالهاي اخیر اهمیت واسطههای مالی پس از بحران - 2007
 2008میالدي موردتوجه قرارگرفته است ( Barghi Oskooee & Mohammadi
 .)Bilankohi, 2016وابستگی روزافزون فضاهای گوناگون اقتصادی به تأمین مالی و تبع
آن واسطههای مالی ،به دلیل جایگزینی نیروی ماشین بهجای نیروی انسانی و تغییرات در
شیوه تولید و نظامات تأمین مالی مدرن ،سبب شده است که واسطههای مالی در کنار سایر
عوامل تولید مانند نیروی کار ،عاملی مؤثر در رشد و توسعه هر اقتصادی قلمداد شود و در
عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا کند ( Fazlzadeh & Tajvidi,
 .)2008وجود علیت از توسعه واسطههای مالی به رشد تولید و توسعه اقتصادی در یک
اقتصاد به این مفهوم است که اقتصاد با توسعه واسطههای مالی دچار تغییر میگردد و
کمبود یا عدم دسترسی به این عامل سبب عملکرد ضعیف بخش تولید خواهد شد و کاهش
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اشتغال و درآمد را در پی خواهد داشت ( .)Jumbe, 2004لذا کشف رابطه بین واسطههای
مالی و پیوندهای این بخش با سایر بخشها در اقتصاد ضروری است.
اما واسطه مالی چیست و چه جایگاهی در اقتصاد دارد؟ واسطه مالی یک بنگاه
اقتصادی است که مبادالت خاصی انجام میدهد .ماهیت واسطههای مالی را با  3ویژگی
زیر میتوان بیان نمود:
الف) واسطههای مالی وجوه را از یک گروه (پسانداز کنندگان) میگیرند و در اختیار
گروه دیگری (بنگاهها و افراد) قرار میدهند.
ب) هر یک از دو گروه بسیار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع الزم را در  2طرف تأمین
کنند .لذا شرط واسطه بودن همین زیاد بودن  2طرف میباشد.
ج) اسناد بدهی /طلب که در اختیار دریافتکنندگان و واگذارکنندگان وجوه قرار
دارد ،به مقدار تولید بستگی دارد (.)Hesani, 2003
واسطه های مالی در اقتصاد ایران شامل نهادهای بانکی و غیربانکی اعم از بانک،
شرکت مالی ،شرکت بیمه ،بورس اوراق بهادار ،شرکت کارگزاری میباشد ( Dalali
.)Esfahani et al., 2008
بازتاب واسطههای مالی در جدول داده-ستانده سال  1396در سه زیر بخش بانک،
سایر خدمات مالی بهجز تأمين وجوه بیمه و بازنشستگی و بیمه است .هر یک از این زیر
بخشها در ساختار طبقهبندی رشته فعالیتهای اقتصادی ایران دارای یک کد اختصاصی
میباشند و این طبقهبندی توسط مرکز آمار ایران منتشرشده است .حال در این قسمت
بهمنظور روشن شدن جایگاه واسطههای مالی در جدول داده – ستانده ،طبقهبندی هر یک
از زیر بخشهای آن ذکر خواهد شد .این طبقهبندی در جدول  1قابلمشاهده است.
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جدول  .1کدهای  ISICمرتبط با بخشهای مالی

مأخذ :ورژن چهارم طبقهبندی  ،ISICمرکز آمار ایران1396 ،
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
فعالیتهای وابسته
کد ISIC
فعالیت

6411

فعالیت بانکی

واسطهگریهای پولی ،بانکداری مرکزی ،ادارات تابعه بانک

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

بانکداری بهجز بانک مرکزی ،ارائه خدمات بانکی ،بانک

اقتصاد نوین ،بانک انصار ،بانک پارسیان ،بانک پاسارگاد،

بانک تجارت ،بانک توسعه صادرات ایران ،بانک رفاه کارگران،

بانک سامان ،بانک سپه ،بانک سینا ،بانک صادرات ،بانک

صنعت و معدن ،بانک قرضالحسنه مهر ایران ،بانک

سایر

پولی

واسطهگریهای

کارآفرین ،بانک کشاورزی ،بانک گردشگری ،بانک مسکن،
6419

بانک ملت ،بانک ملی ،پستبانک و شعبه بانک با کد

6419/1

فعالیتهای مالی مؤسسات مالی و اعتباری هستند که

شامل مؤسسات مالی و اعتباری ،موسسه مالی و اعتباری

توسعه ،موسسه مالی و اعتباری ثامناالئمه ،موسسه مالی و

اعتباری عسگریین ،موسسه مالی و اعتباری قوامین و
موسسه مالی و اعتباری مهر با کد 6419/2

شرکتهای

صاحب

سهام که شامل شرکت-
های صاحب سهام و

6420

-

شرکتهای هلدینگ

تعاونی سهام عدالت ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع

تراستها ،صندوقها و

واحدهای مالی مشابه

ایران ،شرکت سرمایهگذاری ،شرکت سرمایهگذاری آتیه
6430

دماوند ،شرکت سرمایهگذاری امید ،شرکت سرمایهگذاری

بانک ملت ،شرکت سرمایهگذاری بانک ملی ایران ،شرکت

سرمایهگذاری بهمن ،شرکت سرمایهگذاری بوعلی ،شرکت
سرمایهگذاری توسعه صنایع بهشهر ،شرکت سرمایهگذاری
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فعالیت

فعالیتهای وابسته

کد ISIC

سایپا ،شرکت سرمایهگذاری سپه ،شرکت سرمایهگذاری
صنایع پتروشیمی ،شرکت سرمایهگذاری صنعت بیمه،

شرکت سرمایهگذاری غدیر ،شرکت سرمایهگذاری ملت و

شرکت سرمایهگذاری ملی ایران
سایر

خدمات

اجارهداری مالی (لیزینگ) ،اجارهداری مالی ،شرکت رایان

فعالیتهای
بهجز

مالی

فعالیتهای تأمین وجوه

سایپا ،شرکت لیزینگ ،لیزینگ ،لیزینگ ایرانیان ،لیزینگ

بانک پاسارگاد ،لیزینگ رازی ،لیزینگ سرمایهگذاری بانک

6491

ملی ،لیزینگ شید ،لیزینگ صنعت و معدن و لیزنیگ

بیمه ،و بازنشستگی

اعطای سایر اعتبارها

سایر

خدمات

ماشینآالت سنگین ایرانیان

فعالیتهای اعطای وامهای غیر بانکی ،تعاونی اعتبار ،بانک

کارگشایی ،صندوق قرضالحسنه ،صندوق مهر امام رضا و

6492

موسسه قرضالحسنه

فعالیتهای
بهجز

مالی

فعالیتهای تأمین وجوه

فعالیتهای عاملیت (نمایندگی) ،نگارش معامالت تعویضی

ارز ،فعالیت شرکتهای خرید بیمه عمر بیماران صعبالعالج

6499

و فعالیت سرمایهگذاری

بازنشستگی و بیمه

بیمه :بیمه عمر ،بیمه زندگی و عمر و بیمه عمر با کد 5611
651
بیمه

فعالیتهای

جنبی

های بیمه

شرکت سهامی بیمه ایران ،شرکت سهامی بیمه دانا ،شرکت

سهامی بیمه سرمایهگذاری ،شرکت سهامی بیمه صادرات و

65

خدمات مالی و فعالیت-

فعالیت های بیمه غیر از بیمه عمر ،بیمه آسیا ،بیمه البرز،

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با کد 6512

652

بیمه اتکایی

653

تأمین وجوه بازنشستگی
فعالیتهای جنبی خدمات مالی بهجز تأمین وجوه بیمه و

661

بازنشستگی شامل فعالیتهای سرپرستی بازارهای مالی،

اداره بازرسی مالی ،تاالر بورس ،سازمان بورس و اوراق بهادار،

سازمان سپردهگذاری وجوه مرکزی ،شرکت بورس کاالیی و

داود منظور ،سجاد رجبي ،رضا رنجبران
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کد ISIC

فعالیت

9

فعالیتهای وابسته
شرکت بورس اوراق بهادار تهران است که کد اختصاصی این
فعالیتها عبارت است از 6611

فعالیت کارگزاری در بازارهای اوراق بهادار و کاال با کد 6612

شامل فعالیتهای کارگزاری در بازارهای اوراق بهادار و کاال

بهجز صرافیها ،شرکت کارگزاری بورس و اوراق بهادار،
کارگزاری آبان ،کارگزاری آتیساز بازار ،کارگزاری آرمان تدبیر

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

کارگزاری بانک صادرات ،کارگزاری بانک کشاورزی ،کارگزاری

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

و کارگزاری سرمایهگذاری ملی ایران است .بهعالوه فعالیت

صرافیها با کد  6612/2شامل فعالیتهای خدمات ارزی

(بهجز بانک) ،خدمات تسعیر ارز و صرافیهاست.

سایر فعالیتهای جنبی فعالیتهای خدمات مالی با کد

 6619شامل خدمات کارگزاری وام ،خدمات مشاوره در امور
سرمایهگذاری ،خدمات مشاوره مالی و خدمات امانی،
اعتباری و حضانت بر اساس حقالزحمه

فعالیتهای ارزشیابی مخاطرات و خسارت ،ارزشیابی
خسارت ،ارزیابی ریسک ،ارزیابی و تعیین مطالبات بیمهای،
تسویه مطالعات بیمه و تعیین جبران خسارت است که با کد

6621
فعالیتهای

جنبی

تأمین وجوه بیمه و

بازنشستگی

662

فعالیتهای کارگزاران و نمایندگی بیمه شامل فعالیتهای

خدمات داللی بیمه ،نمایندگی بیمه و واسطه بیمه با کد 662
فعالیتهای

مدیریت

وجوه

بازنشستگی

بر

اساس

حقالزحمه ،مدیریت صندوق بازنشستگی بر اساس
حقالزحمه ،مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس
حقالزحمه و مدیریت سایر صندوقهای سرمایهگذاری بر
اساس حقالزحمه با کد 663
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حسابهای ملی

حسابهای ملی ،درواقع مقادير تجمیع شده متغیرهای اقتصادی در یک دوره یا مقطع زمانی
مشخص هستند که کلیه فعالیتهای اقتصادی آحاد یک (جامعه) را بدون تفکیک بخشی
ارائه میکند که توسط سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی بهعنوان ابزار مناسب جهت
ردیابی و کنترل تحوالت اقتصادی به کار گرفته میشوند .هدف از تهیه و تدوین حسابهای
ملی محاسبه مهمترین متغیرهای جریانی اقتصاد نظیر تولید ،مصرف ،تشکيل سرمایه،
صادرات ،واردات ،درآمد و رشد اقتصادی در یک دوره معین از زمان و اندازهگیری مهمترین
متغیرهای موجودی اقتصاد نظیر ثروت ،دارایی و بدهی در مقطعی از زمان است که از طريق
آنها تصویر وضعیت اقتصادی کشور در آن دوره با مقطع زمانی نشان داده میشود .برای
حفظ قابلیت مقایسه بینالمللی ،الزم است مجموعه متغیرهای فوق در قالب آمارهای سازگار
و مبتنی بر تعاریف و مفاهیم ،طبقهبندیها ،روشهای محاسباتی و جداول استاندارد توافق
شده بینالمللی تهیه و تنظیم شود (.)Bemanpoor, 2016
بخش آمار سازمان ملل متحد ،بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی و کمیسیون جوامع اروپایی در سال  2008استانداردهایی را در

قالب سیستم بینالمللی حسابهای ملی که بهاختصار  SNA4نامیده میشود ،به تصویب

رساندهاند تا مراكز متولی گردآوری آمار در کشورها بر اساس آن دادههای اقتصادی کشور
خود را ارائه کنند .سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم ،سازوکار و یکپارچه
حسابها ،ترازنامهها و جداول مبتنی بر تعاریف و مفاهیم ،طبقهبندیها و قواعد حسابداری
توافق شده در سطح بینالمللی تشکیل یافته است .در این سیستم چارچوب حسابداری
جامعی طراحیشده است که در آن دادههای اقتصادی در قالبی تنظیم میشود که برای
برنامهریزیها ،سیاستگذاریها ،تجزیهوتحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد
استفاده قرار میگیرد.
کل ارزشافزوده ،کل درآمد مالیاتی .کل هزینههای مصرفی ،کل تشکیل سرمایه و
خالص کل صادرات ازجمله مهمترین متغیرهای حسابهای ملی هستند .از جهت درجه
تجميع ،این دادهها تجمیع شده ترین دادههای ممکن در یک اقتصاد هستند.

System of national account
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دادههای مربوط به حسابهای ملی ایران معموال ً با یک تأخیر چندماهه تا یکساله
تهیهشده و توسط بانک مرکزی منتشر میگردد .البته در گزارش بانک مرکزی ،متغیرهای
ارائهشده در یک سطح تجمیع کمتر بهصورت بخشی و یا به تفکیک خصوصی و دولتی بیان
میشود.
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جدول داده-ستانده

پس از نظام حسابداری کالن یا حسابهای ملی ،نوبت به بررسی نظام حسابداری بخشی
یا جدول داده-ستانده میرسد که دادههای بخشهای یک اقتصاد را در بردارد .البته بسته
به موضوع موردمطالعه ،بخشهای موردنظر میتوانند با یک درجه تجميع باال ،در بخشهای

کشاورزی ،صنعت و خدمات طبقهبندی گردند؛ اما غالبا ً این طبقهبندیها بر اساس کدهای
دورقمی یا سهرقمی  CPC5یا  ISIC6است.
جدول داده-ستانده ،که تحلیل داده-ستانده بر اساس آن پیریزی شده است ،برای
اولین بار توسط لئونتیف برای اقتصاد آمریکا ارائه گردید .واسیلی لئونتیف ازجمله اولین
اقتصاددانانی بود که با انتشار اثر خود ،شکاف بین تجربه و نظریه اقتصاد در این زمینه را
پر نمود و شکلی از مدل تعادل عمومی اقتصاد را در چارچوب الگوی داده-ستانده ارائه داد
که در قالبی ساده انجام آزمونهای آماری را امکانپذیر مینمود.
جدول تحلیلی داده-ستانده ،یک جدول متقارن بخش در بخش با کاال در کاالست.
جدول بخش در بخش نشان میدهد که هر بخش اقتصادی ،چه چیزی به بخشهای دیگر
داده (عرضه محصوالت) و چه چیزی از آنها گرفته یا ستانده است (تقاضای نهادهها).
جدول کاال در کاال نیز نشان میدهد برای تولید هر کاال چه مقدار از کاالهای دیگر
استفادهشده و کاالی تولیدشده در کدام بخشها مصرفشده است .برای روشن شدن
موضوع ساختار کلی جدول داده-ستانده را در نظر بگیرید (جدول  .)2در جدول داده-ستانده
مشخص است که در تولید هر محصول چه میزان هزینه مواد واسطه (ماتریس روابط بین

Central product classification

The international standard of industrial classification of all economic activities
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بخشی) ،چه میزان هزینه عوامل و چه میزان هزینه مالیات بوده است .همچنین مشخص
است که تقاضاکنندگان برای هر کاال چقدر هزینه کردهاند.
جدول  .2ساختار کلی جدول داده-ستانده
مأخذ :فراداده ،مرکز آمار ایران1396 ،
Tabel 2. The general structure of the input-output table
Resource: Metadata, Statistical Center of Iran, 2017
تقاضاکنندگان

محصوالت (بخشها)

ماتریس تقاضای نهایی

ماتریس روابط بین بخشی

محصوالت (بخشها)

-

ماتریس پرداختی به عوامل و

ارزشافزوده

- 2- 4

مالیات

رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی در اقتصاد

یکی از مهمترین سؤاالت اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در
اقتصاد است .چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامهریزی برای نیل به رشد
اقتصادی یاری مینماید .بهعبارتدیگر یک سؤال اساسی وجود دارد که آیا رابطهای علی بین
بخش مالی و شوکهای آن و بخش حقیقی وجود دارد یا خیر؛ و این رابطه چه جهتی دارد؟
لذا این پرسشی است بنیادین که میبایست قبل از هرگونه مدلسازی و سنجش اثرات بخش
مالی بر دیگر بخشهای اقتصادی ،بدان پاسخ داد .در مباحث توسعه مالی و ارتباط آن با
رشد اقتصادی سه دیدگاه مطرح است :اول پارادایم طرف عرضه که طرفداران این دیدگاه
جهت علیت اثرگذاری را از سمت توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی میدانند .ایشان
معتقدند که توسعه مالی از طرق مختلف ،رشد اقتصادی را بهبود میبخشد .بهعنوانمثال
توسعه مالی میتواند به مبادله منابع مالی بین واحدهای اقتصادی دارای مازاد و واحدهای
اقتصادی دارای کمبود منابع کمک کند .این مبادله احتماال ً تعمیق مالی در نظام مالی را

افزایش میدهد و موجب افزایش سرمایهگذاریها در اقتصاد میشود و زمینه رشد اقتصادی
را فراهم میکند .دوم پارادایم طرف تقاضا است .طرفداران این دیدگاه بر این باورند که تغییر
در بازارهای مالی درنتیجه رشد بخش واقعی اقتصاد (به دلیل پیشرفت تکنولوژی یا ارتقای
بهرهوری نیروی کار) به وجود میآید .بهبیاندیگر ،رشد اقتصادی علت رشد بخش مالی
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است .این دیدگاه اولین بار توسط پاتریک بیان شد ( .)Patrick, 1966او در مطالعه خود
بیان میدارد که تقاضا برای خدمات مالی به رشد محصول واقعی در بخشهای مختلف
اقتصاد بستگی دارد .بنابراین ،شکلگیری و گسترش مؤسسات مالی مدرن و افزایش
داراییهای مالی و خدمات آنها عکسالعملی در برابر تقاضای سرمایهگذاران و پسانداز
کنندگان برای این خدمات در اقتصاد است .نظریه سوم پارادایم رابطه دوسویه است که بر
اساس این نظر بین رشد اقتصادی و توسعه مالی ارتباط دوطرفه وجود دارد ،بهطوریکه در
مراحل اولیه رشد ،بخش مالی از طریق گسترش بازارهای مالی و ایجاد مؤسسات مالی و
عرضه خدمات و داراییهای مالی ،نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا میکند اما با افزایش
رشد اقتصادی و دستیابی به سطوح باالی رشد ،گسترش بخش مالی تحت تأثیر رشد
اقتصادی قرار میگیرد ( Mohammadi, nazeman, & khodaparast persarai,
.)2014
در مورد اقتصاد ایران مقاالت متعددی این رابطه را موردسنجش قرار دادهاند و بیان
کردهاند در رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در ایران دیدگاه طرف عرضه صادق است.
بهعنوان نمونه محمدی و همکاران ( )1393با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به این
رسیدهاند که در اقتصاد ایران ،شاخصهای توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاهمدت
رشد اقتصادی است .در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه
علیت دوطرفه برقرار است .بنابراین میتوان بر این اساس رابطه بین توسعه بخش مالی بر
دیگر بخشهای اقتصادی را مدلسازی کرد و اثرات تغییر مثبت در بخش مالی بر دیگر
بخشهای اقتصادی را موردسنجش و ارزیابی قرار داد.
- 2- 5

مروری بر پیشینه مطالعات

مطالعات داخلی
حسانی ( )1382در مقالهای با عنوان ماهیت و وظایف واسطههای مالی بانکی و شبه بانکی
به بیان نقش و وظیفه واسطه های مالی پرداخته و ضمن بیان مسئله وجود اطالعات
نامتقارن و بهتبع آن انتخاب بد در این زمینه ،به بیان وظایف واسطههای مالی با تکیهبر
حل مسئله انتخاب بد و خطر اخالقی میپردازد (.)Hesani, 2003
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داللی اصفهانی و همکاران ( )1387در مقالهای با عنوان تأثیر واسطههای مالی بر
رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش الگوی تصحیح خطای برداری( )VECMبا بهکارگیری
روش جوهانسون ،به این نتیجه دست می یابد که این دو دارای رابطه منفی میباشند و
میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی ایران از این ناحیه بسیار ناچیز است ،بهگونهای که نمیتوان
ارتباط نزدیکی بین واسطهگریهای مالی و رشد اقتصادی در ایران نتیجه گرفت ( Dalali
.)Esfahani & el, 2008
کریم زاده و سلطانی ()1389در پژوهش خود به برآورد رابطه بلندمدت شاخص قیمت
سهام صنعت واسطهگری های مالی با متغیرهای کالن پولی با استفاده از روش ARDL
پرداختهاند .نتایج مقاله نشان میدهد که رابطه بلندمدتی بین شاخص قیمت سهام صنعت
واسطهگریهای مالی و متغیرهای کالن پولی وجود دارد .بر اساس یافتههای پژوهش
نقدینگی تأثیر مثبت معنیدار و نرخ ارز و سود بانکی تأثیر منفی بیمعنی بر شاخص قیمت
سهام صنعت واسطهگریهای مالی دارند(.)Shahabadi & Mahmmodi, 2010
شاهآبادی و محمودی ()1389در پژوهشی به بررسی رابطه توسعه واسطههای مالی
و ارزشافزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران با استفاده از روش هم انباشتگی انگل – گرنجر
عاملی شاخصهای متعدد مالی به
پرداختهاند .در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل
ُ
یک شاخص جامع که بیانگر توسعه مالی است تبدیلشدهاند و با استفاده از روش انگل –
گرنجر رابطه آن باارزشافزوده بخش کشاورزی تخمین زدهشده است .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که بین متغیرهای توسعه واسطههای مالی و ارزشافزوده بخش کشاورزی رابطه
مستقیمی وجود دارد .ولی درباره رابطه علی بین آنها نمیتوان اظهارنظر کرد ( Tarahomi,
.)2011
ترحمی ( ) 1389در مقاله خود با عنوان «تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد
ایران» بخش خدمات مالی را یک تابع لئونتیف در نظر میگیرد و سعی میکند که اثر تعطیلی
بخش خدمات مالی در تولید و اشتغال کشور را بهصورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه
کند .در این مقاله برای محاسبه پیوندهای پیشین و پسین از جدول داده ستانده ،شاخص
پسین ارزشافزوده و پیشین تقاضای نهایی ،استفاده میشود .نتایج حاکی از آن است که با
انتخاب الگوی لئونتیف ،اگر آثار پیوندهای پیشین بخش خدمات مالی حذف شود ،کاهش
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اشتغال معادل  215814نفر است .درحالی که با انتخاب الگوی گش ،میزان کاهش اشتغال
 687038نفر برآورد شده است (.)Tarahomi, 2011
آقامحمدی رنانی و همکاران ( )1392در مطالعهای با عنوان «بررسی اثر ارزش
محصول واسطهگری بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی ایران طی سالهای »1360-86
به بررسی نقش واسطههای مالی بر بیثباتی اقتصادی پرداختند .آنان با استفاده از روش
آزمون یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها پرداختند و برای نحوه تعدیل متغیر
بیثباتی اقتصادی در کوتاهمدت نسبت به خطای بلندمدت ،از الگوی تصحیح خطای برداری
بهره بردند .نتیجه بررسی آنان حاکی از آن است که بانکهای تجاری بهعنوان واسطههای
مالی

در

طی

بازه

زمانی

موردنظر تأثیر

منفی

بر

اقتصاد

ایران

داشتهاند

( Aghamohammadi Renani, Vaez Barzani, Dallali Esfahani & Ghasemi,
.)2014
زراءنژاد و حسین پور ( )1393در مطالعهای با عنوان «بررسی تأثیر توسعه بازارهای
مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران» با استفاده هفت معادله رگرسیونی و روش
یوهانسون در بازه زمانی  1350تا  1390و با استفاده از شش شاخص در ارزیابی شاخص
توسعه مالی که شامل بخش بانکی ،بخش مالی غیر بانکی ،قانونگذاری و نظارت ،بخش
پولی و سیاست گذاری پولی ،باز بودن بخش مالی و بخش نهادی ،به این نتیجه رسیدند که
مؤلفههای بخش بانکی ،بخش مالی غیر بانکی ،قانونگذاری و نظارت ،باز بودن بخش مالی
و بخش نهادی میتوانند باعث کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد گردند ( arra-
.)Zarra-Nezhad & Hosseinpoor, 2014
سپهر دوست و افشاری ( )1395در مقاله تحت عنوان «اثر توسعه مالی و اعطای
تسهیالت بانکی بر بهرهوری کل عوامل تولید بر بخش صنعت» با استفاده از روش توضیح
برداری با وقفههای توزیعی ( )ARDLدر بازه زمانی  1362تا  1392به این نتیجه دست
یافتند که در طی دوره موردبررسی ،اعتبارات سرمایهای در بلندمدت ( )0/044و در کوتاهمدت
( )0/027با یک وقفه بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت تأثیر مثبت داشته است.
اعتبارات جاری در کوتاهمدت ( ،)0/032از تأثیر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش
صنعت برخوردار بوده ،اما در بلندمدت تأثیری روی بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت
نداشته است .همچنین هزینههای تحقیق و توسعه در کوتاهمدت ( )0/013و بلندمدت

16

مدلسازی و سنجش اثرگذاری شوکهای مثبت جانب عرضه در بخش
مالي اقتصاد ایران

( ،)0/039تأثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران داشت
(.)Sepehrdost & Afshari, 2016
روش حذف فرضی تعمیمیافته تاکنون تنها در دو اثر پژوهشی مورداستفاده واقعشده
است که از علل اصلی آن ،میتوان به جدید بودن این روش اشاره کرد .این روش در اواخر
سال  2013برای اولین بار در مجله علمی Economic Systems Researchمطرح و ارائه
گردید .سپس در ایران نخست ،حسن دهقان شورکند در پایاننامه ارشد خود در سال 1395
از این روش استفاده نمود ( .)Dehghan Shorkand, 2016وی در پایاننامه خود با عنوان
بهکارگیری روش حذف فرضی تعمیمیافته در سنجش اهمیت بخشهای اقتصاد ایران ،دو
سناریو را پیش میگیرد ،در سناریوی نخست ،آثار کاهش  10درصدی در عرضه هر بخش
اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است و حذف جزئی به نحوی انجام پذیرفته که کاهش عرضه،
تقاضای نهایی را دست خوش تغییر نسازد .در سناریوی دوم ،این کاهش ،هم تقاضای
واسطهای بخشها و هم تقاضای نهایی را تغییر میدهد .یافتههای ایشان نشان میدهد،
اوال ً در پی حذف  10درصد مبادالت واسطهای هر یک از بخشهای اقتصادی ،کاهش
ارزشافزوده کل اقتصاد در محدودهای بین حداقل  0/01درصد (برای بخش آموزش) و حداکثر
 0/78درصد (برای بخش صنعت) قرارخواهدگرفت .ثانیا ً در سناریو دوم و به دنبال حذف 10
درصدی در عرضه بخشها به تقاضای نهایی ،کاهش ارزشافزوده کل اقتصادی بسیار
معتنابهتر از سناریو نخست خواهد شد و در محدوده  0/14درصدی (برای بخش هتل و
رستوران) و  2.91درصدی (برای بخش صنعت) نوسان خواهد کرد ( Dehghan
.)Shourkand, 2017
در دیگر اثر پژوهشی که توسلی و مهاجری در سال  1396با عنوان ارزیابی جایگاه
بخش سالمت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی ،ارائه شد ،نتایج بیانگر
آن بود که در پی حذف جزئی  10درصدی عرضه بخش سالمت ،ارزشافزوده کل اقتصاد به
میزان  0/43درصد کاهش مییابد .ثانیاً ،بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در
مقایسه با دو زیر بخش دیگر سالمت ،از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند زیرا با حذف
 10درصدی در عرضه آنها ،ارزشافزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان  0/03و  0/02درصد
کاهش مییابد .ثالثا ً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی ،آب و برق و گاز ،سایر خدمات و
واسطهگریهای مالی ،بیشترین کاهش نسبی در ارزشافزوده را در پی حذف  10درصدی
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بخش سالمت و زیر بخشهای آن تجربه میکنند حالآنکه بخشهای امور عمومی و دفاعی،
آموزش و نفت خام و گاز طبیعی ،کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزشافزوده
با بخش سالمت دارند .رابعا ً بخش سالمت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در
پی حذف  10درصدی عرضه بخش صنعت ،ارزشافزوده بخش سالمت به میزان  0/3درصد
کاهش مییابد (.)Tavassoli & Mohajeri, 2017
نصراللهی و حسینی ( )1396در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین توسعه بخش
مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران» با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری و روش
شاخص چندگانه -علل چندگانه و باهدف بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش
زیرزمینی اقتصاد ایران ،به بررسی رابطه بین واسطههای مالی و اقتصاد زیرزمینی پرداختند.
نتایج حاصل از مطالعه آنان نشان میدهد که به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی،
اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار  0/05درصد کاهش مییابد ( Nasrollahi & Hosseini,
.)2017
سواری و همکاران ( )1399به مطالعه رابطه میان توسعه ی بخش مالی و مصرف
انرژی بر رشد اقتصادی پرداختند .در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی
و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی
غیرخطی ( )NARDLبررسی می شود .از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بين
مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات
مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد ،این مقاله بر آن است که روابط
غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی  1358-1396بررسی کند .در این تحقیق ،برای متغیر
توسعه مالی از  2شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص
داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد .مصرف سرانه
انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم
بر جمعیت یک کشور میباشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم .از
نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده
است .در واقع ،نیروی کار و سرمایه عوامل واسطهای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز
دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد ،به طور غیرمستقیم بر
رشد اقتصادی موثر است .نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و
توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد ،به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک
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مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است .شوک مثبت
مصرف انرژی این نتایج را نشان می دهد که تالش تولید کنندگان ،برای کاهش مصرف انرژی
باعث کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت می شود .همچنین هر شوک مثبت به توسعه
مالی موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران میشود .همین امر موجب کاهش مصرف و
کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می
شود .در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم
توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است .این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار
باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است .از سوی دیگر ،اتکا به درآمدهای نفتی باال
و تخصيص نابهينه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به مالحظات
ناظر بر توجيه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای
مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است .در بلندمدت ،شوک منفی
مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت،
شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی
برجای گذاشته است (.)Savari, Fatrus, Haji & Najafizadeh, 2020
صالح منش و همکاران ( ،)1400در مطالعه ای به بررسی به بررسی رابطه بین آزادی
اقتصادی با توسعهی مالی در نمونهای مشتمل بر  152کشور و در طول دورهی زمانی 1995
تا  ، 2015با تاکید بر طبقه بندی درآمدی کشورها پرداختند .آنها پس از مروری بر
شاخصهای مورد استفاده به عنوان جانشین توسعهی مالی ،سه شاخص تعهدات نقدی،
نسبت دارایی بانکها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی را به عنوان جانشین
توسعهی مالی مورد استفاده قرار داده و پس از تصریح مدلهای مختلف ،اثر متغیر آزادی
اقتصادی بر هر یک از شاخصها به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار دادند .آنان نتیجه گرفتند
که که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعهی مالی دارد .علیرغم مقاوم بودن
نتیجهی مذکور نسبت به شاخصهای مختلف توسعهی مالی ولی میزان اثر آن به نوع
شاخص و نمونهی انتخابی حساس است (.)Salahmanesh, Arman & Alaei, 2021
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مطالعات خارجی
اقتصاددانان نظرات مختلفی در مورد اهمیت سیستم مالی دارند .هیکس معتقد است که
سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ نقش مهمی را در توسعه صنعتی
ایفا مینماید ( .)Hicks, 1969به نظر شومپیتر بانکها از طریق شناسایی و تأمین مالی
طرحهای خوب ،موجبات رشد ابداعات فنّاورانه را فراهم آوردهاند(.)Schumpeter, 1934

برخی از اقتصاددانان نقش توسعه مالی و واسطههای مالی را در رشد اقتصادی چندان مهم
نمیدانند .لوکاس بیان میدارد که اقتصاددانان بیشازاندازه بر نقش تأمین مالی در رشد
اقتصادی تأکید میکنند ( .)Lucas, 1988بههرحال اکثر اقتصاددانان با استداللهای
تئوریک و شواهد تجربی رابطه توسعه مالی و واسطههای آن را با رشد اقتصادی مثبت
میدانند.
مکایگ و استنگوس در مطالعه بین کشوری در بازه زمانی  1960-1955با استفاده از
روش  GMMتأثیر مثبت واسطههای مالی را بر رشد اقتصادی را تأیید کردند & (McCaig
).Stengos, 2005
هیستو و همکاران ( )2012در مقالهای با عنوان «شوک عرضه وام در طول بحران
مالی :شواهدی برای منطقه یورو» به دنبال اندازهگیری اثرات شوک عرضه وام استفاده از
روش پنل برداری خود رگرسیونی در طی بحران مالی هستند .نتایج مطالعه آنان حاکی از
این است که شوکهای عرضه وام بهطور قابلتوجهی به افزایش حجم وام و رشد واقعی
تولید بر روی اقتصاد کشورهای عضو در طول بحران مالی اثرگذار بوده است Hristov,
).)Hülsewig & Wollmershäuser, 2012
دیازنباخر و همکارش لهر ( )2013طی مقالهای به تعمیم روش حذف فرضی کلی
پرداختند .بدینصورت که درروش حذف فرضی کلی ،یک بخش بهطورکلی از جدول
داده-ستانده کنار گذاشته میشود تا اثرات آن استخراج گردد .حال آنکه در واقعیت چنین
حالتی ممکن نیست و این امر فرضی است در جهت تسهیل مدلسازی .اما دیازنباخر و لهر
با تعمیم روش مذکور بیان داشتند که بر اساس مدل روش حذفی جزئی یا همان روش
تعمیمیافته حذف فرضی کلی ،میتوان شرایط واقعی را در نظر گرفت .بدینصورت که
درصدی از عرضه بخش را کاهش یا افزایش میدهیم و اثرات آن را بررسی مینماییم
( .)Dietzenbacher & Lahr, 2013آنها در حذف فرضی جزئی ،کاهش  10درصدی
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بخش  Kام را مدنظر قراردادند و بر آن اساس معادالت را بیان نمودند .البته در نسخه نهایی
مدل ارائهشده این کاهش و افزایش میتواند درصدهای مختلفی را اخذ کند.
فِتی و کتیرسیوگلو در مقالهای تحت عنوان «نقش بخش مالی در اقتصاد انگلستان،

شواهدی از تجزیه وتحلیل همبستگی فصلی» به دنبال بررسی کاربردی ارتباط بین توسعه
بازار سهام و رشد اقتصادی از طریق کنترل اثرات سرمایه فیزیکی و انسانی ،با استفاده از
روش همبستگی و دادههای فصلی هستند .آنها از دادههای فصلی تعدیلشده در بازه زمانی
 1965تا  2011استفاده کردهاند .نتایج تحقیق آنان حاکی از این است که اوال ً توسعه بخش

مالی یکی از بهترین محرکهای اقتصاد داخلی در کوتاهمدت و بلندمدت میباشد ،ثانیا ً
ناپایداری بازار سهام تأثیر منفی بر تقاضای اقتصاد دارد .ثالثا ً نتیجه میگیرند اگر کشوری
از زیرساخت قوی و نیروی انسانی تحصیلکرده بهره ببرد ،میتواند رشد اقتصادی رشد
اقتصادی را افزایش داده و بازار مالی را نیز توسعه دهد .درنهایت یک بحران مالی جهانی

میتواند بهآسانی اقتصاد انگلستان را تحت تأثیر قرار دهد ).(Fethi & Katircioglu, 2015
فریتگ و فریک در مقالهای با عنوان «ارتباطات بخشهای خدمات مالی بهعنوان
کانال توسعه اقتصادی ،تحلیل داده –ستانده برای کشورهای نیجریه و کنیا» در پی تحلیل
روابط پیشین و پسین بخش خدمات مالی برای دو کشور نیجریه و کنیا با استفاده از تحلیل
داده – ستانده برای سالهای  2009 ،2007و  2011هستند .نتایج این مطالعه حاکی از آن
است که روابط پیشین و پسین بسیار زیادی برای بخش خدمات مالی در کشور نیجریه وجود
دارد .همچنین تغییرات در تقاضای نهایی یا ورودی اولیه به بخش مالی ،تأثیر گستردهای بر
روی بقیه اقتصاد دارند که بخش مالی را بهعنوان بخش کلیدی طبقهبندی میکنند.
بااینحال ،در کنیا ،ارتباطات بخشهای خدمات مالی پایینتر است که این ممکن است به
دلیل تحرک بازار مالی بهخوبی توسعه یافته در کنیا باشد .اما نتایج مربوط به ارتباطات
بخشها ،مقادیر پیوندهای پایین و اثرات چندگانه را برای هر دو اقتصاد به ارمغان میآورند
).(Freytag & Fricke, 2017
ابراهی و آالگایدد در مقالهای با عنوان «توسعه بخش مالی ،ناپایداری اقتصادی و
شوک در جنوب صحرای آفریقا» به دنبال محاسبه اثرات توسعه بخش مالی بر ناپایداری
اقتصادی در طول بازه زمانی  2014-1980هستند .نتایج مطالعه آنان بر اساس دادههای پنل
و روش همبستگی استوار است که عبارتاند از اینکه :توسعه مالی بر ناپایداری چرخه تجاری
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در یک الگوی غیرخطی اثر می گذارد .این اثرات بر نوسانات بلندمدت اثرگذار است .بهطور
خاص بخشهای مالیای که خوبی توسعهیافتهاند ،نوسانات را تعدیل میکنند Ibrahim
).)& Alagidede, 2017
بالک و برون در مطالعه خود با عنوان «شوک عرضه نفت و اقتصاد آمریکا :تخمین
مدل  »DSGEبه دنبال مدلسازی شوکهای طرف عرضه اقتصاد با استفاده از مدلهای
تعادل عمومی هستند .آنها در این مطالعه در پی محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی
هستند که از شوک عرضه نفت متأثر میشود .آنان برای این مهم از مدل  DSGEاستفاده
نمودند که این مدل شامل نفت بهعنوان ورودی در بخشهای مختلف اقتصادی است .این
مدل همچنین تجارت بینالمللی کاالها و نفت را نیز در برمیگیرد .پارامترهای این مدل از
طریق کالیبراسیون و برآورد بیزین و با استفاده از دادههای فصلی برای سالهای بین 1991
تا  2015بهدستآمده است .برآورد آنان نشان میدهد که کشش تولید ناخالص داخلی کشور
امریکا با توجه به شوک قیمت نفت  – 0/015تعیین میشود .همچنین مشخص گردید که
کاهش مصرف نفت آمریکا در حالت پایدار واکنش واقعی تولید ناخالص داخلی را به قیمت
نفت کاهش میدهد ).(Balke & Brown, 2018

-3

روش پژوهش

بسیاری از چارچوبهای نظری رشد و توسعه با بهره جستن از کاربردهای جدول داده-ستانده
حاصل میشوند .این جدول درواقع ،بسیاری از عناصر الزم برای مطالعات مربوط به ساختار
اقتصاد هر جامعه را فراهم میآورد و راه را برای کوششهای طراحی سامانههای اجتماعی
میگشاید .مهمترین کاربرد عملی این جدول ،محاسبه پسین و پیشین و بهواسطه برآورد
آنها ،شناسایی بخشهای کلیدی در هر اقتصاد است .روشهای بسیاری بهمنظور تشخیص
بخشهای کلیدی اقتصادی در متون اقتصادی بیانشده است که یکی از پرکاربردترین این
روشها روش حذف فرضی جزئی میباشد که در پژوهش حاضر از این روش استفادهشده
است.
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حذف فرضی جزئی

روش حذف فرضی جزئی که در قالب روش حذف فرضی تعمیمیافته مطرح است ،در سال
 2013توسط دیازنباخر و لهر که از پیشگامان مدلسازی داده-ستانده هستند ،معرفی شد.
به روش حذف فرضی کلی سه ایراد عمده وارد بود که در این روش ،این نارساییها و اشکاالت
بدین نحو پاسخ داده شد که اوال ً در این روش ،فرض بر آن است که  αدرصد از داده واسطهای
بخشهای اقتصاد به دالیل گوناگونی حذف میگردد تا با آنچه در واقعیت اقتصاد روی
میدهد ،تطابق باالتری داشته باشد .ثانیا ً بر اساس این روش تأکید مطلقی بر ماتریس

اثرات واسطهای وجود ندارد و بردار ارزشافزوده و تغییرات آن مدنظر قرار میگیرد .ثالثا ً بر
اساس روش حذف فرضی جزئی ،لزومی وجود ندارد که  αدرصد از داده یک بخش کاهش
یابد ،بلکه میتوان فرض افزایش  αدرصد در بخشها را به دالیل متعددی همچون عوامل
طبیعی ،اکتشاف معادن و مخازن ،سیاستگذاری اقتصادی و ...فرض نمود .رابعاً ،در این
روش عرضه بخش ،محذوف نخواهد بود و بهتبع آن ماتریس مبادالت واسطهای کوچکتر
نخواهد شد.
دیازنباخر و لهر روش حذف فرضی جزئی را برای تجزیه تحلیل اثرات محدودیتهای

ظرفیت استفاده کردند .محصوالتی که قبال ً توسط یک بخش تولید میشده است ،احتماال ً یا
دیگر تقاضا نمی شوند و یا از منابع خارج از اقتصاد محلی ،مانند واردات تأمین میشوند
( .)Dehghan Shorkand, 2016ازآنجاکه ستانده 𝑘𝑥 کاهش مییابد ،نهادههای واسطهای
مورداستفاده در فعالیت ( 𝑧𝑖𝑘 ،kبرای تمام iها) نیز به همان میزان درصد کاهش مییابند.
درنتیجه ،ستون  kام نیازهای مستقیم اقتصاد ماتریس  Aبدون تغییر باقی میمانند .در این
صورت خواهیم داشت:

i = 1, 2,, n

()1

z
(1 − α ) zik
= a = ik
=a
ik x
ik
1− α) x
(
k
k

معادله ( )1نشاندهنده حذف جزئی است .تمام عناصر بهجز عنصر قطری kامین
سطر ماتریس  ،Aبهاندازه  αدرصد کاهش مییابد .که این برای تمامی درایهها صادق است
و خواهیم داشت:
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z
(1 − α ) zkj
kj
= a
=
=a
kj x
kj
1− α) x
(
j
j

()2

مشخص است که این حذف بخشی ،صفرتا صد درصد را شامل میشود و بهنوعی،
 0 ≤ 𝛼 ≤ 1است و در حالتی که  𝛼 = 1باشد ،داریم  𝑎̅𝑘𝑗 = 0برای تمام 𝑘 ≠ 𝑗 ،که همان
روش حذف فرضی کامل است.
بنابراین داریم 𝑘́𝑏 𝑘𝑒𝛼  . 𝐼 − 𝐴̅ = 𝐼 − 𝐴 +ازآنجاییکه ماتریس ̅𝐴 مجموع قسمتی از
ماتریس  Aقبلی و ماتریس دیگری است ،با استفاده از روشهایی میتوان معکوس لئونتیف
را محاسبه کرد .بهطور خالصه در یک بررسی عالی از هندرسون و سارل 7در سال  1981آورده
شده است که نتیجه آن داللت بر این موضوع دارد که (:)Henderson & Searle, 1981

´
αLe bk L
k
L = L+
´
1 + αb L e
k k

()3

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

x − x = (L − L) f

()4

میزان تقاضای نهایی در اثر کاهش αدرصدی عرضه بخشی ،میتواند بهاندازهی ̅𝑘𝑓
کاهش یابد:
()5

f = (1 − α ) f
k
k

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

Henderson and searle

7
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x − x = (L − L) f

()6

تغییرات ستانده هر بخش داللتهای متعددی برای انواع ضرایب فزاینده داده-ستانده
خواهد داشت.
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ضریب ارزشافزوده

معیار ارزشافزوده موردعالقه اقتصاددانان است زیرا میتواند معیار خوبی برای نشان دادن
میزان رفاه اقتصادی در جامعه باشد .رفاه افراد در جامعه میتواند بر مبنای میزان مصرف
آنها نیز تعیین گردد .مصرف افراد تابعی از درآمد قابلتصرف آنها میباشد و درآمد
قابلتصرف نیز در داخل  GDPقرار دارد و ازآنجاییکه در نظام حسابداری بخشی GDP ،به
روش درآمدی و هزینهای منعکس میشود ،میتوان از معیار ارزشافزوده کل برای
اندازهگیری رفاه خانوارها استفاده نمود ( .)Tavassoli & Mohajeri, 2017طبق آنچه لهر
و دیازنباخر محاسبه نمودهاند ،جهت محاسبه تغییرات در ارزشافزوده کل خواهیم داشت:
() 7

)

(

VA − VA = v x − x = −λ  v l = −λ μ
i i
i
k
i ik
k k
i
در این فوق ،عبارت  viبیانگر ضریب ارزشافزودهای است که بهصورت نسبت

ارزشافزوده بخش iام بر ستانده همان بخش محاسبه میگردد .ضرایب فزاینده ارزشافزوده
بهصورت  μ́ = v́ Lتعریف میشوند که  μiنشاندهنده آثار و تبعات افزایش یک واحد تقاضای
نهایی بخش  iبهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،بر ارزشافزوده کل میباشد .بنابراین برای
´

´

محاسبه ارزشافزوده کل در تمامی بخشها میتوان از رابطه  VA = μ x = μ Lfبهره
گرفت.

شوکهای جانب عرضه میتوانند شوکهایی مثبت یا منفی باشند که اساسا ً ماهیت

برونزا در چارچوب تئوریک دارند .دو صورت مشترک شوک مثبت و منفی عرضه طبق مدل
تعادل عمومی ،یا ناشی از تغییرات تکنولوژی و نوسانات ضرایب فنی و بهتبع آن تحول
ماتریسهای  Aو لئونتیف است و یا افزایش یا کاهش ظرفیت فعالیتها ،بنگاهها و صنایع
میباشد .بهطور مثال بروز سیل ،طوفان ،زلزله ،جنگ داخلی و خارجی ،حمالت تروریستی،
قرنطینه و ...از موارد شوکهای منفی جانب عرضه هستند و شوکهای مثبت همچون

داود منظور ،سجاد رجبي ،رضا رنجبران
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حمایت دولتها از یک صنعت یا خدمت ،تحوالت فنّاورانه ،آزادسازی تجارت ،افزایش
سهولت اعطای اعتبار و تسهیالن به بخشهای اقتصادی و ...هستند.
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دادههای آماری و نرمافزار

در این پژوهش از جدول داده-ستانده سال  1390که به روش آماری و توسط مرکز آمار ایران
گردآوری ،تنظیم و عرضهشده است بهعنوان جدول پایه استفادهشده است .بهمنظور بهنگام
سازی این جدول به سال  1394نیز از حسابهای ملی مرکز آمار ایران و روش راس استفاده
شد .در این میان روشهای مختلف بهنگام سازی ،راس روشی است که معموال ً به علت
دقت باالی آن و نیاز کمتر به آمارهای کوچک و جزئی مورد استقبال دولتها ،سازمانها و
نهادهای اقتصادی قرار میگیرد بهطوریکه بانک مرکزی ایران نیز در بهروزرسانی جداول
خود از این روش استفاده میکند ( .)CBI, 2010مطالعات دیگری ازجمله مقاله (مشفق و
همکاران ،)1393 ،پایاننامه (ظهوری ،)1393 ،مقاله (جهانگرد )1384 ،تصریح بر دقت و
کارایی این روش در ایران داشتهاند .نکته مهم در بهنگام سازی این جدول ،عدم تطابق تعداد
بخشهای جدول داده-ستانده سال  99( 1390بخشی بود جدول داده-ستانده سال  )1390و
حسابهای ملی در سال مقصد یعنی  75( 1396بخشی بودن) میباشد که الزام تجمیع
جدول پایه را داللت دارد .برای تجمیع جدول سال پایه که دارای  99بخش به  75بوده از
زبان برنامهنویسی پایتون و ماژول  PyIOاستفاده شد.
مدلسازی و ورود شوکها نیز در محیط تلفیقی نرمافزار اکسل ماکروسافت و
نرمافزار ریاضیاتی میپل 8انجام میشود بدین صورت که محیط اکسل در میپل لینک شده و
ورود شوکها در نرمافزار اکسل انجام میشود و محاسبات ماتریسی اعم از ضرب ،تقسیم،
جمع و منهای درایه به درایه یا ضرب و معکوس گیری ماتریسها در نرمافزار میپل
برنامهنویسی میشود.

-4

نتایج پژوهش

در تشریح مدل حذف فرضی جزئی جهت ارزیابی بخشها و زیر بخشهای مالی کشور ،از
جدول داده-ستانده سال  1396در اسلوب  75بخش در  ،75استفادهشده است که پس از

MAPLE
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مالي اقتصاد ایران

تفکیک واردات ،به جدول داخلی تبدیلشده ،مبنای محاسبات قرارگرفته است .در ابتدا آثار
بروز شوک مثبت 10درصدی در زیر بخشهای مالی تشریح خواهد شد و در جهت تبیین
هرچه بهتر و ارزیابی جایگاه این بخش از اقتصاد ،به تحلیل ورود شوک مثبت 10درصدی
عرضه کل بخش مالی یعنی بخش تجمیع شده بانک ،بیمه و سایر خدمات مالی ،پرداخته
میشود.
-4-1

اثر شوک مثبت  10درصدی در عرضه زیر بخش بانک

شوک مثبت ده درصدی در عرضه خدمات بانکی کشور ،نخست و در باالترین سطح ،خود
بخش را با درصد تغییرات افزایشی ارزشافزوده به میزان  8/67درصد ( 17598062میلیون
ریال) مواجه خواهد کرد و در پی بروز چنین شوکی پنجبخشی که بیشترین درصد افزایش
ارزشافزوده را خواهند داشت عبارتاند از:
جدول  .3پنج بخش با بیشترین افزایش ارزشافزوده در اثر بروز شوک مثبت 10درصدی عرضه خدمات بانک
مأخذ :یافتههای پژوهش
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
افزایش
ردیف

نام بخش

ستانده

واسطهای
(میلیون

درصد

افزایش

ستانده

افزایش

ارزشافزوده

(میلیون

درصد

افزایش

ارزشافزوده

واسطهای

ریال)

1

ساختمانهاي مسكوني

1982931

0/52

2851589

1/12

2

ساختمانهای غیرمسکونی

2330840

0/49

3694010

1/01

3

تأمين اجتماعي اجباري

100028

0/64

402101

0/85

4

دامداری

584141

0/11

96009

0/79

127733

0/71

730158

0/77

ریال)

5

امور انتظامي
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اثر شوک مثبت  10درصدی در عرضه زیر بخش واسطههای مالی

در صورت شبیهسازی مدل بروز شوک مثبت عرضه در واسطههای مالی ،شاهد تغییر افزایش
ارزشافزوده به میزان  5639869میلیون ریال ( 9/32درصد) در خود بخش خواهیم بود و
طبق جدول زیر پنج بخش دیگری از اقتصاد که باالترین درصد افزایش ارزشافزوده را
داشتهاند عبارتاند از:
جدول  .4پنج بخش با بیشترین افزایش ارزشافزوده در اثر بروز شوک مثبت 10درصدی عرضه واسطههای مالی
مأخذ :یافتههای پژوهش
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

ردیف

1

2

3

افزایش ستانده

واسطهای

نام بخش

(میلیون ریال)

ساخت

محصوالت

ساخت

فلزات

اساسی آهن و فوالد
اساسی

فلزات

سایر

و

ریختهگری

ساخت ،تعمیر و نصب

محصوالت

رایانهای،

الکترونیکی و نوری

161748

درصد

افزایش

ستانده

واسطهای
0/06

افزایش

ارزشافزوده

(میلیون ریال)
751357

درصد افزایش

ارزشافزوده

0/60

28581

0/07

56962

0/52

19041

0/06

190667

0/48

ساخت وسایل نقلیهی
4

موتوری و سایر تجهیزات

حملونقل و قطعات و

260250

0/069

258309

0/47

339739

0/065

55839

0/46

وسایل الحاقی آنها
5
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دامداری

اثر شوک مثبت  10درصدی در عرضه زیر بخش بیمه

نتایج مدلسازی شوک مثبت 10درصدی عرضه در زیر بخش بیمه نشاندهنده آن است که
در وهله نخست بیشترین تغییرات افزایشی ارزشافزوده در خود این بخش خواهد بود
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بهطوریکه شاهد افزایش چهار و نیم درصدی و به میزان  4395369میلیون ریال خواهد
بود .بر این اساس پنج فعالیتی که از اقتصاد بیشترین اثرپذیری را دارند طبق جدول زیر
عبارتاند از:
جدول  .5پنج بخش با بیشترین افزایش ارزشافزوده در اثر بروز شوک مثبت 10درصدی عرضه خدمات بیمه
مأخذ :یافتههای پژوهش
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
افزایش

درصد

واسطهای

ستانده

افزایش

ارزشافزوده

(میلیون ریال)

واسطهای

ریال)

1

ساختمانهای غیرمسکونی

1224203

0/26

1940166

0/53

2

استخراج زغالسنگ و لینیت

235

0/19

2467

0/46

15414

0/05

154351

0/39

0/06

9152

0/3

0/12

117900

0/27

ردیف

ستانده

افزایش

درصد

نام بخش

ساخت،

تعمیر

و

نصب

3

محصوالت رایانهای ،الکترونیکی

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

646

5

حملونقل آبي

105712
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و نوری

(میلیون

افزایش

ارزشافزوده

اثر شوک مثبت  10درصدی در عرضه کل بخش مالی

درصورتیکه سه زیر بخش مالی را تجمیع و بهعنوان یک کل واحد تحلیل شود ،بروز شوک
مثبت  10درصدی در این بخش ،خود این بخش را با افزایش  7/5درصدی ارزشافزوده که
به میزان  27190039/92میلیون ریال میباشد ،بهبود خواهد بخشید .طبق جدول زیر نیز
ده بخشی که باالترین اثرپذیری مثبت را از این موضوع از خود نشان میدهند عبارتاند از:
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جدول  .6ده بخش با بیشترین افزایش ارزشافزوده در اثر بروز شوک مثبت 10درصدی عرضه کل بخش مالی
مأخذ :یافتههای پژوهش
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

ردیف

1

2

افزایش ستانده

نام بخش

واسطهای

(میلیون ریال)

درصد

افزایش

ستانده

واسطهای

افزایش

ارزشافزوده

(میلیون ریال)

درصد افزایش

ارزشافزوده

ساختمانهای

3878263

0/82

6146427

1/69

ساخت ،تعمیر و نصب

61322

0/21

614041

1/57

غیرمسکونی
محصوالت

رایانهای،

الکترونیکی و نوری
3

ساختمانهاي مسكوني

2652876

0/69

3815015

1/5

4

دامداری

1029703

0/19

169241

1/4

5
6
7
8
9
10

-5

تأمين اجتماعي اجباري

129272

0/83

519655

1/107

استخراج سنگ ،شن و

2326

0/22

32952

1/103

حملونقل آبي

386804

0/45

431402

0/99

ساخت محصوالت اساسی

253018

0/1

1175328

0/93

استخراج سایر کانیهای

460

0/17

13274

0/91

امور انتظامي

144897

0/8

828271

0/88

خاک رس

آهن و فوالد

فلزي و غیرفلزی

نتیجهگیری

پیوندهای پسین و پیشین برای تجزیهوتحلیل روابط وابستگی بین بخشهای اقتصادی و
تعیین استراتژی توسعه مناسب برای بخشهایی که دارای تأثیر متوسط به باال بر اقتصاد
دارند ،به کار میرود .یکی مهمترین اجزای مهم توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها در
برنامهریزیهای بخش دولتی و خصوصی چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت ،توجه به
بخش مالی و زیر بخشهای آن در اقتصاد است .وابستگی روزافزون جوامع به خدمات مالی،
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به دلیل جایگزینی روابط و تعامالت میان منطقهای سبب شده است که بخش مالی جایگاه
ویژهاي در تجارت ،رشد و توسعه اقتصاد پیدا کند و در کنار سایر عوامل تولید یعنی سرمایه
و نیروی کار ،عاملی مؤثر در رشد و توسعه هر اقتصادی قلمداد شود و در عملکرد بخشهای
مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا کند .ازاینرو بسیار ضروری است تا بر پایه روشی
دقیق و جامع ،بروز شوکهای مثبت عرضه که به علت پیچیدگی مدلسازی آن ،کمتر به
آن پرداختهشده است ،شبیهسازی شود .مدلسازی داده-ستانده در مقایسه با سایر
روشهای تحلیل و بررسی از قبیل مطالعات توصیفی و مدلهای اقتصادسنجی این قابلیت
را دارد که تحلیل های مختلف اقتصادی را در سطح بخشی ارائه نموده و تصویری کامل از
تعامالت بخشهای اقتصادی در سال را به نمایش بگذارد .در این مقاله با استفاده از رویکرد
تعادل عمومی والراسی جداول داده-ستانده و با بهکارگیری روش حذف فرضی تعمیمیافته
دیازنباخر و لهر ،به سنجش آثار و نتایج شوک مثبت  10درصدی عرضه بخش مالی و زیر
بخش های آن شامل زیر بخش بانک ،زیر بخش بیمه و زیر بخش سایر واسطههای مالی
پرداختهشده است .جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396
می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده ،1390
محاسبهشده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که:
در صورت افزایش  10درصدی عرضه خدمات بانکی در اقتصاد ایران ،بخش
«ساختمانهاي مسكوني» با افزایش  1/12درصدی ارزشافزوده که برابر  2851589میلیون
ریال میباشد ،مواجه خواهد شد بهطوریکه ستانده واسطهای آن  1982931میلیون ریال
معادل  0/52درصد افزایش را شاهد بوده است .پسازاین بخش نیز فعالیتهای
«ساختمانهای غیرمسکونی»« ،تأمين اجتماعي اجباري» و «دامداری» به ترتیب با 1/01و
 0/85و  0/79درصد افزایش ارزشافزوده روبهرو میشوند.
در صورت افزایش  10درصدی عرضه خدمات واسطههای مالی در اقتصاد ایران ،بخش
«ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد» با افزایش  0/6درصدی ارزشافزوده که برابر
 751357میلیون ریال میباشد ،مواجه خواهد شد بهطوریکه ستانده واسطهای آن 161748
میلیون ریال معادل  0/06درصد افزایش را شاهد بوده است .پسازاین بخش نیز فعالیتهای
«ساخت سایر فلزات اساسی و ریختهگری فلزات»« ،ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
رایانهای ،الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حملونقل
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و قطعات و وسایل الحاقی آنها» به ترتیب با  0/52و  0/48و  0/47درصد افزایش ارزشافزوده
روبهرو میشوند.
در صورت افزایش  10درصدی عرضه خدمات بیمه در اقتصاد ایران ،بخش
«ساختمانهای غیرمسکونی» با افزایش  0/53درصدی ارزشافزوده که برابر  1940166میلیون
ریال میباشد ،مواجه خواهد شد بهطوریکه ستانده واسطهای آن  1224203میلیون ریال
معادل  0/26درصد افزایش را شاهد بوده است .پسازاین بخش نیز فعالیتهای «استخراج
زغالسنگ و لینیت»« ،ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری» و
«استخراج سنگ ،شن و خاک رس» به ترتیب با  0/46و  0/39و  0/30درصد افزایش
ارزشافزوده روبهرو میشوند.
در نهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه  10درصدی بخش مالی
در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمانهای غیرمسکونی»
با افزایش  1/69درصدی ارزشافزوده که برابر  614627میلیون ریال میباشد ،مواجه خواهد
شد بهطوریکه ستانده واسطهای آن به میزان  3878263میلیون ریال (0/82درصد) با
افزایش روبهرو میشود .پسازآن نیز بخشهای «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای،
الکترونیکی و نوری»« ،ساختمانهاي مسكوني» و «دامداری» به ترتیب با  1/57و  1/50و
 1/40درصد افزایش ارزشافزوده روبهرو میشوند.
در نهایت و نظر به نتایج پژوهش حاضر توصیه میشود سیاستگذاران بخش
عمومی در تصمیماتی که منجر به شوکهای عرضه بخش مالی میباشد ،بخشهای متعدد
متأثر از بخش مالی را مدنظر قرار داده و مبتنی بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم میانبخشی
اقتصاد ،ارزشافزوده ،عرضه و تقاضای نهایی سایر بخشها را نیز در تحلیلها و سیاستهای
خود وارد نمایند.
هرچند بخش مالی به بزرگیبخشهایی همچون صنعت یا نفت نمیباشد و اثرات
شوک به آن ارقام بزرگی را نشان نمیدهد اما وسعت اثرگذاری و تعدد بخشهای وابسته با
آن باالست .همچنین به پژوهشگران حوزه مدلسازی داده-ستانده مالی و مدلسازان
شوکهای برونزا ،توصیه میشود بر اساس توسعه مدل دیازنباخر و لهر ،به تحلیل
شوکهای منفی در سناریوهای مختلف کاهش ،افزایش و ثبات تقاضای نهایی بپردازند تا
جنبههای مخفی شوکهای عرضه مشخص گردد .همچنین میتوان در پژوهشی مستقل،
اثرپذیری بخش مالی طی سناریوهای مختلف کاهش عرضه را مورد تدقیق قرار داد .در انتها
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نیز پیشنهاد میشود در مدل تلفیقی ابتدا بر اساس روشهای اقتصادسنجی کششپذیری
تقاضای واسطهای و نهایی هر بخش سنجیده و در مدلی منعطف نسبت به شوکهای
. بروز شوکها شبیهسازی شوند،ستانده- در قالب مدل داده،متفاوت یک بخش
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منابع مالی :نویسندهها هیچگونه حمایت مالی برای تحقیق ،تألیف و انتشار این مقاله دریافت نکردهاند.
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان ریسک اطالعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک

آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکتها میباشد .بدین منظور دادههای مربوط به  109شرکت فعال

در بورس اوراق بهادار طی دوره  1397-1390بهعنوان نمونه به روش نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند.

فرضیههای تحقیق در راستای اهداف تحقیق به دنبال بررسی رابطه میان ریسک اطالعاتی (که شامل ریسک آربیتراژ

و ریسک نوسانپذیری سهام میباشد) و حباب قیمتی سهام که با روش جدیدی اندازهگیری شده ،طراحی شدند.
این نحوه اندازهگیری بهجای وقوع حباب قیمتی ،آن را به شکل احتمالی از وقوع حباب در نظر میگیرد .متغیر
احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمونهای راست دنباله

است و بهمنظور پیشبینی دورههای وقوع حباب قیمتی استفاده میشود ،روی دادههای هفتگی سهام محاسبه

شد .سپس از طریق دو مدل رگرسیونی دادههای پانل تأثیر شاخصهای ریسک اطالعاتی در کنار مهمترین
متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد.نتایج تخمین مدل اول پژوهش نشاندهنده

وجود رابطه مثبت و معنادار میان ریسک نوسانپذیری سهام با احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام شرکت است.

این نشان میدهد که افزایش ریسک نوسانپذیری بهعنوان شاخصی از ریسک اطالعاتی میتواند عامل مهمی برای
تشکیل حباب قیمتی در سهام شرکت شود؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار میگیرد .همچنین در تائید

نتایج تخمین مدل قبل ،ریسک آربیتراژ نیز مانند ریسک نوسانپذیری رابطه مثبت و معناداری با احتمال وقوع
حباب قیمتی دارد .این بدان معنی است که با افزایش ریسک آربیتراژ هر سهم میتوان انتظار بیشتری برای وقوع
حباب قیمتی داشت و این بیانگر این موضوع است که فرضیه دوم تحقیق مورد تائید قرار میگیرد .همچنین نتایج

نشان داد که اندازه شرکت ،ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت و شناوری سهام تأثیر معکوس و معناداری
بر متغیر وابسته تحقیق دارند .همچنین متغیر سهم سهامداران نهادی ،تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع

حباب قیمتی سهام دارند.
ارجاع به مقاله:

انصاری سامانی ،حبیب و امینیان دهکردی ،مریم .)1401( .بررسی رابطه ریسک اطالعاتی با احتمال وقوع حباب

قیمتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی

سابق).37-65 ،)2(19 ،
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مقدمه

اطالعات بهنگام شركت ها ،يكي از عوامل حساس و مهم در جهت پيشبرد اهداف بلندمدت
و كوتاهمدت شركتها میباشد .تغييرات در زمان دسترسی بهموقع به اطالعات نشاندهنده
ریسک دسترسی بهموقع به اطالعات شرکتها است ( Yang, Hung, Zhu & Zhu, 2009:
 .)2; Zhang & Zhang, 2019:2افزایش و کاهش میزان زمان موردنیاز برای دسترسی به
اطالعات شرکتها بهنوعی نشاندهنده توان مالی شرکتها در ارتباط با انتشار بهموقع
اطالعات مالی میباشد ( .)Cardinaels & van Veen-Dirks, 2010:566وجود اطالعات
ناقص (مانند ابهام در خصوص ميزان عملكرد و وضعيت مالي شركت) منجر به عدم تقارن
اطالعاتي و افزايش ريسك اطالعاتي شركت میشود و این امر باعث عدم تمایل
سرمایهگذاران در انتقال منابع مالی به شرکت و افزایش هزینه تأمین مالی شرکت میگردد.
لذا ،مديران براي كاهش عدم تقارن اطالعاتي و اجتناب از پيامدهاي منفي آن ،اقدام به
افشاي اطالعات شركت مینمایند ( Dutta & Nezlobin, 2017:2; Aflatooni, Zalghi
.)& Azar, 2014
بحرانهای عظیم در بورسهای جهان بهویژه سپتامبر سياه  1997و حادثه يازدهم
سپتامبر  ،2000افشاي ماجراي ورلدكام ،انرون ،زيراكس و سپس پارماالت در سطح جهان و
سقوط شاخصهای بورس تهران در سال  1383باعث گرديد تا مقوله شفافيت گزارشگري
مالي بیشتر موردتوجه قرار گيرد ( Foroghi, Amiri & Mirzae, 2011:16; Youzbashi,
 .)2015همچنین ،با توجه به اینکه نبود اطالعات قابلاتکا مشکالت عدیدهای را برای بازارهای
مالی به وجود آورده است ،بنابراین سرمایهگذاران بر شفافسازی اطالعات تأکید زیادی دارند
( ;Foroghi, Amiri & Mirzae, 2011:16; Fallah Shams & Eskandari, 2018
 .)Youzbashi, 2015يكي از عواملي كه منجر به عدم شفافيت اطالعات مالي میشود،
مديريت سود است ( ;Dechow, Sloan & Sweeney, 1995; Youzbashi, 2015
 .)Foroghi, Amiri & Mirzae, 2011:16عدم وجود شفافيت در گزارشگري مالي ،این
امکان را به مدیران می دهد که برای حفظ شغل و جایگاه خود ،برخی اطالعات منفی را در
شرکت مخفی کنند که این امر باعث میشود که اطالعات منفی در داخل شرکت انباشته
شوند ( Foroghi, Amiri & Mirzae, 2011:16; Youzbashi, 2015; Fallah Shams
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 .)& Eskandari, 2018; Setayesh, taghizadeh & joker, 2017:24در بازار سهام،
قیمتها تحت تأثیر این اطالعات نادرست ،از روند تغییرات بنیادی شرکت جدا شده و در
نهایت توده اطالعات منفی یکباره وارد بازار شده و باعث افت شدید قیمت سهام میشود
( Foroghi, Amiri & Mirzae, 2011; Parvare & Barzegari Khanagha, 2017:
 .)226; Hutton, Marcus & Tehranian, 2009:68عدم وجود شفافیت در خصوص
اطالعات مالی شرکتها و همچنین دستکاری قیمتها ،منجر به ایجاد حباب قیمتي سهام
میگردد؛ حبابها پدیدههای قابل مشاهدهی اقتصادی هستند و اقتصاددانان اغلب واژهی
حباب را برای یک دارایی زمانی به کار میبرند که قیمت دارایی در همان مسیری که عوامل
بنیادی اقتصادی پیش میروند حرکت نمیکنند .اغلب حبابها صدمات مهمی بر اقتصاد
وارد میکنند ،شاید سادهترین تأثیر آنها انحراف شدید قیمتها از مسیر اصلی خود باشد
(  .)Shayan Zeinvand, Mohammadi, Ghabishavi & Abdullahi, 2018: 2در
نهایت این اطالعات نادرست باعث میشود که حباب قیمتی ترکیده و باعث میشود که
قیمت دارایی های مالی با کاهش شدیدی مواجه شود و منجر به ایجاد بحران مالی در بازار
سرمایه گردد (  .)Ansari Samani & Nazari, 2016:76; Orlitzky, 2013:239اگر
قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دچار نوسانات شدید و تشکیل حبابهای قیمتی شود،
باعث میشود که ارزشگذاری اوراق بهادار به درستی و بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام
نگیرد و در نهایت قیمتها به عنوان یک نماگر نمیتوانند عملکرد درست و واقعی آنها را
نشان دهند ( & Shoorvarzy, Ghavami & Hosseinpour, 2013; Hirigoyen
 .)Poulain-Rehm, 2014:19درواقع اطالعات مالی در مورد هر شرکت در هنگام برآورد
ارزش قیمت سهام بسیار مهم است .سرمایهگذاران این اطالعات مالی عمومی را برای ارزیابی
چشمانداز پتانسیل آینده هر شرکت در نظر میگیرند ( .)Syed & Bajwa, 2018:419با
توجه به پیشینه معرفی شده در تحقیق ،با وجود اینکه تاکنون تحقیقات زیادی در حوزه
حباب قیمتی و ریسک اطالعاتی انجام شده است اما تاکنون هیچ تحقیقی در داخل کشور
به بررسی تأثیر ریسک اطالعاتی بر احتمال وقوع حباب قیمتی نپرداختهاند .در این تحقیق،
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به دنبال بررسی این موضوع خواهیم بود که آیا ریسک اطالعاتی بر احتمال وقوع حباب
قیمتی تأثیر میگذارد یا خیر؟

-2
- 2- 1

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری

دنیای امروز دنیای اطالعات است و کسی برنده است که اطالعات بیشتر و مربوطتری در
اختیار داشته باشد .بیتوجهی به این مهم میتواند منجر به ایجاد مخاطراتی عمده در
تصمیمگیریها باشد ( .)Xing & Yan, 2019مطابق با نظر هالی و پالپو  )2001( 1به دلیل
وجود عدم تقارن اطالعات و تضادهای نمایندگی ،نیاز به ارائه گزارشهای مالی و نیز افشای
اطالعات وجود دارد .از آنجایی که مدیران نسبت به سرمایهگذاران با اطالعات و مسائل
بیشتری در زمینههای مختلف روبهرو میشوند لذا برای قیمتگذاری سهام باید به اطالعات
قابلاتکا تکیه کنند ( .)Khoshnami, 2016; Sita & Westerholm, 2011:9بنا به نظريه
عقاليي ،قيمتها با توجه به اطالعات قابل دسترسي مشاركتكنندگان در بازار و بر اساس
مدلهاي متعارف اقتصادي متناسب با شرايط ،شكل میگیرند .در اين صورت ادعا ميشود
كه قيمتهاي بازاري نميتوانند متفاوت از ارزشهاي بنيادي خود باشند ،مگر آنكه اطالعات
نادرست و گمراه كنندهاي در بازار وجود داشته باشد ( )West, 1987همچنین بالنچارد
( )1979با بررسی وجود حبابهای عقالیی نشان داد که حتی اگر همه سرمایهگذاران عقالیی
باشند ،امکان انحراف از مقادیر بنیادی وجود دارد .از این منظر حبابها انحرافاتی نامرتبط
با بنیادها هستند (.)Rasekhi, Shahrazi & Elmi, 2016:27
ايسلي و اوهرا)2004( ،2؛ اوهرا)2003( ،؛ لئوز و

ورچيا،3

( )2005بیان داشتند که

اطالعات شرکت ،برای تصمیمات قیمتگذاری سرمایهگذاران دارای کیفیت ضعیفی است
چرا که ریسک اطالعات ،عامل ریسک غیرقابل تنوع میباشد .سرمایهگذاران ،اوراق بهادار
خود را با توجه به ارزیابیهای خود از جریانهای نقدی آتی ارزشگذاری میکنند
( .)Khoshnami, 2016; Sita & Westerholm, 2011:9واكنش سرمایهگذاران به
Healy & Palepu

Easley & O'hara

Leuz &Verrecchia

1
2
3
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اطالعات از دو جنبه قابلبررسی میباشد؛ اول اينكـه اطالعـات منتشر شده دربردارنده
اطالعاتی است كه هنوز اثر آنها در قيمت منعکس نشده است؛ بنـابراين بایستی ،مطابق
با تئوري بازار كارا ،4قیمت به ارزش ذاتي خود نزدیک و تغيير يابد ( & Ghaemi
.)Taghizadeh, 2016:237; Berkman, Dimitrov, Jain, Koch & Tice, 2009:378
دوم اينكه در شرایطی كـه ريسـك اطالعـاتي وجـود داشته باشد ،برخـي از سرمایهگذاران تصور
میکنند که گروه دیگری از سرمایهگذاران قبال ً از این اطالعات آگاه شدهاند بنابراین آنها به
اطالعات جدید واکنش نشان نمیدهند ( Ghaemi & Taghizadeh, 2016: 237; Kyle,
 .) 1985در شرایطی که در شرکت ریسک اطالعاتی وجود دارد ،دو عامل محتوای اطالعاتی
و هزینه های معامله که در تقابل با یکدیگر (هزینههای معامله باعث محافظهکارتر شدن
سرمایهگذاران و محتوای اطالعاتی آنها را به واکنش صریحتر وا میدارد) هستند ،به طور
هم زمان بر واکنش سرمایهگذاران به اطالعات تأثیر میگذارند ( Ghaemi & Taghizadeh,
2013:252

Keasey,

&

Cai

Zhang,

;.)2016:237

سرمایهگذاران

اساس

تصمیمگیریهای خود را بر مبنای توازن بین ریسک و بازده قرار میدهند و بازده مورد انتظار
آتی سرمایهگذاری خ ود را نیز بر اساس اطالعات و شواهد گزارش شده برآورد میکنند .هر
چه کیفیت این اطالعات گزارش شده بیشتر باشد ،برآورد بازده مورد انتظار نیز با ابهام
کمتری مواجه است که در نهایت باعث میشود که ریسک اطالعاتی نیز کاهش یابد
(.)Khoshnami, 2016
در بازارهایی که در خصوص عملکرد شرکتها اطالعاتی در دسترس نمیباشد،
سرمایهگذاران برای انتخاب بهترین فرصتهای سرمایهگذاری با مشکالت بسیاری روبرو
میشوند که این امر فرایند تجهیز و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه خواهد ساخت
( Yazdanparast, 2013; Ansari Samani & Nazari, 2016:76; Kheiry,
 .)Esmaeilpour Moghadam, & Dehbashi, 2017همچنین در بازارهایی که از
ناکارایی رنج میبرند ،به دلیل عدم وجود اطالعات کامل ،حباب قیمتی رخ میدهد
(  .)Yazdanparast, 2013; Ansari Samani & Nazari, 2016:76اصطالح "حباب"
بیانگر وضعیتی است که قیمت یک دارایی از قیمت و ارزش بنیادین آن دارایی بسیار باالتر

Efficient-market hypothesis

4
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باشد (  .)Abbasi, Mohammadi Mohammadi & Neshatavar, 2018:134اما
معموال پس از مدتی ،این افزایش و انحراف قیمت با انتظارات معکوس و در نتیجه کاهش
ناگهانی

قیمت

همراه

است

که

اغلب

زمینهساز

بحرانهای

مالی

میشود

) .(Khodabakhshzadeh, Zayandeh Rudi& Jalaei Esfandabadi, 2020:40از
مهمترين نظريهها در توجيه شكلگيري حباب در بازار سرمايه نظريه رمهاي 5است .بهطور
معمول ارزش يك سهم در هنگام معامله توسط برآيند رفتار شركتكنندگان در بازار مشخص
ميشود و هر تغييري در رفتار تودهاي قيمت سهام را دستخوش تغيير ميكند .حال اگر در
بازار ،اكثر سرمايهگذاران بياطالع يا در تعيين قيمت از متغيرها و عالئمي بهرهبرداري كنند
كه در الگوي بنيادي ناديده گرفته شده باشند ،قيمت شکلگرفته در بازار با قيمت بنيادي
متفاوت خواهد بود (  .)Samadi, Vaez Barzani & Ghasemi, 2011:282در طی یک
دوره حباب ،قیمتها برای گروهی از داراییهای مالی متورم میشود ،بنابراین رابطه کمی
بین ارزش ذاتی آن گروه از داراییها با قیمت آنها در بازار به وجود میآید ( Abbasi,
 .)Mohammadi Mohammadi & Neshatavar, 2018:134حبـاب پیچیدهترین
اخـتالل گریبان گیر بازارهاي سرمایه است .سایه حباب با تحت تأثیر قـرار دادن شـفافیت
بازار ،رشد سرسامآور و بدون توجیه اقتصادي را در پی خواهد داشت .ممکن اسـت سود
شرکت به دالیل اقتصادي بـاال بـرود و یـا مـدیران و سـهامداران عمـده بـراي منطقی جلوه دادن
قیمت باالي اوراق بهادار و شارژ مجدد رشد قیمت ،سود سهام را به هر دلیلی باال ببرند و
در این زمان تنها اخبار خوب ،قدرت ورود به بازار را دارند و افراد در مواجه با اخبار خوب
دچار عکسالعمل بیشازحد میشوند و سود هر سهم را بسیار بیشتر از حالت معمول باال
میبرد.
- 2- 2

پیشینه پژوهش

کیم و همکاران ( )2019به بررسی تأثیر ریسک اطالعاتی خاص شرکت ،با کیفیت اقالم
تعهدی ،بر هزینه سرمایه با استفاده از رفتار تجاری سرمایهگذاران نهادی پرداختند.
سرمایهگذاران نهادی در شرکتهایی که کیفیت اقالم تعهدی پایینتری دارند ،فروش خالص
خود را در سالهای بعد افزایش میدهند .عالوه بر این ،فروش خالص این سرمایهگذاران به

Herding Theory
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عوامل ذاتی و اختیاری کیفیت اقالم تعهدی مرتبط است .این رابطه برای مؤسسات خارجی
نسبت به مؤسسات داخلی قوی تر است و بیشتر در شرایط مطلوب اقتصاد کالن مشاهده
میشود (.)Kim, Chung, Lee & Cho, 2019
جانگ و کانک ( )2019در پژوهشی با عنوان احتمال سقوط قیمتها ،حبابهای
عقالئی و مقطع بازده سهام؛ احتمال (سقوط) سهام خاص را بهعنوان معیاری برای
قیمتگذاری بالقوه برآورد کردهاند .نتایج نشان داد سهمهایی که احتمال سقوط زیادی
دارند ،بهطور غیرعادی بازده پایینی دارند .همچنین آنها نتیجه گرفتند که سرمایهگذاران
نهادی که احتمال سقوط سهامها را پیش وزنی (پیشبینی) مینمایند ،دارای مهارت در
زمانبندی حباب و سقوط سهام عادی میباشند (.)Jang & Kang, 2019
تارلی و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان حبابهای بازار سهام و ضد حبابها؛
با استفاده از یک مدل ارزشگذاری منصفانه ،به بررسی دورههایی که سهام بیش از حد
قیمتگذاری میشود و یا کمتر از حد قیمتگذاری میشود (ضدحباب) پرداختند .آنها
حباب بازار سهام و حبابهای ضد حباب را بهعنوان دورههایی که در آن پویایی ارزشگذاری
انفجاری است ،تعریف نمودهاند .در این پژوهش ،مکانیزمی برای ایجاد و تخریب حبابها
و حبابهای ضد حباب که به تعامل بین ارزش گذاری و تغییرات مورد انتظار در سوددهی
شرکت بستگی دارد ،تعیینشده است .بهطور موضعی ،آنان دریافتند که پویایی قیمتگذاری
در سال  2017منفجر میشود که نشان از تشکیل یک حباب سهام در ایاالتمتحده را میدهد
(.)Tarlie, Sakoulis, & Henriksson, 2018
لیو و همکاران ( ،)2016در مطالعهای «اشتباه در قیمتگذاری حقوق صاحبان سهام»
را مورد بررسی قرار دادند ،آنها قیمت گذاری نادرست سهام چین را بر اساس نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری و از طریق مدل گارچ– ام مورد ارزیابی قرار دادند و بیان داشتند که
حباب سهام چین با قیمتگذاری نادرست بازده مورد نیاز سهامداران و ترجیحات ریسک در
زمانهای مختلف مطابقت دارد (.)Liu, GU & Lung, 2016
صحراکاران و رضائی ( )1397در پژوهشی «تأثیر ریسک اطالعات مالی بر رابطه
نمایندگی با ساختار سرمایه شرکتها» را طی سالهای  1392-1383مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج نشان میدهد که هر چه تضاد منافع بین مدیران افزایش یابد به همان نسبت کسری
مالی و میزان تأمین مالی از محل بدهیها نیز افزایش مییابد در نتیجه یک رابطه مثبت و
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معناداری بین کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه وجود دارد اما تأثیر ریسک اطالعات
بر کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه منفی و معنادار میباشد ( & Sahrakaran
.)Rezaei, 2018
رئیسی سرکندیز ( )1397در پژوهشی به بررسی رفتار بازار و تئوریهای حاکم بر آن
در قالب یک مطالعه تجربی در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهگیری از شاخص  50شرکت
برتر بورس ،در بازه زمانی  1397-1387پرداخت .در خصوص بررسی کارایی اطالعاتی از
آنتروپی شانون استفاده شده است .روشهای شناسایی حبابهای قیمتی نیز شامل
آزمونهای شناسایی حبابهای عقالیی ،حبابهای متناوب سقوط کننده و حبابهای ذاتی
بوده است .نتایج نشان داد که بازار در دوره مورد مطالعه دارای فرم ضعیف کارایی نبوده
است و لذا امکان حضور حباب قیمتی در بازار بسیار محتمل بوده است ولی تعیین تعداد و
دوره زمانی حبابی بودن قیمتها ،به دلیل عدم وجود و ارائه دادههای مربوط به بازدهی
نقدی سهام به صورت ماهیانه توسط بورس اوراق بهادار تهران ،امکان پذیر نبوده است
(.)Raeisi sarkandiz, 2018
انصاری سامانی و همکاران ( )1396به بررسی رابطه بین شفافیت و کیفیت افشای
اطالعات مالی با احتمال تشکیل حباب قیمتی در دوره  ،13۸9-1392برای  15۸شرکت فعال
در بورس اوراق بهادار تهران ،با استفاده از آزمونهای چولگی ،وابستگی دیرش و کاربست
رگرسیون لجستیک پرداختند .نتایج نشان میدهد که افزایش در متغیرهای شفافیت،
شناوری سهم ،اهرم مالی ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری و اندازه شرکت باعث کاهش
احتمال حبابی شدن قیمت سهم و مالکیت نهادی باعث افزایش احتمال تشکیل حباب قیمتی
سهام میگردد .به طور کلی ،نتایج تجربی از این فرضیه حمایت میکند که بین سطح
شفافیت اطالعات مالی و حبابی بودن قیمت سهام شرکتها ،رابطهای منفی و معنیدار
وجود دارد (.)Ansari Samani, Danesh & Nazari, 2017
انصاری سامانی و نظری ( )1395در تحقیقی به شناسایی و رتبهبندی عوامل
پیشبینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .بدین
منظور از طریق آزمون های کشیدگی ،تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158
سهم طی دورهی زمانی  1389تا  1392مشخص شد .نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در
متغیرهای شفافیت ،شناوری سهم ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری ،نقدشوندگی
سهام ،مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم میشود.
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پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از دادههای درون نمونه ،شبکه با اطالعات برون
نمونه ای بهینه شد .در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق
شبکه عصبی ،این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم
رتبهبندی شدند (.)Ansari Samani & Nazari, 2016
شورورزی و همکاران ( )1392به مطالعهای تحت عنوان بررسی رابطه بین شفافیت
اطالعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت طی سالهای  1387الی  1389پرداختند .نتایج
فرضیه اول و دوم نشان میدهد که تفاوت معناداری در شفافیت اطالعات در شرکتهای
حبابدار و غیر حبابدار وجود دارد ،با این تفاوت که این شفافیت در شرکتهای حبابدار
در حد متوسط و در شرکتهای غیر حبابدار خیلی زیاد است .همچنین بین شفافیت
اطالعات بازار سرمایه و ایجاد حباب قیمتی نیز ارتباط وجود دارد ( Shoorvarzy,
.)Ghavami & Hosseinpour, 2013
رهنمای رودپشتی و همکاران ( )1391طی تحقیقی کارایی اطالعاتی و حباب عقالیی
قیمتی و زیر بخشهای آن (شاخص  50شرکت برتر 30 ،شرکت بزرگ ،سهام شناور آزاد و
شرکتهای اصل  )44را در سال  1389مورد بررسی قرار دادند .نتايج تحقيق نشان میدهد
كه بین عدم کارایی اطالعاتی و حباب عقالیی قیمت رابطه مستقیم وجود دارد و قیمت سهام
و زیر بخشهای آن نیز در سال  89دارای حباب بودهاند ( Rahnamay Roodposhti,
.)Madanchi zaj & Babalooyan, 2012

-3

فرضیههای پژوهش

با توجه به شواهد ارائه شده در بخش مبانی نظری و جهت نیل به اهداف پژوهش،

فرضیههای زیر تدوین و آزمون گردیده است:
فرضیه اصلی اول :ریسک نوسان پذیری سهام با احتمال تشکیل حباب قیمتی رابطه
مثبت و معنیدار دارد
فرضیه اصلی دوم :ریسک آربیتراژ سهام با احتمال تشکیل حباب قیمتی رابطه مثبت
و معنیدار دارد.
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روش شناسی پژوهش

جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای
 1390تا  1397است .در این مطالعه برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده
شده که شرایط آن بهصورت زیر تعریف شده است:
 .1قبل از سال مالی  1390در بورس پذیرفته شده باشند و تا پایان سال  1397از
تابلوی بورس خارج مالی نشده باشند؛  .2سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد
و شرکتها نبایستی سال مالی خود را طی دوره تغییر داده باشند؛  .3سهام شرکتها از
سال  1390الی  1397در بورس اوراق بهادار تهران معاملهشده ،فعال بوده و وقفه معامالتی
نداشته باشند؛ و  .4اطالعات مالی در دوره زمانی مورد نظر در دسترس باشد.
پس از اعمال این محدودیتها 109 ،شرکت همه شرایط حضور در جامعه آماری را
داشتند .تمام  109شرکت برای آزمون فرضیههای اصلی انتخاب شده و از نمونه دیگری
استفاده نشده است.
-4-2

مدل پژوهش

برای آزمون فرضیه اصلی اول و دوم به تبعیت از پژوهش انصاری سامانی و همکاران ()1396
و انصاری سامانی و نظری ( )1395به ترتیب از مدل ( )1و مدل ( )2استفاده شده است.
()1
()2

𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑉𝑜𝑙𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 ) + 𝛽2 (𝐹𝑙𝑡𝑖 ) + 𝛽4 (𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖 ) + 𝛽7

𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝐴𝑟𝑏𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 ) + 𝛽2 (𝐹𝑙𝑡𝑖 ) + 𝛽4 (𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖 ) + 𝛽7

که در آن 𝑉𝑜𝑙𝑅𝑖𝑠𝑘 :نشاندهنده ریسک نوسانپذیری سهام 𝐴𝑟𝑏𝑅𝑖𝑠𝑘 ،نشاندهنده ریسک

آربیتراژ سهام FLT ،نشاندهنده شناوری سهم ،INST ،نشان دهنده سهم مالکان نهادی،
 Sizeاندازه شرکت BM ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت B ،متغیر احتمال

شکلگیری حباب قیمت سهم بهعنوان خروجی یا هدف پیشبینی مدل در نظر گرفته شده
است.
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متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر وابسته

احتمال بروز حباب قیمتی :آزمون دیکی فولر سوپریموم تعمیم یافته
با توجه به انتقادات وارد شده بر روشهای متعارف کشف حبابهای قیمتی ،با هدف رفع
آنها و دستیابی به یک سیستم هشدار دهنده اولیه مناسب بهمنظور پیشگیري از پیامدهاي
ناگوار اقتصادي ،فیلیپس ،شی و یو )2014( 6روشی مبتنی بر آزمون ریشه واحد دیکی فولر

تعمیم یافته راست دنباله  7را پیشنهاد کردند .در این روش اقتصادسنجی فرض میشود که
قیمتهای دارایی مواجه با خطاهاي قیمتگذاری در طی زمان است که منجر به بروز رونق
بازاري و شکلگیری حبابهای قیمتی میشود .از طریق آزمون سوپریموم دیکی فولر تعمیم
یافته میتوان زمان شکلگیری و انفجار حباب قیمتی سهام را تشخیص داد .آماره این آزمون
بهصورت معادله زیر قابل محاسبه است.
()3

𝑟
1

= ) 𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹(𝑟0

]) 1/2𝑟𝑤 [𝑤(𝑟2 )2 −𝑤(𝑟1 )2 −𝑟𝑤 ]−∫𝑟 2 𝑤(𝑟)𝑑𝑟[𝑤(𝑟2 )−𝑤(𝑟1

}

𝑟
1

𝑟
1

1/2

}]𝑟𝑑)𝑟(𝑤 𝑟𝑤 {𝑟𝑤 ∫𝑟 2 𝑤(𝑟 2 )𝑑𝑟−[∫𝑟 2

{ 𝑝𝑢𝑠

که در آن 𝑟𝑤 = 𝑟2 − 𝑟1 :و  wفرایند بروانی استاندارد است .همچنین توزیع حدی آماره

 SADFحالت خاصی از رابطه فوق خواهد بود که در آن  𝑟 = 0و ]𝑟2 = 𝑟𝑤 ∈ [𝑟0 , 1

میباشند ( .)Phillips, Shi & Yu, 2014: 323در صورتی که آماره محاسباتی باالتر از
مقادیر بحرانی باشد سهم در آن دوره مشخص در حال شکلدهی حباب است .از این طریق

میتوان سهام حبابی و غیر حبابی را شناسایی نمود .از طریق این آماره میتوان توان وضعیت
سهم در یک دوره خاص را حبابی یا غیر حبابی معرفی کرد.
- 5- 2

متغیر مستقل

ریسک اطالعاتی :بر اساس مطالعه مندل

هال،8

( )2004و قائمی و تقی زاده (،)1395

معيارهاي ريسك اطالعاتي ،شامل دو متغير ريسك آربيتراژ و ريسك نوسان پذيري سهام است.

Phillips, Shi & Yu

)Right-Tailed Augmented Dickey-Fuller (RTADF
Mendenhall

6
7
8
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 .1ریسک آربیتراژ یا ریسک نگهداری :مدل بازار که در آن ،بازده شرکت پس از کسر
بازده بدون ریسک و از  5روز تا  252روز قبل از اعالن سود برآورد میشود .ريسك آربيتراژ،
واريانس باقي ماندههای اين مدل است ( & Zhang, Cai & Keasey, 2013; Ghaemi
.)Taghizadeh, 2016: 245

𝑖𝑒 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖,𝑡 ∗ 𝑅𝑚𝑡 +

()4

𝑡𝑖𝑅

که در آن ،𝑅𝑖𝑡 :بازده واقعی روزانه سهام شرکت ،𝑅𝑓𝑡 ،بازده بدون ريسك روزانه كه از نرخ
سپرده يك ساله بانكي استفاده میشود ،𝑅𝑚𝑡 ،بازده روزانه بازار كه با استفاده از شاخص
كل بورس اوراق بهادار تهران محاسبه میشود.
 .2ریسک نوسان پذیری سهام ( :)SIGMAميزان نوسان هفتگي قيمت سهام ،بهعنوان
نماینده ریسک اطالعات در نظر گرفته میشود و با استفاده از انحراف معيار بازده تعديل
شده هفتگي سهام بدست میآید ( & Garfinkel & Sokobin, 2006; Ghaemi
.)Taghizadeh, 2016: 245

 :Nتعداد مقاطع هفتههای اندازهگیری :𝑅𝑖𝑡 ،بازده شركت  iدر هفته t

بازده بازار در هفته  tكه با استفاده از شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران محاسبه میشود.
2

()5
ب عد از محاسبه واريانس بازده هفتگي تعديل شده ،انحراف معيار آن براي یک دوره يك ساله

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑖) = 𝜎 2 = ∑𝑁=52
) 𝑡𝑖=1 (𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑚,

منتهي به تاريخ اعالن سود ( 52هفته) طبق رابطه زیر بدست میآید (از يك اعالن سود تا
اعالن سود بعدي) (.)Ghaemi & Taghizadeh, 2016: 245
تغييرات حجم معامالت (:)DTO
()6

−

𝑡𝑙𝑜𝑉
)
}]
𝑡𝑘𝑚 𝑡𝑠𝑆ℎ

(−

𝑡𝑉𝑜𝑙𝑖,
)
𝑡𝑆ℎ𝑠𝑖,
𝑚𝑟𝑖𝑓

([{∑0𝑡=−1

= 𝑂𝑇𝐷

2
𝑡𝑙𝑜𝑉
)
}]
𝑡𝑘𝑚 𝑡𝑙𝑜𝑉

(−

)
𝑚𝑟𝑖𝑓

𝑡𝑉𝑜𝑙𝑖,

{∑−5
([𝑡=−54

𝑡𝑆ℎ𝑠𝑖,
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𝑡 𝑉𝑜𝑙𝑖,حجم معامالت شركت  :iتعداد سهام معامله شده شركت تعداد سهام معامله

شده شرکت در زمان  :𝑆ℎ𝑠𝑖,𝑡 ،tحجم كل سهام شركت (تعداد سهام منتشرشده) در زمان

 :𝑉𝑜𝑙𝑡 ،tحجم معامالت بازار در زمان  :𝑆ℎ𝑠𝑡 ،tحجم كل سهام موجود در بازار در زمان ،t
 ،tتاريخ اعالن سود فصلي.
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متغیرهای کنترلی

-3-5

بر اساس مطالعات انصاری سامانی و نظری ( )1395و انصاری سامانی و همکاران ()1396
متغیرهای کنترلی مؤثر بر حباب قیمتی به شرح جدول 1است.
جدول .1متغیرهای کنترلی و روش محاسبه آنها

مأخذ :محاسبات تحقيق

Tabel 1. Control variables and how to calculate them
Source: Research calculations

-6

نماد

متغیر

روش محاسبه

Flt

شناوری سهم

درصد سهام معامله شده در شرکت.

Inst

مالکیت نهادی

شرکت.

Size

اندازه شرکت

لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت

Bm

ارزش دفتری به ارزش بازار سهام

درصد سهام در اختیار مالکان نهادی به کل سهام

ارزش دفتری

= Bm

ارزش بازار سهام

نتایج تجربی پژوهش
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آمارههای توصیفی

خالصه ويژگيهاي آمار توصیفی مربوط به متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق در

جدول2

نشان داده شده است.
جدول .2نتایج آمارههای توصیفی مورد استفاده در این تحقیق

مأخذ :محاسبات تحقيق

Tabel 2. Results of descriptive statistics used in this research
Source: Research calculations

متغیر

احتمال وقوع حباب
قیمتی

تعداد
مشاهدات
872

میانگین

0/30

انحراف

کمترین

بیشترین

معیار

مقدار

مقدار

0/26

0/00

2/60

چولگی

کشیدگی

2/11

11/16

حبیب انصاری ساماني ،مریم امینیان دهکردی
فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) تابستان )2(19 1401

ریسک نوسان پذیری

872

0/63

0/34

0/01

6/84

8/98

1/51

ریسک آربیتراژ

872

0/27

0/36

0/00

2/93

3/58

16/43

شناوری سهم

872

0/14

0/25

0/00

2/56

4/85

30/62

سهم مالکان نهادی

872

0/15

0/75

0/00

0/85

2/36

4/21

872

0/09

0/068

0/00

0/24

0/59

-0/85

872

5/62

0/60

4/21

7/85

0/78

0/92

ارزش دفتری به ارزش
بازار
اندازه شرکت
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با توجه به نتایج آمارههای توصیفی ،میانگین احتمال حباب قیمتی برابر با  0/30بوده است.
همچنین کمترین و بیشترین مقدار این متغیر برابر با  0/00و  2/60میباشد .میزان چولگی و
کشیدگی این متغیر به ترتیب برابر با  2/11و  11/16میباشد که حاکی از آن است که این
متغیر دارای توزیع نرمال نیست .همچنین مطابق با جدول ،2در بین متغیرها اندازه شرکت با
مقدار ( )5/62دارای بیشترین میانگین و ارزش دفتری به ارزش بازار با مقدار ( )0/09دارای
کمترین میانگین است .مقایسه انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی نشان میدهد؛ که
متغیر سهم مالکان نهادی ( )0/75نسبت به سایر متغیرها دارای بیشترین پراکندگی است و
این بدان معناست که این متغیر نوسانات شدیدتری دارد.
- 6- 2

آزمون ریشه واحد

پیش از برآورد مدل پژوهش ،الزم است مانایی متغیرهای مورد استفاده در تخمینها ،مورد
آزمون قرار گیرد.
فرضیه های مربوط به مانایی متغیرها به صورت زیر میباشد:
متغیر ناماناست𝐻0 :
متغیر ماناست𝐻1 :

بررسي رابطه ریسک اطالعاتي با احتمال وقوع حباب قیمتي در شرکتهای
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جدول  .3بررسی مانایی متغیرهای مدل پژوهش

مأخذ :محاسبات تحقيق

Tabel 3. Investigating the significance of research model variables
Source: Research calculations

متغیر

آماره LLC

احتمال پذیرش فرضیه صفر

احتمال وقوع حباب قیمتی

-10/28

0/000

ریسک نوسان پذیری

-3/63

0/000

ریسک آربیتراژ

-4/59

0/000

شناوری سهم

-9/63

0/000

سهم مالکان نهادی

-2/38

0/0085

ارزش دفتری به ارزش بازار

-4/56

0/000

اندازه شرکت

-3/74

0/000

بر اساس نتایج جدول  ،3فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد و نامانایی متغیرها ،در
سطح معناداری یک درصد رد میشود و در دوره مورد مطالعه ،همه متغیرها در سطح مانا
هستند .این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس
متغیرها بین سالهای ( )1397 - 1390ثابت بوده است .در نتیجه استفاده از این متغیرها در
مدل پژوهش باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
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آزمون انتخاب نوع دادههای ترکیبی

آزمون  Fلیمر

برای تعیین مدل مناسب از بین مدل تلفیقی و مدل تابلویی از آزمون  Fلیمر استفاده شده
است که فرضیه صفر آن ،بیانگر مناسب بودن مدل تلفیقی است .نتایج آزمون  Fلیمر در
جدول  4ارائه شده است.

حبیب انصاری ساماني ،مریم امینیان دهکردی
فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) تابستان )2(19 1401
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جدول  .4آزمون  Fلیمر

مأخذ :محاسبات تحقيق

Tabel 4. F-limer test

Source: Research calculations
سطح معنیداری

نتیجه

مدل

آماره آزمون

مدل 1

3/49

00/0

استفاده از مدل پانل

مدل 2

5/99

00/0

استفاده از مدل پانل

در مورد مدلهای رگرسیونی پژوهش با توجه به سطح معناداری نتایج آزمون  Fلیمر نشان
میدهد فرض ( H0مدل تلفیقی) تأئید نمیشود .بهبیاندیگر ،آثار فردی یا گروهی وجود دارد
و باید از روش دادههای تابلویی (پانل) برای برآورد مدل رگرسیونی پژوهش استفاده شود که
در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل (اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن استفاده
میشود.
آزمون هاسمن

در آزمون هاسمن فرضیه  H0مبنی بر سازگاری تخمینهای اثر تصادفی را در مقابل فرضیه H1
مبنی بر ناسازگاری تخمینهای اثر تصادفی آزمون مینماید.
نتایج آزمون هاسمن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5نتایج آزمون هاسمن مدل رگرسیونی

مأخذ :محاسبات تحقيق

مدل

Tabel 5. Hussman test results of regression model
2

Source: Research calculations

سطح معنیداری

نتیجه

مدل 1

5/54

0/13

استفاده از اثرات تصادفی

مدل 2

7/96

0/24

استفاده از اثرات تصادفی

آماره x

نتایج جدول  5نشان داده است که سطح معناداری آماره  x 2آزمون هاسمن برای مدلهای
رگرسیونی پژوهش برابر با  0/13و  0/24بهدست آمده است که حاکی از عدم رد فرض صفر H0
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بررسي رابطه ریسک اطالعاتي با احتمال وقوع حباب قیمتي در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

می باشد ،لذا با توجه به آزمون هاسمن برازش مدل رگرسیونی مزبور این پژوهش با استفاده
از مدل دادههای پانل به روش تصادفی مناسب خواهد بود.
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آزمون ناهمسانی واریانسها

یکی از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن واریانس هاست .در صورتی که خطاها،
واریانس ثابتی نداشته باشند ،میگویند ناهمسانی واریانس وجود دارد .با توجه به تأثیر
مهم ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایب و همچنین مسئله استنباط آماری،
الزم است قبل از پرداختن به هرگونه تخمین ،در مورد بود یا نبود ناهمسانی واریانس تحقیق
شود .برای آزمون وجود ناهمسانی واریانس از آزمون نسبت درست نمایی ( )LRاستفاده
میشود که به علت در دسترس نبودن این آزمون در مدلهای پانل دیتا در نرمافزار Eviews
برای اجرای آزمون مذکور از نرمافزار  STATAاستفاده میشود .همانگونه که در

جدول 6

مشخص است ،بررسی نتایج آزمون ناهمسانی واریانس حاکی از سطح معنیداری بیشتر از
 5درصد است ،بنابراین ،فرضیه صفر مبنی بر برابری واریانس پذیرفته میشود.
جدول  .6آزمون ناهمسانی واریانس

مأخذ :محاسبات تحقيق

Tabel 6. heteroscedasticity Test
Source: Research calculations
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مدل

مقدار آماره آزمون

سطح معنیداری

نتیجه

مدل 1

1/089

0/4662

ناهمسانی در مدل وجود ندارد

مدل 2

2/023

0/1330

ناهمسانی در مدل وجود ندارد

آزمون خودهمبستگی

فرض دیگر مدل رگرسیون خطی ،صفر بودن کوواریانس بین اجزای خطا در طول زمان یا به
صورت مقطعی برای انواع دادهها میباشد؛ به عبارت دیگر فرض فوق مبین این است که
خطاها به یکدیگر وابسته نیستند .برای آزمون وجود خودهمبستگی از آزمون ولدریج استفاده
میشود که به علت در دسترس نبودن این آزمون در مدلهای پانل دیتا در نرمافزار Eviews
برای اجرای آزمون مذکور از نرمافزار  STATAاستفاده میشود .همانگونه که در

جدول 7

حبیب انصاری ساماني ،مریم امینیان دهکردی
فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) تابستان )2(19 1401
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مشخص است ،بررسی نتایج آزمون خودهمبستگی حاکی از سطح معنیداری بیشتر از 5
درصد است .بر این اساس فرضیه صفر مبنی بر نبود وجود همبستگی پذیرفته میشود.
جدول  .7نتایج آزمون خودهمبستگی

مأخذ :محاسبات تحقيق

Tabel 7. Autocorrelation test results
Source: Research calculations

مدل

مقدار آماره آزمون

معناداری آزمون ولدریج

مدل 1

2/289

0/1340

خودهمبستگی در مدل وجود ندارد

مدل 2

2/294

0/1336

خودهمبستگی در مدل وجود ندارد

-7
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نتیجه

تخمین مدل رگرسیونی تحقیق
نتایج آزمون مدل اول

نتایج تخمین مدل رگرسیونی به روش پانل و با استفاده از اثرات تصادفی در جدول  8ارائه
شده است.
فرضیه اصلی اول :ریسک نوسانپذیری سهام با احتمال تشکیل حباب قیمتی رابطه مثبت و
معنیدار دارد.
جدول  .8نتایج برازش مدل اول پژوهش (اثرات تصادفی)

مأخذ :محاسبات تحقيق

)Tabel 8. Results of fitting the first research model (random effects
Source: Research calculations

𝒊𝜺 𝑩𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 (𝑽𝒐𝒍𝐑𝐢𝐬𝐤 𝒊 ) + 𝜷𝟐 (𝑭𝒍𝒕𝒊 ) + 𝜷𝟒 (𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊 ) + 𝜷𝟕 (𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊 ) + 𝜷𝟖 (𝑩𝑴𝒊 ) +
متغیر

ضرایب رگرسیونی

آماره آزمون t

سطح معنیداری

ریسک نوسان پذیری

4/42

28/51

0/000

شناوری سهم

-1/14

-2/45

0/015

سهم مالکان نهادی

0/39

5/96

0/000

ارزش دفتری به ارزش بازار

-5/22

-2/90

0/004

بررسي رابطه ریسک اطالعاتي با احتمال وقوع حباب قیمتي در شرکتهای
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اندازه شرکت

-1/02

-3/40

0/000

عرض از مبدأ

1/95

1/17

0/242

آماره R2

0/73

R2تعدیل شده

0/72

آماره F

232/21

احتمال F

0٫000

نتایج تخمین مدل پژوهش نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنادار میان ریسک
نوسان پذیری سهام با احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام شرکت است .این نشان میدهد
که افزایش ریسک نوسانپذیری بهعنوان شاخصی از ریسک اطالعاتی میتواند عامل مهمی
برای تشکیل حباب قیمتی در سهام شرکت شود؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار
میگیرد .همچنین نتایج نشان میدهد که شناوری سهام در سطح معناداری  %95رابطه
معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد و این نشان میدهد که با افزایش شناوری سهام
احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام کاهش مییابد .افزایش در سهم مالکان نهادی از سهام
شرکت با احتمال وقوع ریسک حباب قیمتی رابطه مستقیم و معناداری (با ضریب  0٫05و
معنیداری در سطح  95درصد) دارد .ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و اندازه شرکت نیز
رابطه معکوس و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد.
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نتایج آزمون مدل دوم

نتایج تخمین مدل رگرسیونی به روش پانل و با استفاده از اثرات تصادفی در جدول  9ارائه
شده است.
فرضیه اصلی دوم :ریسک آربیتراژ سهام با احتمال تشکیل حباب قیمتی رابطه مثبت و
معنیدار دارد.

حبیب انصاری ساماني ،مریم امینیان دهکردی
فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) تابستان )2(19 1401
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جدول  .9نتایج برازش مدل دوم پژوهش (اثرات تصادفی)

مأخذ :محاسبات تحقيق

)Tabel 9. Results of fitting the second research model (random effects
Source: Research calculations

𝒊𝜺 𝑩𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 (𝐀𝐫𝐛𝐑𝐢𝐬𝐤 𝒊 ) + 𝜷𝟐 (𝑭𝒍𝒕𝒊 ) + 𝜷𝟒 (𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊 ) + 𝜷𝟕 (𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊 ) + 𝜷𝟖 (𝑩𝑴𝒊 ) +
احتمال
آماره t
ضریب
متغیر
عرض از مبدأ

۸/71

0/91

0/364

ریسک آربیتراژ

1/32

4/۸4

0/000

شناوری سهم

-2/20

-2/۸5

0/005

سهم مالکان نهادی

0/69

2/57

0/010

ارزش دفتری به ارزش بازار

-13/15

-۸/۸5

0/000

اندازه شرکت

1/34

3/۸9

آماره R2

0/49

آمارهF

92/77

R2تعدیل شده
احتمال F

0/000
0/4۸
0٫000

در جدول  9نتایج تخمین الگوی تحقیق با متغیر ریسک آربیتراژ بهعنوان شاخصی برای
اندازهگیری ریسک اطالعاتی برای آزمون فرضیه دوم تحقیق آمده است .همانطور که جدول
نشان میدهد ،در تائید نتایج تخمین مدل قبل ،ریسک آربیتراژ نیز مانند ریسک
نوسان پذیری رابطه مثبت و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد .این بدان معنی
است که با افزایش ریسک آربیتراژ هر سهم میتوان انتظار بیشتری برای وقوع حباب قیمتی
داشت و این بیانگر این موضوع است که فرضیه دوم تحقیق مورد تائید قرار میگیرد .همانند
مدل قبلی نتایج تخمین اذعان دارد که شناوری سهام در سطح معناداری  %95رابطه
معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد و این بیانگر این واقعیت است که با افزایش
شناوری سهام احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام کاهش مییابد .همچنین افزایش در
سهم مالکان ن هادی از سهام شرکت با احتمال وقوع ریسک حباب قیمتی رابطه مستقیم و
معناداری (با ضریب  0٫05و معنیداری در سطح  95درصد) دارد و هرچه شرکت سهامدار
نهادی بیشتری داشته باشد احتمال وقوع حباب قیمتی در آن بیشتر است .متغیر ارزش
دفتری به ارزش بازار شرکت رابطه معکوس و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد
ضریب برآوردی این متغیر نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین سهم سهامداران نهادی با
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شفافیت اطالعات مالی در سطح خطای  0٫05است؛ زیرا میزان  Probمحاسبه شده برای
ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،کمتر از  0٫05به دست آمده است بنابراین میتوان گفت
که بین سهم سهامداران نهادی با شفافیت اطالعات مالی در سطح اطمینان  %95رابطه
معناداری وجود دارد .اندازه شرکت نیز رابطه مثبت و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی
دارد.

-8

بحث و نتیجهگیری

عنصر كليدي در تصمیمگیری ،استفاده از اطالعات است .زيرا اثربخشی نهايي هر تصميم
به نتايج وقايعي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي میدهد .لذا فعاالن بازارهاي
سرمايه نيازمند اطالعاتي مربوط و قابلاتکا جهت تصمیمگیریهای خود هستند؛ بنابراين

اينكه كدام اطالعات و متغيرها كه تصمیمگیرندگان بازار سرمايه از آنها در جهت
پیشبینیهای صحيح خود استفاده مینمایند ،مربوط و داراي محتواي اطالعاتي است و
منجر به تصميم درست و بهتبع آن پیشبینی وقايع آينده میشود ،موضوعي است كه
محققين سال های مديدي را جهت جواب دادن به اين مسئله صرف کردهاند.
مشارکتکنندگان بازار سرمایه همیشه به دنبال اطالعات مالی هستند زیرا خرید دارایی مالی
بدون داشتن اطالعات به نوعی قمار و به خطر انداختن عاقالنه سرمایه تلقی میشود .در
صورت توزیع مناسب اطالعات میان عامالن بازار ریسک ناشی از اطالعات از میان خواهد
رفت .یافتههای پژوهشها نشان میدهد که به تناسب افزایش سطح ریسک اطالعاتی،
ناپایداری بازار بیشتر شده و عامل دور شدن قیمتها از ارزشهای بنیادی میگردد.
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک اطالعاتی بر احتمال وقوع حباب قیمتی در بازار
سهام پرداخته است .فرضیهها ی تحقیق در راستای اهداف تحقیق به دنبال بررسی رابطه
میان ریسک اطالعاتی که شامل ریسک آربیتراژ و ریسک نوسانپذیری سهام است با حباب
قیمتی سهام که با روش جدیدی اندازهگیری شده ،طراحی شدند .این نحوه اندازهگیری
بهجای وقوع حباب قیمتی ،آن را به شکل احتمالی از وقوع حباب در نظر میگیرد .برای این
منظور از آزمون سوپریموم دیکی فولر تعمیم یافته فیلیپس و همکاران ( )2014که آزمون
کمابیش جدیدی است و برای شناسایی حبابهای چندگانه و رفتار انفجاری در بازار داراییها
ارائه شده استفاده گردید .نتایج آزمونهای آماری نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری
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میان ریسک اطالعاتی (ریسک نوسانپذیری و ریسک آربیتراژ) با احتمال وقوع قیمتی وجود
دارد.
همچنین نتایج نشان داد که سهم سهامداران نهادی تأثیر مثبت و معنیداری بر
احتمال وقوع حباب قیمتی دارد اين نتايج ،مبین مالکان نهادي غیرفعال در شرکتها است
درواقع اگر مالکان نهادی سهام شرکت بهطور مستقیم سهام شرکت را در بازار مدیریت کنند
اجازه نخواهند داد که حباب قیمتی در سهام شکل بگیرد .در سهمهایی با شناوری بیشتر
احتمال وقوع حباب قیمتی کمتر است .متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و
معنیداری با احت مال وقوع حباب قیمتی دارد باال بودن این شاخص درواقع نشان میدهد
که قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله میشود از
ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده بیشتر است و این
نشان میدهد شرکت در وضعیت مالی و رشدی مناسبی قرار دارد و این باعث میشود که
رشد قیمتی سهام این شرکتها بدون وقوع حباب در آنها و با دلیل ارزش ذاتی همراه باشد.
با بزرگتر شدن اندازه شرکت نیز احتمال وقوع حباب قیمتی در آن کمتر میشود .به نظر
میرسد شرکتهای کوچک با وجود اطالعات نامتقارنتر ،امکان بالقوه دستکاری قیمت
میتوانند کاندیدهای مناسبی برای تشکیل حباب قیمتی باشند.
با توجه به اینکه نتایج آزمون تجربی فرضیههای تحقیق همراستا با انتظار نظری،
نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان ریسک اطالعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی
وجود دارد ،از این رو به مدیران و ناظران و سیاستگذاران بازار سرمایه پیشنهاد میگردد
که در راستای تثبیت یا محدود کردن نوسانات بازار اقدام به کاهش ریسک اطالعاتی سهام
شرکتها نمایند .همچنین به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود برای خریداری سهم به
مؤلفههای ریسک اطالعاتی توجه ویژه نمایند .با توجه به ارائه روش اندازهگیری در این
تحقیق میتوان از شاخصهای معرفی شده در این تحقیق بهمنظور معیاری برای شناسایی
وضعیت ریسک اطالعاتی شرکتها استفاده نمود .همچنین با توجه به معرفی یک روش
کمابیش جدید برای شناسایی احتمال وقوع حباب قیمتی ،به فعاالن بازار سرمایه و
سرمایهگذاران پیشنهاد میشود از این متغیر بهعنوان روشی برای پیشبینی آینده وضعیت
سهام استفاده نمایند .همچنین پیشنهادهای موضوعی برای پژوهشگران به منظور انجام
تحقیقات آتی به شرح ذیل است:
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 هم میتوان کارهای...  هفتگی و، با توجه به اینکه با تواترهای زمانی در بازههای زمانی روزانه.1
 توصیه میشود که محققان در این بازههای زمانی و از مدلهایی که،ارزشمندی انجام داد
.تفاوت بازههای زمانی متغیرها را در نظر میگیرند مثل مدل میداس استفاده کنند
 استفاده از روشهای غیر رگرسیونی و هوش مصنوعی.2
. استفاده از روشهای متداول دیگر برای شناسایی حباب قیمتی سهام.3
 بهکارگیری مدلهای معادالت همزمان برای شناسایی و تفکیک اثرات مربوط به هریک از.4
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چکیده
نرخ باالی توﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طوالنی
تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغههای اصلی سیاستمداران و اقتصاددانان به شمار میرود.
براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینههایی که
تورم بر جامعه تحمیل میکند میتواند بسیار جدیتر از هزینههای ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.
با عنایت به اثرات منفی تورم ،عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده ( )1افزایش تقاضا )2( ،فشار
هزینه و ( ) 3تنگناهای ساختاری است .یکی از مهمترین سیاستهای کاهش تورم ،افزایش عرضه و رشد محصول
است .در این راستا پیچیدگی اقتصادی میتواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصوالت پیچیده ،باعث
شکلگیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود .رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این تفکر
است که محصوالت تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش ،مهارت و فناوری مورد نیاز برای تولید آنها است و
با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمیکنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند ،میزان
انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه میکند .لذا مطالعه حاضر درصدد بررسی ارتباط بین
پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم در سی کشور عضو سازمان همکاری اسالمی طی دوره  1995-2018است .مدلسازی
دادهها و اطالعات آماری در این تحقیق بر پایه مدلهای پانل و با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیمیافته
) (GMMقرار گرفته است .همچنین متغیرهای مهم تورم انتظاری ،تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید داخلی و وفور
منابع طبیعی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل لحاظ گردیده است .تحلیل نتایج این مطالعه داللت بر آن دارد که
در کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معنیدار بر نرخ تورم دارد .همچنین
نتايج تخمين بيانگر تأثیر مثبت و معنیدار متغیرهای تورم انتظاری ،تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی
و متغیر فراوانی منابع طبیعی بر نرخ تورم است .بنابراین نتایج تحقیق تأییدی بر رویکرد انتظارات تورمی ،نظریه
پولی و همچنین نظریه ساختارگرایان است.
ارجاع به مقاله:
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مقدمه

تورم 1یکی از متغیرهای اقتصادی است که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد .از اینرو یکی
از اساسیترین دغدغههای اقتصاددانان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله
تورم است) .(Pourkazemi, Biravand, & Delfan, 2016در ادبیات اقتصادی منظور از
تورم ،افزایش سطح عمومی قیمتهاست که غالبا ً حالتی مداوم و برگشتناپذیر دارد .افزایش
نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی ،محدود شدن رشد سرمایهگذاری ،اختالل در تخصیص
بهینه منابع اقتصادی و باز توزیع غیربهینه و ناعادالنه آنها تنها بخشی از مضرات و هزینههای
تورم باال محسوب میشوند) .(Ghavam & Tashkini, 2005بنابراین کنترل تورم و آهنگ
افزایش قیمتها همواره جزء مهم برنامههاي سیاستمداران بوده است.
یکی از مؤلفههای جدید اقتصادی که اخیرا ً توجه بیشتری به آن میشود و میتواند
تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد ،پیچیدگی اقتصادی 2است .این متغیر که
منعکسکننده ظرفیت تولید ملی و تنوع آن است از طریق افزایش سطح قابلیتهای تولید،
میتواند موجب رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه گردد .در واقع بدون افزایش پیچیدگی
اقتصادی ،رشد اقتصادی ناشی از محصوالت مختلف مستمر و باثبات نخواهد بود .زیرا در
بلندمدت افزایش محتوای فناوری سبد صادراتی و سطح پیچیدگی باالتر کاالها ضامن رشد
و توسعه اقتصادی خواهد بود) .(Elahi, Khodadad Kashi, & Sagheb, 2018نکته قابل
ذکر آن است که شاخص پیچیدگی اقتصادی که نه تنها پیچیدگی فناوری بهکار رفته در
تولید کاال را در نظر میگیرد بلکه پیچیده بودن زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی ،فرآیند
بازاریابی و عرضه در بازار جهانی را نیز مد نظر قرار میدهد (Ranjbar, Sagheb, & Ziaee
) Bigdeli, 2019در سالهای اخیر به عنوان راهکاری برای خروج از اقتصاد تک محصولی و
کاهش شکنندگی اقتصادها نسبت به نوسانات رابطه مبادله ارائه شده است و میتواند با
اثرگذاری بر عرضه و تقاضای کل اقتصاد ،نرخ تورم را نیز تحت تأثیر قرار دهد .شاخص

پیچیدگی اقتصادی) 3(ECIبراي اولين بار توسط گروهي از محققان دانشگاههاي

«هاروارد»4

Inflation

Economic Complexity

Economic Complexity Index
Harvard University
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و «ام آی تی» 5در سال  2007مورد بحث و بررسی قرار گرفت .این شاخص ،متغیر کلیدی
برای توضیح رشد و توسعه کشورهاست و توانایی مختلف کشورها برای جمعآوری قابلیتها
و نیز تفاوتهای عملکرد آنها را توضیح میدهد (Felipe, Kumar, Abdon, & Bacate,
).2012
میزان دانش کشورها نسبت مستقیمی با انواع محصوالت تولید شده در آنها دارد.
تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانشهاي خاصی است و هر چه تولیدات یک کشور
متنوعتر باشد یعنی دانش شکل گرفته و تجمیع شده بیشتري در آن کشور وجود دارد .در
یک اقتصاد پیچیده ،افراد برخوردار از دانشهای مختلف اعم از طراحی ،بازاریابی ،تأمین
مالی ،دانش فنی ،مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری میتوانند با یکدیگر تعامل داشته
و دانش خود را برای تولید محصوالت ترکیب میکنند .در جوامعی که بخشهایی از این
مجموعه قابلیت ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصوالتی وجود ندارد .بنابراین
اقتصادهاي پیچیده اقتصادهایی هستند که میتوانند حجم زیادي از دانش مرتبط را در قالب
شبکههاي بزرگ افراد گرد هم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کاالهاي دانشبر را تولید
کنند .به عکس ،اقتصادهاي ساده پشتوانه ضعیفی از دانش مولد 6داشته وکاالهاي کمتر و
سادهتري تولید میکنند که مستلزم شبکه کوچکتري از تعامالت است & (Hidalgo
) .Hausmann, 2009دو واژه تنوع 7و فراگیری 8از واژگان کلیدی ادبیات پیچیدگی اقتصادی
هستند .تنوع محصوالت صادراتی به تعداد محصوالتی که توسط یک کشور تولید و صادر
میشود و فراگیر بودن به تعداد کشورهایی که یک محصول مشخصی را صادر میکنند،

)Massachusetts Institute of Technology (MIT

Productive knowledge
Diversification
Ubiquity
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ً
معموال به عنوان توسعهیافته در نظر گرفته میشوند داراي
اشاره دارد .9کشورهایی که
محصوالت صادراتی بسیار متنوع هستند و انواع مختلفی از محصوالت ،از بسیار ساده تا
بسیار پیچیده صادر میکنند .بالعکس کشورهایی که به صورت کلی کمتر توسعهیافته
هستند ،تنها محصوالتی را صادر میکنند که بیشتر کشورها نیز میتوانند آنها را صادر کنند
) .(Cristelli, Tacchella, & Pietronero, 2015در واقع انباشت دانش مولد در
اقتصادهای پیچیده از طریق افزایش عرضه محصوالت متنوعتر با پیچیدگی فزاینده ،رشد
درونزا را برای اقتصاد به دنبال دارد و انتظار میرود همراه با رشد اقتصادی شاهد افزایش
عرضه کل اقتصاد و کاهش تورم باشیم .هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی

اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 10طی دوره  1995-2018است.

در واقع در مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «آیا پیچیدگی اقتصادی
در کشورهای اسالمی طی دوره  1995-2018کاهش تورم را به دنبال داشته است؟» مقاله
حاضر در پنج بخش تنظیم شده است در ادامه به مبانی نظری و مطالعات تجربی
میپردازیم .در بخش سوم معرفی متغیرها و تدوین مدل ارائه میشود ،بخش چهارم حقایق
آماری و بخش پنجم برآورد مدل است .بخش ششم نیز به نتیجهگیری و پیشنهادات
اختصاص دارد.

-2

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تورم پدیدهاي پیچیده و داراي ابعاد گوناگون است .در تعریفی ساده ،متداول و مورد قبول
اغلب اقتصاددانان تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها به طور مداوم و به مرور
زمان افزایش مییابد ،بنابراین عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمتها در
تعریف تورم اهمیت بسیاري دارد .نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است که علیرغم

 9به منظور محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادي ،نخست مزیت نسبی آشکار شده کشورها و سﭙس ماتریس کشور-
محصول محاسبه میشود .این ماتریس بیان میکند هر کشور در تولید چه محصوالتی رقابتپذیر است و بر اساس

آن تنوع و فراگیری محصوالت محاسبه میشوند .در گام بعد دو ماتریس محصول -محصول و کشور -کشور و
سﭙس شاخص پیچیدگی اقتصادي هر کشور محاسبه میشود .مقدار کمی این شاخص در محدوده ارقام ( )-3تا

( )+3است بهطوری که هرچه اعداد به رقم  3نزدیکتر شوند پیچیدگی اقتصادی کشورها بیشتر است (شاهمرادی
و اشتهاردی.)1397 ،

Organization of Islamic Cooperation
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وجود تعریفی مشخص در این خصوص ،دیدگاه واحدي در رابطه با علل ایجاد تورم وجود

ندارد .برخی اقتصاددانان رشد بیرویه حجم پول ،11گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کاال،12
برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهادههاي

تولیدي13

و در نهایت عدهاي دیگر عوامل

ساختاري 14و تنگناهاي موجود در بخشهاي مختلف و ضعف بخشهاي کشاورزي و تجارت
خارجی را منشأ اصلی تورم میدانند .ضمن اینکه در زمانهاي مختلف نیز ممکن است نقش
و سهم عوامل برشمرده در تورم متفاوت باشد (Azimi, Miri, Taghizadeh, & Samadi,
) .2013گرچه بر پایه هر کدام از نظریات تورم میتوان بخشی از تورم اکثر کشورهای درحال
توسعه را توضیح داد .اما در مطالعه حاضر ،سعی میشود به لحاظ تئوری شرح عمیقتری
از رویکرد پیچیدگی اقتصادی و تأثیرآن بر تورم مطرح گردد.
دانش ،ذخیره انباشته شدهای از اطالعات و مهارتهاست که از مصرف اطالعات
توسط گیرنده آن حاصل میشود ) .(Zack, 1999امروزه نقش دانش به عنوان مهمترین
عامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصادهاي مدرن و ارتقای توان رقابتی کشورها در سطح
بازارهاي بینالمللی محسوب میشود .اهمیت این عامل کلیدی از آن جهت است که در طول
فرآیند توسعه اقتصادی -اجتماعی ،مبانی تولید متحول میشود و اساسیترین عامل در این
تحول ،معطوف علوم و فناوری جدید است و تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ،ثبات

Monetarism

11

پوليون معتقدند تورم ،در بلندمدت ،یك پدیده پولی است و بروز تورم ،تنها ناشی از نرخ رشد باال و دائمی عرضه

پول میباشد؛ به طوری که با رشد باال و مستمر عرضه پول ،تورم شکل میگيرد.

Demand Pull

12

نظریه تورم جاذبه تقاضا علت بروز تورم را افزایش تقاضای کل میداند .کينز چنين ،استدالل میکند اگر تقاضا

برای کاالهای مصرفی بيش از عرضه آنها باشد ،این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قيمتها آنقدر افزایش

مییابند تا این شکاف پر شود .این همان پدیدهای است که کينز آن را تورم خالص مینامد.

Cost Push Inflation

13

فشارهای تورمی سمت عرضه اقتصاد میتواند ناشی ازافزایش هزینههای تولید ازجمله افزایش نامتناسب

دستمزدهای اسمی و یا افزایش قیمت نهادههای تولید و ...به دالیل مختلف باشد که در کنار سایر عوامل میتواند

زمینهساز تشدید تورم و حتی بروز پدیده رکود تورمی گردد.

 14تنگناها و نارساییهای بنیادین و ساختاری اقتصاد ،از جمله نبود زیرساختهای مورد نیاز ،وجود قوانین دست و
پاگیر و چسبندگیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین وابستگی بیش از حد به واردات باعث
تشدید فشارهای تورمی میگردد.
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ارزش پولی غیرممکن است .از این رو تولید و توسعه تولیدات در مناسبات جدید اقتصاد
جهانی نیازمند برخورداری از دانش الزم و فراهم نمودن زمینه توسعه و بکارگیری آن در
فرآیند تولید می باشد اما پیشرفت دانش ،در همه کشورها آثار یكسانی بر فرآیند و ماهیت
تولیدات به دنبال نداشته است ،چرا که دانش براي استفاده در فرآیند تولید ،ابتدا باید
کاربردي شود .کاربرد دانش در تولیدات به وسیله شاخص پیچیدگی اقتصادی ()ECI
اندازهگیری میشود بر اساس این شاخص هر چه کاربرد دانش در تولید بیشتر باشد اقتصاد
پیچیدهتر است (Hartmann, Guevara, Jara-Figueroa, Aristarán, & Hidalgo,
) .2017باید توجه داشت میزان دانش یک جامعه به طور عمده به میزان دانشی که هر یک
از اشخاص در اختیار دارند وابسته نیست ،بلکه به تنوع دانش توزیع شده بین افراد و نیز
به قابلیتهایشان برای ترکیب و استفاده از آن از طریق شبکههای تعامالت پیچیده وابسته
است .در واقع میتوان بین دو نوع دانش صریح

15

و ضمنی

16

تمایز قائل شد .بخشهای

مهم دانش ،ضمنی هستند که انباشت آن زمانبر و هزینهبر است .رویکرد پیچیدگی
اقتصادی بازتاب چنین دانشی (یا دستکم ترکیبی از دو نوع دانش مذکور) است که در
ساختار مولد یک اقتصاد تجمیعیافته است ).(Shahmoradi & Eshtheardi, 2018
صرفنظر از نوع دانش مانند آموزش رسمی و غیر رسمی ،تجربه ،مهارت و قوانین ،بهرهوری
میتواند تحت تأثیر جنبه های متفاوتی از دانش قرار گیرد که به دنبال آن تولید نیز تحت
تأثیر قرار می گیرد .همچنان که مطالعات نشان داده است همبستگی شدید بین معیار
پیچیدگی اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی و نیز درآمد سرانه کشورها به خصوص در
بلندمدت وجود دارد ) .(Stojkoski & Kocarev, 2017گروهی از اقتصاددانان معتقدند
پیچیدگی اقتصادی از طریق کاهش در وابستگی به محصوالت اولیه و خام و نیز افزایش
حجم و ارزش کاالهای صادراتی ،میتواند بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی داشته
باشد .البته این نظریه برای کشورهای در حالتوسعه که وابستگی شدیدی به مواد اولیه و
محصوالت بخش کشاورزی دارند ،صادق است ) .(Herzer & Lehman, 2006در واقع
گسترش دانش در بخشهاي مختلف اقتصاد ،تغییرات قابل مالحظه فناوری و ارتقای
بهرهوري موجب انتقال به سم ت پایین منحنی عرضه بنگاه و صنعت شده و قیمتها را

Explicit
Tacit

15
16
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کاهش میدهد ) .(Shakeri, 2006در اقتصادهای پیچیده با تغییر ساختار فناورانه تولید
که در آن منابع از فعالیتهای تولیدی با فناوری (و بهرهوری) پایین به فعالیتهای با فناوری
باال و پیچیده منتقل میشوند ،بنگاههاي منطبق با فناوری جدید با سود مثبت مواجه
میشوند .بنابراین موانع ورود به زنجيره عرضه كاهش پیدا كرده و تعداد بنگاههاي جدید رو
به افزایش میگذارد .گسترش بنگاههاي جدید موجب انتقال منحنی عرضه کوتاهمدت به
سمت راست شده و قیمتها را کاهش میدهد .در بررسي اثرات مثبت به كارگيري دانش و
فناوری (در قالب پیچیدگی اقتصادی) بر طرف عرضه اقتصاد ،بايستي به اين نكته نیز توجه
كرد که رسیدن به اقتصادی پیچیده برای جوامع درحال توسعه خالی از هزینه نخواهد بود،
چرا که ارتقا و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی در این کشورها ،غالبا ً زمانبر بوده و
می بایست در ابتدا شرایط و بسترهای الزم جهت تحقق آن به درستی مهیا شود .تغییر
ساختار تولید ،افزایش کیفیت و تنوع محصوالت گاهی تولیدکنندگان را با هزینههای قابل
توجهی روبرو میسازد که آنان را مجبور به لحاظ کردن این نوع هزینهها روی قیمت تمام
شده محصول می کند و این امر نه تنها موجب کاهش قیمت و تورم نمیشود ،بلکه مطابق
با نظریه فشار هزینه با انتقال منحنی عرضه به سمت چپ ،افزایش قیمتها را هم به دنبال
دارد .لذا به نظر می رسد تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر سمت عرضه اقتصاد کامال ً واضح نیست
و به ساختار اقتصادی کشورها بستگی دارد .از سوی دیگر تغييرات طرف تقاضاي اقتصاد را
نيز كه در نتيجه طرف عرضه به وجود میآید و ممکن است نرخ تورم را تغییر دهد نباید
نادیده گرفت .با افزایش درآمد سرانه در پی ارتقای پیچیدگی ،انتظار میرود قدرت خرید و
به دنبال آن تقاضای اقتصاد فزونی یابد و این اضافه تقاضا شکاف تورمی و افزایش قیمتها
را به همراه دارد .اگرچه احتمال دارد طرف تقاضا قبل از طرف عرضه اقتصاد ،واكنش نشان
داده و بدين ترتيب موجب افزايش تورم شود .البته این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که
با افزایش پیچیدگی اقتصادی و تولید کاالهای منحصر به فردتر که فاقد جایگزین و دارای
کیفیت باالیی هستند ،امکان افزایش ارزش و قیمت این محصوالت در سطح جهان وجود
دارد .در این حالت با ثابت فرض کردن سایر عوامل ،حرکت روی منحنی تقاضا به سمت
باال و چپ صورت گرفته و تورم ایجاد میگردد .آن چه مسلم است این که تورم متغیري
است که از برآیند نیروهاي موجود در سمت عرضه و تقاضاي کل اقتصاد حاصل میشود،
با توجه به توضیحات مذکور ،پیچیدگی اقتصادی در بعد نظري ميتواند در هر دو طرف
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عرضه و تقاضاي كل اقتصاد اثرگذار باشد ،لذا برآيند اين آثار بر سطح عمومي قیمتها و
تورم به قدرت نيروهاي اثرگذار بر تقاضا و عرضه كل بستگي دارد .با این وجود به نظر
میرسد انتقال به سمت راست منحنی عرضه کل اقتصاد هم به دلیل بهرهوری باالتر (Zhu
) & Li, 2017و هم به دلیل افزایش تقاضای نیروی کار & (Adam, Garas, Katsaiti,
) Lapatinas, 2021از میزان انتقال به سمت راست منحنی تقاضای کل بیشتر باشد و این
امر باعث ایجاد مازاد عرضه و بنابراین کاهش سطح عمومی قیمتها شود.

نمودار  .1انتقال منحنی عرضه و تقاضا و تغییر قیمتها
مأخذ :یافتههای محقق

Figure 1. The transition of supply and demand curve and the change of prices
Source: Researcher results

گرچه مطالعات خارجی و داخلی متعددی حول موضوع تورم به عنوان یکی از متغیرهای
کلیدی اقتصاد کالن صورت گرفته است اما بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم مسبوق
به سابقه نیست .لذا در ادامه تنها به بخشی از مطالعات مشابه در قالب جدول  1پرداخته
میشود.
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جدول  .1مروری بر مطالعات تجربی
مأخذ :یافتههای پژوهش

Tabel 1. A review of experimental studies
Source: Research results
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همچنین (Arawatari, Hori, & Mino, 2018; Abbate, Eickmeier, & Prieto
2016; Olayungbo, 2013; Khan, & Saqib, 2011; Sbordone, 2007; Stevenson,
) 2000به بررسی رابطه رشد و تورم ،اثر عواملی همچون شوکهای مالی ،مخارج دولت ،بی
ثباتی سیاسی و جهانی شدن بر تورم و تحلیل رابطه بلندمدت بازارهای مسکن منطقهای و
تورم طی سه الی چهار دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان پرداختهاند .در ایران نیز
;(Ahmadzadeh & Nasri, 2021; Shahabadi, Siyahvashi, & omidi, 2017
Rezazadeh, Khodaverdizadeh, & Mirzayi, 2017; Zobeiri, 2016; Shakeri,
) Mohammadi ,& Rajabi, 2015; Komeijani & Naghdi, 2008به ترتیب به بررسی
زیانهای رفاهی تورم ،اثر چرخههای انتخاباتی ،نااطمینانی تورم ،شکاف نرخ ارز ،قدرت
قیمتگذاری و تولید بخشهای اقتصاد بر تورم طی دهههای اخیر پرداختهاند .با توجه به
مطالعات انجام شده در خصوص تورم در داخل و خارج کشور مشاهده میشود که تمامی
مطالعات نتایج یکسانی را در خصوص ماهیت تورم و عوامل مؤثر بر آن ارائه نمیکنند و
فقدان چنین پژوهشی در مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی کامال ً محسوس است.
در سالها ی اخیر استقبال خاصی از رویکرد پیچیدگیاقتصادي در محافل علمی و
دانشگاهی به منظور شناخت ظرفیتهاي فناورانه و مسیرتوسعه ،جهت برنامهریزی و
سیاستگذاری اقتصادی شده است .با توجه به اهمیت شاخص پیچیدگی اقتصادی در جهان
امروز و نقش انکارناپذیر آن در توضیحدهندگی رشد و توسعه اقتصادی ،الزم است ارتباط
آن با متغیرهای دیگر کالن اقتصادی از جمله تورم بررسی گردد .بر اساس آخرین رتبهبندی
شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال  2018توسط دانشگاه هاروارد ،برای  133کشور جهان
گزارش شده است ،اختالف چشمگیری میان کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه وجود
دارد .به طوری که کشورهای ژاپن ،سوئیس وکره جنوبی در رتبههاي اول تا سوم قرار دارند.
پس از آنها کشورهاي آلمان ،سنگاپور ،اتریش ،جمهوری چک ،سوئد و مجارستان رتبههاي
چهارم تا نهم را به خود اختصاص دادهاند .اسلوونی در جایگاه دهم قرار دارد .ایران در
شاخص مذکور در رتبه صد ویکم جهان قرار گرفته است و  33رتبه با آخرین کشور یعنی
نیجریه فاصله دارد ) .(The Atlas of Economic Complexity, 2018سایرکشورهای
اسالمی نیز ،از این حیث تقریبا ً وضعیت مشابهی دارند .این در حالی است که کشورهای
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توسعهیافته عضو  17OECDدر همان سال به طور میانگین دارای نرخ تورم  1.91هستند .در
مقابل نرخ تورم سال  2018در کشورهای درحالتوسعه اسالمی به طور میانگین حدود 5/23
درصد است ) .(World Bank, 2018از این رو تجربه اکثر کشورهای توسعهیافته درباره
تورم پایین در کنار پیچیدگی اقتصادی باال از یک سو و تورم باال در کنار پیچیدگی اقتصادی
پایین در اغلب کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر ،ما را بر آن داشت تا براي اولین بار
در مطالعات حوزه تورم ،به كمك الگوها و روشهای نظری و تجربیخود ،تأثیر پیچیدگی
اقتصادی بر نرخ تورم را مورد بررسی قرار دهیم.
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روششناسی پژوهش و تصریح مدل

در این بخش سعی شده است در انتخاب متغیرهای مدل ،به نظریات اقتصادی مطرح شده

در خصوص منشا تورم ،تا حد ممکن توجه شود.
متغیر اصلی پژوهش ،شاخص پیچیدگی اقتصادی است .بر اساس آنچه در قسمت
مبانی نظری شرح داده شد ،رابطه این متغیر با تورم مبهم است.
)INF = F(ECI

()1

نااطمینانی و انتظارات تورمی در تعیین تورم نقش مهمی بازي میکنند .نرخ تورم مورد انتظار
طبق نظریه

آفتاليون 18

در خصوص رواني بودن تورم بر نرخ تورم تأثیرگذار است .آفتالیون

معتقد بود متغیرهای انتظارات در مورد قیمتها و عواملاجتماعی و سیاسی نیز بر نرخ تورم
مؤثر هستند .وي متذکر شدکه هرگاه صاحبان درآمد ،افزایش قیمتها را در آینده پیشبینی
نمایند پولهای خود را به سرعت به کاال تبدیل مینمایند و با افزایش تقاضای فعلی کاالها
و خدمات باعث افزایش قیمت آنها در زمان حال میگردند .ازسوی دیگر ،تولیدکنندگان و
بازرگانان نیز در مواقعی که انتظار افزایش قیمت را داشته باشند به ذخیره انبار خود
میافزایند و عرضه کاالها وخدمات خود را به آینده موکول مینمایند که این موضوع تورم را
نیز از طریق کاهش عرضه ،دامن میزند ) .(Azimi et al, 2013گرچه میتوان برای
انتظارات تورمی دو جزء انتظارات تورمی آیندهنگر و گذشتهنگر قائل شد اما بسیاری از

Organisation for Economic Co-operation and Development
Aftalion

17
18
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پژوهشگران معتقدند انتظارات تورمی گذشتهنگر با اهمیتتر است (Wimanda, Turner,
) .& Hall, 2011; Fuhrer, 1997لذا در اين مقاله به پیروی از (Elgammal & Eissa,
) 2016از تورم با وقفه به ع نوان شاخصي براي نشان دادن تورم انتظاري استفاده ميشود.
)INF = F(INF(−1) ∙ ECI

()2

مطابق با نظر پولیون تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است .رشد نقدینگی از جمله
عوامل محرک تقاضای کل در اقتصاد است که تورم به همراه دارد .با فرض ثابت بودن
سرعت گردش پول ،اگر همراه با افزايش نقدينگي ،عرضه كاالها و خدمات در اقتصاد به طور
متناسب افزايش نيابد اين امر سبب افزايش سطح عمومي قيمتها میشود و تورم را تشديد
ميكند .به عبارت دیگر صرف افزایش پول تورم ایجاد نمیگردد و در واقع پول بدون پشتوانه
تولید ،تورمزا است در همین راستا به پیروی از مطالعات ;(Fortun Vargas, 2012
) Amiri, 2017تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی بدین منظور وارد مدل شده است.
)INF = F(INF(−1) ∙ M2gr − GDPgr ∙ ECI

()3

دیگر متغیر در نظر گرفته شده در مدل ،فراوانی منابع طبیعی است .با توجه به
وابستگي کشورهاي درحال توسعه ازجمله ايران به درآمدهاي حاصل از صدور منابع طبیعی،
متغيرفراوانی منابع طبیعی طبق نظريه ساختارگرايان به عنوان يک متغير ساختاري وارد مدل
ميگردد .در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان ،مدیریت اقتصاد کالن متفاوت با سایر
کشورهاست و اکثر شاخصهای کالن اقتصادی از ثروت طبیعی تأثیر میپذیرند .عموما ً در
کشورهای نفتی ،دولتها در زمان افزایش درآمدها ،مصرف لجامگسیخته و بیش از حدی
دارند ،در اغلب موارد هزینههای دولت بر اساس ظرفیت جذب اقتصاد تنظیم نشده و موجب
وارد آمدن فشار بر اقتصاد ملی شده و ریسک تورم شتابان را افزایش داده و اثرات
جبرانناپذیری بر سطح قیمتها و دستمزدها بر جای خواهد گذاشت( Amiri, 2017).
کانال دوم اثرگذاری این متغیر بر تورم بر اساس نظریه بیماری هلندی و پدیده شومی منابع
قابل توضیح است .به طوری که افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی و بروز بيماری هلندی
میتواند از طریق افزايش واردات به کاهش تورم کاالهای قابل تجارت نیز بیانجامد .بنابراین
تأثیر وفور منابع طبیعی تا حدی میتواند مبهم باشد(Bala, Chin, Kaliappan, & .
) Ismail, 2017; Armen, Ghorbannezhad, & Kafili 2017در کارهای خود از این
متغیر استفاده کردهاند.
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)INF = F(INF(−1) ∙ M − GDPgr ∙ 𝑁𝐴𝑇 ∙ ECI

()4

لذا الگوی نهایی مورد بررسی ،با توجه به مطالب ارائه شده در باال و نیز جهت تبیین
رابطه پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم به صورت تابع ذیل ارائه میگردد:

()5

INFit = C + β1 ∗ INFit−1 + β2 ∗ (M2grit − GDPgrit ) + β3 ∗ NATit
+ β4 ∗ ECIit + εit
 :INFنرخ تورم
 :INF-1نرخ تورم دوره قبل
 :M2 grرشد نقدینگی
 :GDP grنرخ رشد اقتصادی
 :NATدرآمدهای حاصل از فروش نفت ،گاز ،زغال سنگ ،مواد معدنی و جنگلی به

صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی
 :ECIشاخص پیچیدگی اقتصادی .اطالعات آماری مربوط به این شاخص از اطلس

پیچیدگی اقتصادی جهان که میتوان از طریق وبگاه دانشگاه هاروارد به آن دسترسی پیدا
کرد ،استخراج شده است.19
نمونه آماری این مطالعه شامل سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی

است که با توجه به محدودیت آماری دادهها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شدهاند .به
دلیل آنکه اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان دادههای مربوط به  ECIرا برای اواسط دهه 90
میالدی به بعد و تا سال  2018منتشر کرده است ،لذا بازه زمانی دوره  1995-2018را در
برمیگیرد .کلیه آمار و اطالعات مورد نیاز براي انجام مطالعه حاضر (به جز دادههای مربوط
به شاخص پیچیدگی اقتصادی) از پایگاه بانک

جهانی20

جمعآوری شده است .همچنین

مطالعه حاضر بر اساس رویکرد بین کشوری است و با استفاده از روش اقتصادسنجی

گشتاور تعمیمیافته )21 (GMMبرای برآورد مدل بهره میبرد .از مزایای این روش عالوه بر

https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
https://data.worldbank.org

Generalized Method of Moments

19
20
21

ابوالفضل شاهآبادی ،بهاره کرمي ،هانیه ارغند
فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسيهای اقتصادی سابق) تابستان )2(19 1401

81

رفع همبستگی متغیرهای مستقل با اجزاء اخالل و درونزایی آنها ،رفع ناهمسانی واریانس
مدل و کارا بودن آن در هر دو حالت ،اثرات ثابت و تصادفی است ،از این رو دیگر نیازی به
آزمون هاسمن نیست.

حقایق آماری
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پيش از تخمين مدل ،ابتدا جدولی از موقعیت کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری

اسالمی از لحاظ نرخ تورم و نیز شاخص پیچیدگی اقتصادی طی دوره  2018-1995ارائه داده
میشود .مطابق جدول  2متوسط نرخ تورم کشورهای منتخب در حدود  7/38درصد است.
مطابق آمارها از میان کشورهای مذکور ،ترکیه با میانگین  30/14درصد بیشترین و بحرین با
میانگین  1/55درصد ،کمترین میزان تورم را طی دوره مورد بررسی دارند .ایران نیز با میانگین
 18/74درصد در جایگاه سوم اعضای سازمان قرار دارد و جزء کشورهای با تورم باال است.
همانگونه که در جدول  2هم مشخص است ،اقتصادهای با بیشترین پیچیدگی در بین گروه
مورد بررسی عبارتاند از مالزی با میانگین  0/89و ترکیه با میانگین 0/37؛ در حالی که بدترین
عملکرد در این زمینه را یمن با میانگین  ،-1/31گابن با میانگین  -1/36و البته نیجریه با
میانگین  -1/91به خود اختصاص دادهاند .ایران نیز با میانگین ( -0/76که از میانگین کل
کشورهای مورد بررسی یعنی  -0/57کمتر است) رتبه هجدهم را در میان کشورهای منتخب
دارد.
جدول  .2میانگین نرخ تورم و شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورهای اسالمی طی دوره 2018-1995

مأخذ :اطالعات نرخ تورم از پایگاه بانک جهانی و شاخص پیچیدگی اقتصادی از اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان

استخراج شده است

Tabel 2. Average inflation rate and economic complexity index of the Islamic countries
during 1995-2018

Source: Inflation rate data is extracted from the World Bank database and the Economic
Complexity Index from the Atlas of Economic Complexity

کشورها
آلبانی

الجزایر

آذربایجان

میانگین نرخ

تورم (درصد)

میانگین ECI

)16( 5/06

)10(-0/33

)2( 22/49

)22(-0/85

)15( 5/77

)26(-1/15

کشورها
پاکستان

عربستان
سنگال

میانگین نرخ

تورم (درصد)

میانگین ECI

)12( 7/92

)16(-0/67

)29(1/77

)14(-0/57

)26(2/21

)7(-0/06
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بنگالدش

)14( 6/38

مصر

)10(9/42

کامرون
گابن

اندونزی
ایران

)21(2/7

)25(2/22
)8(9/64

)19(-0/82
)27(-1/19
)9(-0/24

)29(-1/36
)6(-0/04

تاجیکستان
تونس
ترکیه

اوگاندا
اردن

)6(9/93

)20(-0/83

)17( 4/03

)4(0/13

)13( 6/44

)21(-0/83

)1(30/14

)19(3/41

)2(0/37

)3(0/32

)3(18/74

)18(-0/76

کویت

)20(2/98

)23(-0/92

قرقیزستان

)5(11/34

)5( 0/00

عمان

)27(2/01

)15(-0/66

مالی

)23( 2/51

)17(-0/69

یمن

)7( 9/72

)11(8/31

)24(-1/11

قزاقستان
مالزی

مراکش

موزامبیک
نیجریه

)9(9/45

)22(2/51

)28( 1/83
)4(14/84

)11(-0/34
)1(0/89

)13(-0/53
)30(-1/91

لیبی
قطر

بحرین

میانگین کل

)24(2/48
)18(3/7

)30(1/55
7/38

)25(-1/13
)12(-0/5

)28(-1/31
)8(-0/15
0.57

اعداد داخل پرانتز رتبه کشورها را در شاخص مورد نظر نشان میدهند

تورم و شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی طی دوره
 2018-1995با نوساناتی همراه است .مطابق نمودار  2و نمودار  3که روند تغییرات نرخ تورم و
شاخص پیچیدگی اقتصادی را طی دو دهه مورد مطالعه نمایش میدهد ،مالحظه میشود
بیشترین نوسانهای این دو شاخص مربوط به سالهای  2007تا  2012است .به نظر میرسد
بحران مالی سال  2007و سرایت آن به بازاهای جهانی در وقوع این امر بیتأثیر نبوده است.
1.5

1
0.5
0
-0.5 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
-1
نمودار  .2روند تغییر میانگین نرخ تورم درکشورهای اسالمی منتخب طی دوره 1995 -2018
مأخذ :پایگاه بانک جهانی

Figure 2. The trend of changing the average inflation rate in the selected Islamic
countries during 1995-2018

Source: World Bank database
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نمودار  .3روند تغییر میانگین  ECIدر کشورهای اسالمی منتخب طی دوره 1995-2018
مأخذ :اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان

Figure 3. The trend of changing the ECI average in the selected Islamic countries during
1995-2018

Source: The Atlas of Economic Complexity

-5

برآورد مدل و تحلیل نتایج

از آنجا که وجود ریشه واحد در متغیرها ممکن است به نتايج رگرسيونهاي جعلي منجر
شود و نتايج به دست آمده قابل اتکا نباشند) ،(Granger & Newbold, 1974قبل از هر
گونه تخمين و تجزيه و تحليل ،بايد ايستايي متغيرها بررسي شود .براي بررسي ايستايي

متغيرها از آزمونهای ریشه واحد ایم ،پسران و شین
)23(LLC

)22(IPS

و آزمون لوین ،لین ،چو

استفاده میشود .در این آزمونها فرضیه  H0داللت بر ناایستایی متغیرها دارد.

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،تمامی متغیرها در سطح و با  90درصد اطمینان
ایستا هستند (یعنی ).)I (0

Im, Pesaran & Shin
Levin Lin Chu

22
23
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جدول  .3نتایج آزمون ایستایی متغیرها

مأخذ :یافتههای پژوهش

Tabel 3. The results of stationary test of variables
Source: Findings of research

در سطح
با عرض از مبدأ

متغیرها

LLC

IPS
Prob

***-8/03
()0.00

-5/38

ECI

***-3/66

***-3/14

INF

Prob
M2 gr- GDP
gr

Prob
NAT

Prob

()0.00

***-8/79
()0.00

**-1/85
()0.03

***

()0.00
()0.00

***-6/73
()0.00

***-2/97
()0.00

*** و ** و* به ترتیب داللت بر معنیدار بودن در

سطح  1و  5و  10درصد دارد.

با عرض از مبدأ و روند
IPS
***

-5/99

()0.00

**-1/73
()0.04

***-6/55
()0.00
0/44

()0.67

LLC
***

-4/08

()0.00

*-1/35

()0.08
***-5/35
()0.00

***-3/74
()0.00

***,**, * Indicates significance at the
level of 1, 5 and 10%, respectively

به دنبال بررسی ایستایی متغیرها در طول زمان الزم است به بررسی تشخیص قابلیت تخمین
مدل به وسیله دادههای ترکیبی (پنل) پرداخته شود که بدین منظور از آزمون لیمر (آماره )F
استفاده میگردد .آماره  Fبر اساس رابطه ( )6محاسبه ) (Baltagi , 2008و با مقدار F
جدول مقایسه میشود:
R2UR − R2R ⁄N
− R2UR ⁄NT −

−1
()6
1
N−K
2
𝑅𝑈𝑅 K ،N ،و  Tبه ترتیب بیانگر ضریب تعیین حاصل از مدل مقید
در آزمون باال ،𝑅𝑅2
= )F(N−1∙NT−N−K

(روش  ،)OLSضریب تعیین حاصل از مدل نامقید (روش دادههای تابلویی) ،تعداد مقاطع،
تعداد متغیرهای توضیحی و تعداد سالهای مورد بررسی است .با توجه به مقدار  Fمحاسبه
شده در
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جدول  ،4فرض  H0مبنی بر همگنی مقاطع و عرض از مبدأهای یکسان پذیرفته شده و روش
ترکیبی بودن دادههاي آماري تأیید میگردد.
جدول  .4نتایج برآورد معادله تورم

مأخذ :یافتههای پژوهش

Tabel 4. The results of inflation equation estimation
Source: Findings of research

ضرایب
30

660

تعداد کشورها

تعداد مشاهدات

***11/29

آماره F

Prob

()0.00

آماره J

28/03

()0.35
***-3/07

Prob

متغیرها

***0/37

)INF(-1

***-0/39

ECI

)(0.00
)(0.00
***

0/21

)(0.00

Prob
Prob

M2 growth-GDP growth
Prob

آزمون Arellano-Bond

()0.00

-1/17

()0.24

)AR(1
Prob

)AR(2

)(0.00

Prob

Prob

*** و ** و* به ترتیب داللت بر معنیدار بودن در
سطح  1و  5و  10درصد دارد.

***0/03

NAT

***,**, * Indicates significance at the
level of 1, 5 and 10%, respectively

مطابق جدول  4نتایج برآورد مدل نشان میدهد ضریب شاخص پیچیدگی اقتصادی ،ECI
منفی و به لحاظ آماری در سطح  %5معنیدار است .به عبارت دیگر پیچیدگی اقتصادی
توانسته است تورم را در کشورهای منتخب کاهش دهد .از جمله مهمترين مؤلفههاي
دستیابی به ثبات اقتصاد کالن و مهار تورم توجه خاص به تولیدکاالهای دانشبر از رهگذر
دانش شکل گرفته در کشورها است .به منظور تحقق این مهم ،نياز به تغییر ساختاري
فناوريهای تولید و حركت از توليد كاالهاي با فناوري پايين به سمت كاالهايي با سطح فناوري
باال و پیچیده احساس میشود .کشورها با فاصله گرفتن از صادرات مواد اولیه و حرکت به
سمت تولید و صادرات کاالهای صنعتی و پیچیدهتر نه تنها از نوسانات قیمتی مواد اولیه -
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که خود اثرات سوء بر متغیرهای اقتصاد کالن از جمله تورم دارد -جلوگیری به عمل میآورند،
بلکه به تدریج با افزایش ظرفیتهای تولید ،تورم را نیز میکاهند.
متغیر دیگر موجود در مدل که تأثیر مثبت بر تورم دارد ،تورم انتظاری است .تورم
انتظاري با تأثیر بر تصمیمگیری عامالن اقتصادی ،تقاضاي آتي را تبديل به حال ميكند و
از اين نظر تقاضای كل و نرخ تورم را تشديد مینماید .تأثیر مثبت این متغیر بر تورم با
مبانی نظری و نیز سایر مطالعات مربوط از جمله ;Elgammal & Eissa, 2016
 Chowdhury, 2014سازگاراست.
نتایج برآورد همچنین بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار متغیر ترکیبی تفاوت رشد
نقدینگی با رشد اقتصادی بر تورم است .در حال حاضر حرکات همزمان بین رشد حجم پول
و تورم در طیف وسیعی از کشورها در دورههای زمانی مختلف به اثبات رسیده است و
چنانچه رشد نقدینگی در گردش ،سرعتی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد،
قدرت خرید جدیدی ایجاد خواهد کرد که منجر به افزایش تقاضا خواهد شد و چنانچه
افزایش عرضه متناسب با آن صورت نگرفته باشد به افزایش سطح عمومی قیمتها و بروز
پدیده تورم خواهد انجامید .نتایج پژوهش حاضر از این حیث همسو با مطالعات Saumitra
 & Raja, 2012; Fortun Vargas, 2012است.
متغیر دیگر موجود در مدل که تأثیر مثبت ومعنیدار بر تورم دارد ،وفور منابع
طبیعی است .در بیشتر کشورهای درحال توسعه که دارای منابع طبیعی فراوان میباشند،
تکیه اقتصاد بر درآمدهای حاصل از فروش این منابع است که گاهی اوقات از این منابع با
عنوان بازدارنده رشد اقتصادی نیز یاد میشود .در واقع مشکل اصلی در این کشورها ،به
مدیریت منابع حاصل از فروش ثروتهای طبیعی برمیگردد .با فقدان مدیریت علمی و
صحیح منابع طبیعی ،درآمدهای ارزی به بخشهای غیرمولد اقتصادی هدایت شده و شاهد
سرمایهگذاریهای گسترده در بخش های غیرتولیدی اقتصاد و به تبع افزایش فشار تقاضا و
نوسانات قیمتی خواهیم بود.
در تخمین مدل ( )5برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان
استفاده شده است .فرضیه صفر آزمون حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل است
وآماره آن  J-statisticکه درصفحه تخمین گزارش میشود ،به قرار زیر است:
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= J − statistic

آماره گزارش شده برای مدل تصریحی مطابق جدول  4برابر با  28/03است که احتمال
آن بزرگتر از مقدار  0/05وگواهی بر پذیرش فرضیه صفر میباشد .همچنین برای الگوهای
پویای پنل که به روش  GMMبرآورد میگردند ،این امکان وجود دارد که خودهمبستگی
مرتبه اول و دوم در الگو را با استفاده از آزمون آرالنو -باند 24مورد بررسی قرار داد .این آزمون
نیز برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار میرود .آرالنو و باند قائلند که در
تخمین  GMMباید جمالت اخالل دارای همبستگی مرتبه اول ) AR (1بوده و دارای
همبستگی مرتبه دوم ) AR(2نباشد (Nadiri & Mohammadi, 2011).نتایج آزمون
مذکور بیانگر آن است که در سطح  99درصد الگوی مربوطه دارای خودهمبستگی مرتبه اول
بوده و همبستگی مرتبه دوم در مدل دیده نمیشود.

-6

نتیجهگیری و پیشنهاد

تورم یکی از مهمترین مسائل اقتصادي برخی کشورها از جمله ایران است .در این مطالعه
تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ تورم طی دوره  1995-2018برای کشورهای منتخب عضو

سازمان همکاریاسالمی با استفاده از روش  ،GMMبررسی شده است .در این راستا از
شاخص پیچیدگی اقتصادی که توسط گروهي از محققان دانشگاههاي هاروارد و ام آی تی،
در سال  2007مطرح و معرفی شده است ،استفاده گردید .با توجه به نتایج این بررسی
میتوان استنباط کرد فرضیه کاهش نرخ تورم از طریق پیچیدگی اقتصادی در کشورهای
منتخب اسالمی برقرار است .از اینرو ،به نظر میرسد میتوان جهت دستیابی به ثبات
قیمتی در اقتصاد کالن کشورهای اسالمی از طریق بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی امیدوار
بود .همچنین مشخص شد با افزایش تورم انتظاری ،تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد
اقتصادی و ثروتهای طبیعی ،تورم هم افزایش مییابد .به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد
الگو گویای آن است که ضرایب برآورد شده تمامی متغیرها از حیث عالمت با مبانی نظری
سازگار هستند.

Arellano-Bond
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با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و در راستای بهبود فضای رقابتپذیری
 پیشنهاد زیر ارائه، تحقق رشد و توسعه اقتصادی مستمر و نیز مهار نرخ تورم،اقتصاد
:میگردد
،✓ با توجه به تأثیر مورد انتظار متغیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر نرخ تورم
بنابراین به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان اقتصادی پیشنهاد میشود تحقیقات انجام
شده در مورد شاخصهای پیچیدگی و فضای محصوالت را مورد توجه قرار داده و
سیاستهاي فناورانه و تدابیر الزم براي بسترسازي محصوالت فناورانه با پیچیدگی باالتر با
هدف تنوعبخشی به محصوالت رقابتی کشورهای اسالمی را اتخاذ کنند که البته در این مسیر
.الزم است که ابتدا قابلیتهاي فناورانه کشورها شناسایی شود
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چکیده
مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است .شاید مهمترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی

میباشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است .به همین دلیل بر اصالح ساختار مالیاتی تاکید شده است .در این

راستا ،قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصالح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال  1387در ایران به اجرا گذاشته

شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارساییهای سیستم مالیاتستانی سنتی و

همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد .مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل
مختلف تولید و توزیع کاال و خدمات اخذ میشود .متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین

 5تا  18درصد است .در ایران از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعیین نرخ مالیات بحث و
مجادالت زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت .این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 3درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال  1397به  9درصد
رسید.
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مقدمه

در اغلب کشورها ،مالیات مهمترین منابع درآمدی دولت است .اما در ایران از دیرباز مالیات

سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است .شاید مهمترین دلیل آن وجود منابع
درآمد نفتی می باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است .به همین دلیل بر اصالح ساختار
مالیاتی تاکید شده است .در این راستا ،قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصالح ساختار
مالیاتی در نیمه دوم سال  1387در ایران به اجرا گذاشته شد .مالیات بر ارزش افزوده دارای
توان باالی درآمدز ایی برای دولت است و از اتکاء دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت
میکاهد ( .)Tahmasebi Beldaji, Afzali, & Bustani, 2004مالیات بر ارزش افزوده،
یک نوع مالیات است که در مراحل تولید و توزیع کاال و خدمات به صورت درصدی از ارزش
افزوده اخذ میگردد .در این نظام مالیاتی ،خرید کاال و خدمات واسطهای از پرداخت مالیات
معاف است که این امر باعث از بین رفتن مالیات مضاعف میشود (.)Arshadi, 2011
تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در
ایران یکی از مباحث بحث برانگیز بوده است .متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در
کشورهای مختلف بین  5تا  18درصد است .این نرخ در ایران در زمان اجرای قانون مالیات
بر ارزش افزوده  3درصد تعیین شد و ساالنه روند افزایشی داشت به طوری که در سال
 1397به  9درصد رسید( .)Arshadi, 2011پایین بودن نرخ مالیات به طور مستقیم باعث
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میشود اما از طرف دیگر با کاهش نرخ مالیات ،انگیزه
فعالیتهای تولیدی بیشتر شده و درآمد ملی افزایش می یابد که به تبع آن درآمد مالیاتی
دولت افزایش می یابد .افزایش نرخ مالیات اثری کامال معکوس این استدالل دارد .بنابراین
تعی ین میزان نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت باالیی برخوردار است به گونهای
که آرتور الفر 1در سال  1980به بحث تعیین نرخ بهینه مالیات پرداخته است .منحنی

الفر2

حاکی این حقیقت است که با افزایش نرخ مالیات ،درآمد دولت از محل جمعآوری مالیات
افزایش مییابد .هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخهای مالیاتی
از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود ،چراکه با وجود نرخهای
مالیاتی باال مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد .بنابراین شناخت میزانی از نرخ
Arthur Laffer
Laffer Curve

1
2

96

برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد منحني الفر

مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم میکند بسیار ضروری به نظر میرسد .از طرفی ،با
توجه به این که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از سال  1387به اجرا درآمده است الزم
است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونهای که هم درآمد مالیاتی دولت
حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود .از این رو ،تحقیق حاضر به این بحث
در اقتصاد ایران پرداخته است.
این تحقیق در هفت بخش تدوین شده است .پس از مقدمه ،در بخش دوم تاریخچه
و چگونگی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و جهان آمده است .در بخش سوم ،منحنی الفر
تشریح شده و بخش چهارم به پیشینه داخلی و خارجی اختصاص یافته است .روش و
داده ها در بخش پنجم بیان شده و تجزیه و تحلیل داده ها موضوع بخش ششم است .در
بخش هفتم نیز نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.

-2

مالیات بر ارزش افزوده

 -2-1تاریخچه و مفهوم

مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارساییهای سیستم
مالیاتستانی سنتی و همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد .این مالیات اولین
بار در سال  1918توسط یک بازرگان آلمانی به نام وون زیمنس 3مطرح گردید .در دهه 1920
مطالعات دیگری در این رابطه ارائه شد که مهمترین آنها آثار موریس لوره 4بود که به پدر

مالیات بر ارزش افزوده شهرت دارد .مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در فرانسه در
سال  1948به اجرا درآمد .این مالیات پس از اصالح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف اعمال گردید .البته این مالیات به طور کامل برای
نخستین بار در سال  1968در برزیل پیاده شد .اتحادیه اروپا به منظور هماهنگسازی
سیستمهای مالیاتی و حمایت از تجارت ،تمام اعضا شورای اقتصادی این اتحادیه را ملزم کرد
تا از اول ژانویه  1970این سیستم را در کشور خود اعمال کنند .در این بازه زمانی ،مالیات بر
ارزش افزوده مهمترین منبع درآمدی دولت در فرانسه ،بلژیک ،آلمان ،دانمارک ،هلند ،سوئد

Von Siemens

Maurice Laure

3
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و نروژ بود .این مالیات در دهههای  80و  90به طور فزایندهای رشد کرد به گونهای که در
دو دهه پایانی قرن  20سریعترین رشد را در کشورهای جهان داشت (.)Komijani, 1995
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و
توزیع کاال و خدمات اخذ می شود .مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از رنجیره واردات -
تولید – توزیع به عامل اقتصادی مرحله بعدی انتقال مییابد تا در آخر از طریق مصرفکننده
نهایی پرداخت شود ( .)Ziaee Bigdeli & Tahmasebi Beldaji, 2004سیستم مالیات
بر ارزش افزوده را بر مبنای دو اصل مبدا و مقصد میتوان اجرا کرد .بر طبق اصل مبدا،
کلیه محصوالتی که در داخل تولید می شوند ،مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند .بر
طبق اصل مقصد ،کلیه محصوالتی که در داخل مصرف میشوند مشمول مالیات بر ارزش
افزوده میباشند (.)Ghiasvand & Moghari, 2011
- 2- 2

پایه مالیات بر ارزش افزوده

پایه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس سه روش ،درآمدی ،تولیدی و مصرفی تعیین میشود.
مالیات برمبنای تولید :در این شیوه تمام کاالها و خدمات تولید شده مشمول مالیات
می باشند و هیچ گونه معافیت مالیاتی حتی برای خرید کاالهای سرمایهای لحاظ نمی شود.
از این رو ،در این روش تمام مخارج تولید ناخالص داخلی بجز دستمزدهای پرداختی دولت
را شامل خواهد بود .این روش به دلیل عدم لحاظ معافیتهای مالیاتی به کاهش انگیزه
سرمایه گذاری و تولید منجر میشود .با این وجود این روش کسترده ترین پایه مالیاتی را
ایجاد میکند (.)Farabi, 2011
مالیات بر مبنای درآمد :از ویژگی های مهم مالیات برارزش افزوده برمبنای درآمدی
این است که استهالک را در شامل نمیشود و به جای سرمایهگذاری کل ،سرمایهگذاری
خالص را در ب ر می گیرد .در این شیوه ،پایه مالیاتی شامل مجموع پرداختی ها به عوامل
تولید پس از کسر هزینه های دستمزدی است (.)Farabi, 2011
مالیات بر مبنای مصرف  :در این شیوه هزینه های سرایه ای در سال اول که سال
خرید تجهیزات است کسر می شود .از این روش برای تشویق سرمایه گذاری استفاده
می شود .در اکثر کشورهای اروپایی و بسیاری ازکشورهای درحال توسعه این شیوه را برای
محاسبه پایه مالیات برارزش افزوده بکار می برند (.)Naderan, 2001
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محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

برای محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سه روش تجمعی ،تفریقی و اعتباری
استفاده وجود دارد.
5

روش تجمعی  :در این روش هم برای سودها و هم برای دستمزدها نرخ های مالیاتی
متفاوتی وضع میشود .برای محاسبه ارزش افزوده ،تمام پرداختیها به موارد غیر مشمول
مالیات (سود و دستمزد) از ارزش محصول کسر میگردد .پس از محاسبه ارزش افزوده ،نرخ
مالیات در ارزش افزوده ضرب شده تا مقدار مالیات بر ارزش افزوده به دست آید.
روش تفریقی : 6در این شیوه ،ارزش افزوده از تفاضل ارزش محصول منهای ارزش
کاالهای واسطهای خریداری شده محاسبه میشود .پس از این کار ،از حاصل ضرب نرخ
مالیات در ارزش افزوده مقدار مالیات به دست میآید.
روش صورت حسابهای اعتباری : 7این شیوه متداولترین روش برای اخذ مالیات بر
ارزش افزوده می باشد .این روش برای اولین بار در فرانسه اجرا شد و پس از آن در کشورهای
اروپایی دیگر نیز توسعه یافت .در این روش یک حد آستانه تعریف میشود و هر عامل
ا قتصادی که حجم مبادالت وی از حد آستانه فراتر رود بایستی یک حساب اعتباری در
سازمان امور مالیاتی ایجاد کند .مودی هنگام فروش کاالی خود ،مقدار مالیات بر ارزش
افزوده را از خریدار اخذ نموده و آن را به طور جداگانه و مشخص در فاکتور فروش لحاظ
میکند .سازمان امور مالیاتی بر اساس فاکتورهای فروش هر عامل اقتصادی ،برای وی بدهی
مالیاتی در نظر میگیرد .به همین ترتیب هر عامل اقتصادی هنگام خرید کاالهای واسطهای،
مقدار مالیات بر ارزش افزوده آن را به فروشنده پرداخت نموده و از او فاکتور میگیرد به
طوری که در این فاکتور مقدار مالیات بر ارزش افزوده دقیقا ً قید شده است .سازمان امور
مالیاتی برای هر عامل اقتصادی به اندازه مالیات های پرداخت شده مربوط به خریدهای وی،
اعتبار مالیاتی ایجاد می کند .با کسر اعتبار مالیاتی هر عامل اقتصادی از بدهی مالیاتی او،
خالص بدهی مالیاتی محاسبه شده که مودی بایستی آن را پرداخت نماید (.)Farabi, 2011

Addition Method

Subtraction Method

Credit – Invoice Method

5
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 -3منحنی الفر
به اعتقاد الفر با افزایش نرخ مالیات ،درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد تا این که نرخ
مالیات به یک حد ماگزیمم می رسد از آن نقطه به بعد افزایش نرخ مالیات باعث کاهش
درآمد مالیاتی دولت میشود .بنابراین برای افزایش درآمد مالیاتی دولت الزم نیست که حتما
نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد چه بسا افزایش نرخ مالیات از یک سطحی به بعد درآمد
مالیاتی را کاهش دهد .وقتی نرخ مالیات بیش از حد افزایش می یابد ،انگیزه تولید کاهش
یافته و به تبع آن تولید و درآمد ملی کاهش می یابد از این رو درآمد مالیاتی دولت که خود
تابع درآمد ملی است نیز کاهش خواهد یافت .بنابراین جهت افزایش درآمد مالیاتی دولت
باید نرخ مالیات کاهش یابد با این کار انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور افزایش یافته و
درآمد ملی و به تبع آن مالیات نیز افزایش می یابد .نمودار  1منحنی الفر را نشان میدهد.
هنگامی که نرخ مالیات بر درآمد برابر صفر است ،درآمد مالیاتی دولت نیز صفر خواهد بود.
با افزایش نرخ مالیات ،درآمد مالیاتی شروع به افزایش میکند این افزایش تا جایی که نرخ
مالیات به * tبرسد ادامه دارد .از آن زمان به بعد افزایش نرخ مالیات با کاهش درآمد
مالیاتی دولت همراه است .قبل از الفر ،اقتصاددان دیگری نیز به این موضوع پرداختهاند.
از نظر الفر ،هنگامی که نرخ مالیات افزایش می یابد ،درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر دو اثر
قرار می گیرد .اثر اول به اثر حسابی است .از آنجا که درآمد مالیاتی از حاصل ضرب نرخ
مالیات در درآمد ملی به دست می آید ،وقتی که نرخ مالیات صفر باشد درآمد مالیاتی دولت
نیز صفر است .اثر دوم ،اثر اقتصادی است که بر مبنانی انگیزه فعالیت اقتصادی به دست
می آید .وقتی نرخ مالیات به  100درصد افزایش یابد ،انگیزه فعالیت اقتصادی وجود ندارد در
این صورت درآمد ملی صفر شده و به تبع آن درآمد مالیاتی نیز صفر خواهد بود .با توجه
به این دواثر ،منحنی الفر به صورت نمودار  1پیشنهاد گردید (.)Rostaei, 2005
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نمودار .1منحنی الفر

مأخذRostaei, 2005 :

Figure 1. Laffer curve
Source: Rostaei, 2005
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بلک لو و ری ( )2000در مقاله ای تحت عنوان "مالیاتهای بهینه بر کاالها در استرالیا" به
محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کاالهای مختلف در کشور استرالیا پرداخته اند .آنها برای
محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کاالها از قاعده رمزی در دنیای چند نفره استفاده
نمودهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ های بهینه مالیات بر کاالهای مختلف یکسان
نیست (.)Blacklow & Ray, 2002
آسانو و فوکوشیما ( )2006به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کاالهای مختلف در
سطوح درآمدی مختلف در کشور ژاپن پرداختهاند .نتایج این بررسی نشان داد که نرخهای
بهینه مالیات بر کاالهای مختلف تقریبا ً یکسان است .به عبارت دیگر بر اساس این مقاله
سیستم تک نرخی مالیات میتواند مناسبتر باشد(.)Asano & Fukushima, 2006
گارن و کاتاراما ( )2015به بررسی نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای
عضو اتحادیه اروپا پرداخته اند .این تحقیق به روش پانل دیتا و بر مبنای منحنی الفر انجام
شده است .نتایج نشان میدهد که نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا 24/3
درصد میباشد (.)Guran & Catarama, 2015
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گودیس و کاستا ( )2015در یک تحقیق ،نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده را با
استفاده از منحنی الفر برای کشورهای اتحادیه اروپا برآورد نمودهاند .نتایج تحقیق نشان
میدهد که نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رونق  22و در شرایط رکود  21درصد
است (.)Guedes & Costa, 2015
آلتونوز ( )2017منحنی الفر را برای انواع مالیات در کشور ترکیه تخمین زده است .این
کار با استفاده از دادههای سری زمانی انجام شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که
نرخ های مالیات حداکثر کننده درآمدهای مالیاتی در ترکیه با بنیانهای نظری سازگاری دارد
(.)Altunoz, 2017
روستایی ( ) 1384در یک تحقیق به بررسی نرخ بهینه مالیات در ایران با استفاده از
من حنی الفر پرداخته است .این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی و به روش OLS
انجام شده است .نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد در ایران از منحنی الفر تبعیت نموده
و نرخ بهینه مالیات بر درآمد  70درصد میباشد(.)Rostaei, 2005
غیاثوند و موقری ( )1390در یک تحقیق به برآورد درآمد مالیاتی ناشی از اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده در ایران پرداختهاند .این تحقیق به روش جدول داده – ستاده انجام
شده است .نتایج نشان داد که قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ  1/5درصد تاثیر قابل
توجهای در کاهش کسری بودجه ندارد (.)Ghiasvand & Moghari, 2011
فارابی( )1390در مقاله ای تحت عنوان" مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن " ضمن
بیان سازوکارهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به تشریح دو مؤلفه نحوه نرخ گذاری و
معافیت در نظام مالیات بر ارز ش افزوده پرداخته است .وی در این مقاله  3کشور کره
جنوبی ،ترکیه و اندونزی را از حیث دو مؤلفه مذکور و نیز ماهیت مالیات بر ارزش افزوده
در حال اجرا و روش های مهار تورم ناشی از اجرای این مالیات با ایران مقایسه نموده است
(.)Farabi, 2011
غالمی ( )1393به بررسی مقایسهای مالیات بر ارزش افزوده در ایران و  22کشور
دیگر پرداخته است .یافتهها تحقیق نشان میدهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از
نوع مصرفی است .نرخ مالیات بر ارزش افزوده تقریبا ً در تمام کشورها بجز اتریش و هند
همانند ایران به صورت واحد میباشد (.)Ghoolami, 2014
سیدنورانی و همکاران ( )1394به بررسی سیستم دونرخی مالیات بر ارزش افزوده در
ایران پرداخته اند .این کار با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ً ایده ال و به روش دادههای
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تابلویی برای  9گروه کاالیی انجام شده است .نتایج نشان میدهد که نرخ مالیات برای
کاالهای خوراکی بایستی  8درصد و برای کاالهای لوکس  26درصد باشد ( Seid Norani,
.)Mohammadi, & Amirshahi, 2015
جعفری صمیمی و همکاران ( )1395به بررسی نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با
تاکید بر کاالهای مضر و پسماند با استفاده از الگوی رشد درونزا پرداخته اند .نتایج نشان
داد در صورت کاهش درآمدهای نفتی ،نرذخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد
یافت .همچنین با افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به کاالهای مضر و پسماند ،نرخ بهینه
مالیات بر ارزش افزوده نیز باید افزایش یابد ( Jafari Samimi, Karimi Petanlar,
.)Azami, 2016
مطالعه تحقیقات انجام شده در ایران به ویژه در حوزه نرخ بهینه مالیات بر ارزش
افزوده نشان میدهد که تاکنون مطالعهای جهت تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده
در اقتصاد ایران انجام نشده است .این در حالی است که با توجه به اجرایی شدن مالیات
بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران از سال  ،1387تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از
مباحث مطرح می باشد .بنابراین تحقیق حاضر ،با الگو گرفتن از مطالعات خارجی انجام
شده ،به این موضوع پرداخته و به همین دلیل متمایز از تحقیقات قبلی در اقتصاد ایران
است.

 -5مواد و روش

در این تحقیق جهت تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران از منحنی
الفر استفاده شده است .از این رو ،با توجه به مقاله گارن و کاتاراما ( )2015و مطالعه آلتونز
( ،)2017مدل تحقیق به صورت معادله ( )1در نظر گرفته شده است.
()1

VATt = β0 VATt-1 + β1 Rtaxt + β2 (Rtax)2t +ε_t

در رابطه ( )1نماد  VATtدرآمد مالیاتی دولت حاصل از مالیات بر ارزش افزوده،

 VATt-1درآمد مالیاتی با یک دوره وقفه Rtax ،نرخ مالیات بر ارزش افزوده میباشند .این

تحقیق با استفاده از روش پنل دیتا در دوره زمانی  1387-97با استفاده از دادههای 24
استان که اطالعات آنها در دسترس بوده ،انجام شده است .دادههای تحقیق از سالنامههای
آماری استان ها جمعآوری گردید .سال  1387آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و
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سال  1397آخرین سالی است که اطالعات و آمار آن موجود میباشد .تجزیه و تحلیل دادهها
و تخمین مدل با استفاده از نرم افزار  EViews 9انجام شده است.
نمودار  2روند نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در اقتصاد ایران نشان می دهد .قانون
مالیات بر ارزش افزوده از سال  1387در اقتصاد ایران اجرا شده است .نرخ مالیات در این
سال  3درصد تعیین شده و تا سال  89در همین نرخ باقی مانده است .از سال  89به بعد
نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال  1394به  9درصد
رسیده است .از سال  94تا سال  96در همین نرخ  9درصد ثابت باقی مانده است.
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1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
نمودار .2روند نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مأخذ :محاسبات تحقیق

Figure 2. Value Added Tax rate trend in Iran
Source: Research calculations

نمودار  3روند درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را نشان می دهد .الزم به ذکر
است که این رقم با توجه به شاخص قیمت به صورت واقعی محاسبه شده است .همان طور
که مشاهده می شود .درآمد مالیات بر ارزش افزوده از زمان اجرا تا سال  1396به جز در
سال  1389در بقیه سالها روند افزایشی داشته است .از مقایسه نمودارهای  2و  3می تواند
دریافت که با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،درآمد مالیاتی واقعی دولت نیز از روند
افزایش برخوردار بوده است.
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Figure 3. Tax revenue trend obtained from value added tax
Source: Research calculations

 -6تخمین مدل
قبل از تخمین مدل ابتدا به توصیف آماری متغیرهای میپردازیم .با توجه به جدول  ،1میانگین
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی مورد مطالعه ،برابر  5/12درصد بوده که با انحراف
معیار  2/21همراه بوده است .مقادیر حداکثر و حداقل این متغیر به ترتیب  9و  3می باشد.
مقدار درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به طور متوسط در این بازه زمانی در
استان های کشور  31/5میلیارد ریال با انحراف معیار  16/3است .حداکثر درآمد مالیاتی
 56/7و حداقل آن  11/3میلیارد ریال میباشد.
جدول  .1آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 1.Descriptive statistics of research variables
Source: Research calculations

ماگزیمم

مینیمم

انحراف معیار

میانگین

تعداد مشاهدات

متغیرها

56/7

11/3

16/3

31/5

192

VAT

9

3

2/21

5/12

192

Rtax
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برای برآورد مدل دادههای ترکیبی ابتدا از آزمون لیمر برای تشخیص یکسان بودن عرض از
مبدأ مقاطع ( )Poolو یا متفاوت بودن عرض از مبدأ مقاطع ( )Panelاستفاده میشود.
فرضیه صفر در این آزمون یکسان بودن عرض از مبدأ مقاطع است .با توجه به جدول  2فرضیه
صفر در سطح معنیداری  5درصد رد شده بنابراین عرض از مبدأ مقاطع یکسان نبوده و
دادهها را بایستی به صورت پنل تخمین زد.
جدول  .2نتایج آزمون لیمر و هاسمن

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 2.Lemaire and Hausman test results
Source: Research calculations

نتیجه

Prob

آماره

نوع آزمون

یکسان نبودن عرض از مبدا مقاطع

0/000

22/37

لیمر

تایید وجود اثر تصادفی

0/659

0/194

هاسمن

اگر بعد از انجام دادن آزمون  Fلیمر فرضیه صفر رد شده باشد ،این پرسش مطرح میشود
که مدل در قالب کدام یک از روشهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی ،قابل بررسی است.
آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و
متغیرهای مستقل مدل استوار است .اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد ،مدل اثر ثابت
و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد ،مدل اثرات تصادفی کاربرد خواهد داشت .با توجه به
جدول  2فرضیه صفر رد میشود ،لذا مدل پانل با اثرات تصادفی تخمین زده میشود .نتایج
تخمین مدل در جدول  3آمده است.
جدول  .3نتایج تخمین مدل

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 3.Model Estimation Results
Source: Research calculations

نتیجه

prob

آماره t

ضریب

متغیر

عدم معنی داری

0/695

-0/391

-5413

C

معنی دار

0/000

14/83

0/752

)Vat(-1

معنی دار

0/021

4/834

4319

Rtax

معنی دار

0/032

3/496

-209

2

= DW = 0/90R2

F = 2/21

)(Rtax

)0/000( 69/12
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با توجه به جدول  3مقدار آماره  Fبرابر  12/69بوده که کلیت رگرسیون را تأیید میکند.
ضریب تعیین مدل نیز در سطح باالیی ( 90درصد) قرار دارد .به عبارتی  90درصد از رفتار
سپر مالیات بر ارزش افزوده توسط متغیرهای مدل توضیح داده شده است .بنابراین مدل
قابل قبول میباشد .کلیه متغیرهای مدل در سطح خطای کمتر از  5درصد معنی دار
می باشند .ضریب متغیر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ( )Rtaxمثبت و ضریب مربع نرخ
مالیات بر ارزش افزوده (  ) Rtax2منفی بوده که با مبانی نظری منحنی الفر سازگار است.

ضریب متغیر  Rtaxبرابر  4319و ضریب متغیر Rtax2برابر  -209میباشد .در نتیجه با
افزایش یک واحد نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،مقدار درآمد مالیاتی دولت با ضرب  4319در
نرخ مالیات افزایش و با ضرب  219در مربع نرخ مالیات کاهش می یابد .به این ترتیب،
افزایش نرخ مالیات از یک طرف درآمد مالیاتی دولت را به طور مستقیم افزایش داده و از
طرف دیگر به طور غیر مستقیم با کاهش انگیزه تولید و رشد اقتصادی ،درآمد مالیاتی دولت
را کاهش می دهد .تا زمانی که اثر مستقیم بیشتر از اثر غیر مستقیم باشدف افزایش نرخ
مالیات با افزایش نرخ م الیات با درآمد مالیاتی دولت همراه است .اما از نقطه ای که اثر
غیرمستقیم بر اثر مستقیم پیشی می گیرد درآمد مالیاتی دولت با افزایش نرخ مالیات کاهش
مییابد .بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک نقطه بهینه میباشد .با توجه به
نتایج حاصل در جدول  3و با حذف متغیرهای کنترل می توان منحنی الفر را به صورت رابطه
( )2نوشت.
()2

(Rtax)2t

VATt = 4319 Rtaxt - 209

برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده ،از رابطه ( )2نسبت به نرخ مالیات مشتق
گرفته و مساوی صفر قرار می دهیم در این صورت خواهیم داشت:
()3

4319 - 418 Rtaxt =0

با توجه به رابطه ( )3نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده ایران  10/33میباشد .برای این که
این نرخ ،ماگزیمم درآمد مالیاتی را ایجاد کند بایستی مشتق دوم تابع مالیات بر ارزش افزوده
منفی باشد .با توجه به رابطه  3مشتق دوم تابع مالیات برابر  -418بوده و شرط دوم
حداکثرسازی درآمد مالیاتی نیز برقرار است.
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 -7نتیجهگیری
در این تحقیق تابع مالیات بر ارزش افزوده بر اساس منحنی الفر در اقتصاد ایران برآورد
گردید .برای این کار از دادههای مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی
حاصل از آن در  24استان کشور در دوره زمانی  1387-96استفاده شد .برای تخمین مدل
از روش پنل دیتا استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده در
اقتصاد ایران دارای اثرات الفری است .به گونهای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده با
اثر مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه
تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت میشود .از این رو ،نتیجه تحقیق نشان داد که نرخ
مالیات دارای یک مقدار بهینه است که در آن نرخ ،درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم خواهد
شد .نرخ بهینه مال یات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق  10/33درصد میباشد.
با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال  1398برابر  9درصد تعیین شده است
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چکیده
با توجه به نشات رشداقتصادی از سرمایه انسانی ،کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری هستند .در

این پژوهش ،با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کالن ،به بررسی همزمان ارتباط متقابل بین سه متغیر

ج هانی شدن ،انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین  23کشور منتخب در حال توسعه و

 33کشور توسعهیافته طی سالهای  1995تا  2017با تکنیک اقتصادسنجی دادههای تابلویی سیستمی مبتنیبر
تخمین گشتاورها است .همچنین از متغیر درجه توسعهیافتگی کشورها به عنوان متغیر موهومی استفاده شد.
نتایج بیانگر آن است که که افزایش شاخصهای جهانی شدن ،رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص
سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در بهبود شاخص سرمایه انسانی در

کشورهای منتخب باشد .همچنین افزایش شاخصهای سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی ،نرخ رشد جمعیت و توسعه

زیر ساختهای ارتباط از راه دور و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و تاثیر

شاخصهای سرمایه انسانی ،جهانی شدن ،نیروی کار و سرمایهگذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه

کشورهای منتخب موثر است .بطور کلی افزایش جهانی شدن باعث استفاده بیشتر از عوامل تولید و کارایي بیشتر

در سطح بین المللي و منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود.بررسی ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته
مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه نشان داد که در کشورهای

توسعه یافته ،تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به
کشورهای در حال توسعه دارد و ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه

یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است  ،پس تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخصهای
جهانی شدن کشورهای توسعه یافته میگذارد .اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای

در حال توسعه بیش از  2برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که در بازه زمانی پژوهش ،

تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،منجر به بهبود شاخصهای مرتبط با جهانی شدن

نسبت به کشورهای توسعه یافته میگرددکه میتواند به دلیل وجود ظرفیتهای خالی و پتانسیلهای بالقوه بیشتر

در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافتهها باشد .بنابراین تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه
انسانی ،اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.
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مقدمه

جهان همواره در حال تحول و تغییر است و هر چه زمان میگذرد ،بر سرعت و گستره

تغییرات و تحوالت افزوده میشود ،بویژه هنگامیکه با مسائلی چون جهانی شدن و توسعه
فناوری اطالعات همراه هستیم .رقابتهای اقتصادی و صنعتی میان کشورهای جهان آنها
را بر آن داشته تا با نگاه به آینده ،دست به برنامهریزی برای رشد و توسعه و رفاه جوامع
خود بزنند .در این راستا ،دسترسی به اطالعات و دانش و توانمندسازی جامعه و نیروی
انسانی در این راه و از همه مهمتر ،کاهش فاصله دانش میان قشرهای مختلف جامعه از
یک سو و میان کشورهای جهان از سوی دیگر ،تالش دولتها را برآن میدارد که توجه
جدیتری به آموزش ،توسعه و رشد اقتصادی بنمایند؛ چرا که امروزه ،نیروی انسانی ماهر و
متخصص ،عامل اصلی نوآوری ،رقابتپذیری و رشد اقتصادی خواهد بود .تبدیل شدن
کشورها به جوامع پیشرفته و ثروتمند ،در گرو تحول شگرف کیفیت منابع و سرمایه انسانی
این جوامع بوده است .آثار سرمایه انسانی که نقشی محوری دارد از فردی به فرد دیگر
منتقل میشود و از طرف دیگر مردم در محیطی که سرمایه انسانی بیشتری دارد با هر سطح
مهارتی ،از بهره وری بیشتری برخوردار میشوند و باالخره سرمایه انسانی ،بهرهوری
سرمایههای فیزیکی و نیروی کار را هم ارتقا می بخشد.
کشورها باید به فرآیند جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریسته و از این رهگذر به
بازسازی و افزایش ظرفیت دانش و فناوری خود بپردازند و بر شایستگیهای محوری خود
جهت ایجاد توان رقابتی بیافزایند .ایجاد تکنولوژی مستقل به وسیله نیروی انسانی متخصص
بسیار شبیه به ظهور منابع فراوان ،جهت تخصیص به مراکز تحقیق و توسعه در شرکت های
تولیدی است که با باال بردن کیفیت کاال و پایین آوردن قیمت تمام شده آن ،افزایش صادرات
کاال و توسعه بازارهای جهانی را در برداشته و به سمت مرحله دانش بنیان و تحول ساختاری
حرکت می کنند .کره جنوبی ،ژاپن و چین از جمله کشور های موفقی هستند که از طریق
جهانی شدن و مشارکت با شرکتهای چند ملیتی به عنوان ابزار سیاستی جهت دستیابی به
اهداف تکنولوژیکی و افزایش انباشت سرمایه انسانی ،مسیر رشد و توسعه اقتصادی را
پیمودند.
پژوهش حاضر تالش می کند ،با تحلیل نظری و الگوسازی شرایط اقتصاد کالن ،به
بررسی همزمان ارتباط متقابل بین سه فاکتور مهم جهانی شدن ،انباشت سرمایه انسانی و
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رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی
سالهای  1995تا  ،2017با استفاده از روش معادالت همزمان بر مبنای تخمین زننده
گشتاورهای تعمیم یافته ( ،)GMM1بپردازد .همچنین عوامل موثر بر هر یک از این سه
فاکتور نیز بصورت همزمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در این راستا ،یکی
از سواالتی که پیش میآید آن است آیا ارتباطی بین سه متغیر مهم مذکور در کشورهای
منتخب توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد؟ در اینصورت ،این ارتباط چگونه بوده و
چه کیفیتی دارد؟ همچنین ،چه عوامل مهمی بر هریک از سه متغیر جهانی شدن ،انباشت
سرمایه انسانی و رشد اقتصادی موثر است و نحوه تاثیر این عوامل در هر دو گروه کشورهای
مورد مطالعه چگونه است؟
لذا ،بدنبال پاسخ به سواالت تحقیق ،در این مطالعه ضمن بررسی همزمان سه
شاخص مذکور برای این کشورها ،به مقایسه تطبیقی برای دو گروه کشورهای در حال توسعه
و توسعه یافته منتخب در قالب یک الگوی همزمان پرداخته شده است که وجه تمایز اصلی
(پیشبرد) این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین داخلی است .این مقاله به صورت ذیل
سازماندهی شده است .بخش بعدی به ادبیات نظری تحقیق اختصاص دارد .سپس مدل
تحقیق و دادههای مورد استفاده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .پس از آن به
برآورد مدل و تحلیل نتایج تجربی و یافتههای ناشی از تخمین مدل تحقیق پرداخته شده
است .در بخش پایانی نیز ،جمعبندی و نتیجهگیری حاصل از تحقیق بیان شده است.
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جهان همواره در حال تغییر و تحول است .هر چه زمان میگذرد ،بر سرعت و گستره تغییرات

و تحوالت افزوده می شود؛ بویژه هنگامی که با مسائلی چون جهانی شدن و توسعه فناوری
اطالعات همراه هستیم .رقابت های اقتصادی و صنعتی میان کشورهای جهان آنها را بر آن
داشته تا با نگاه به آینده ،دست به برنامهریزی برای رشد و توسعه و رفاه جوامع خود بزنند.
در این راستا ،دسترسی به اطالعات و دانش و توانمندسازی جامعه و نیروی انسانی در این
راه و از همه مهمتر ،کاهش فاصله دانش میان قشرهای مختلف جامعه و نیز میان کشورهای
جهان ،تالش دولتها را بر آن میدارد که توجه جدیتری به آموزش ،توسعه و رشد اقتصادی
Generalized Method of Moments

1
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و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنمایند؛ چرا که امروزه ،نیروی انسانی ماهر و
متخصص ،عامل اصلی نوآوری ،رقابتپذیری و رشد اقتصادی خواهد بود .لذا در این قسمت
به معرفی سه شاخص مورد بررسی در این پژوهش میپردازیم.
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انباشت سرمایه

انسانی2

تبدیل شدن کشورها به جوامع پیشرفته و ثروتمند ،در گرو تحول شگرف در کیفیت منابع و
سرمایه انسانی این جوامع بوده است .آثار سرمایه انسانی که نقشی محوری دارد از فردی
به فرد دیگر منتقل میشود و از طرف دیگر مردم در محیطی که سرمایه انسانی بیشتری
دارد با هر سطح مهارتی ،از بهرهوری بیشتری برخوردار میشوند و باالخره سرمایه انسانی،
بهرهوری سرمایههای فیزیکی و نیروی کار را به همراه هم ارتقا میبخشد .انجمنهای علمی
آموزش و توسعه منابع انسانی ،سازمانها و شرکتهای دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی و از
همه مهمتر دانشگاه ها در هر کشوری به عنوان متولی امر آموزش و توسعه ،همواره رشد و
ارتقای منابع انسانی ،افزایش دانش تخصصی و بکارگیری آخرین سیستمها و تکنیکهای
آموزشی را در دستور کار خود داشتهاند (.)Solarin & Eric, 2015
لوکاس ( )1988انباشتتتت ستتترمایه انستتتانی را موتور رشتتتد اقتصتتتادی میداند .ستتترمایه
انستتتتانی مقدار زمانی استتتتت که افراد برای فراگیری مهارتها بکار میگیرند ( Samadi, A.,
 .)Marzban, H., Asadean fallaheh, K,2012; Lucas, 1988بتترای انتتتتدازهگتتتیتتتری
سترمایه انستانی شتاخصهای مختلفی در متون پیشتنهاد شتده استت که برخی از آنها عبارتند
از -1 :ارزش پولی یا میزان کل ستتترمایهگذاری در ستتترمایه انستتتانی که شتتتامل ارزش بازاری و
غیربازاری سترمایهگذاری در رابطه با سترمایه انستانی استت؛  -2نرخ کل ثبت نام مدارس؛ -3
کل ثبت نام از کالس اول تا هشتتم؛  -4ثبت نام در دبیرستتان؛  -5ثبت نام در دانشتگاه؛ -6
کل ستترمایهگذاری در آموزش رستتمی؛  -7کل ستترمایهگذاری در آموزش رستتمی از کالس اول
تا هشتتتم؛  -8کل ستترمایهگذاری در آموزش رستتمی در دبیرستتتان و  -9کل ستترمایهگذاری در
دانشتتتتتتتگتتتاه ( .)In, Francisand Doucouliagos, 1997همچنین از نرخ بتتتا ستتتتتتتوادی
بزرگستتاالن و میزان برخورداری آموزشتتی به عنوان متغیر جانشتتین ستترمایه انستتانی استتتفاده
شتتتتتده استتتتتت ( .)Samadi et al., 2012نیلی و نفیستتتتتی از شتتتتتاخص پراکندگی ستتتتتالهای

Human capital accumulation
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تحصتتتیل شتتتاغلین به عنوان شتتتاخص ستتترمایه انستتتانی استتتتفاده کردهاند ( Nili & Nafisi,
 .)2004همچنین تقوی و محمدی ( )Taghavi & Mohammadi, 2006از رشتتتتد ستتتتطح
ستتواد بزرگستتاالن و متوستتط ستتالهای تحص Jamshidیل نیروی کار ،علمی و جمشتتیدنژاد
( )Elmi & Jamshid Nejhad, 2007از میانگین ستالهای آموزش نیروی کار و صتالحی از
نرخ ثبت نام مدارس در مقاطع مختلف تحصتتتتتتتیلی و مخارج آموزشتتتتتتتی به عنوان متغیرهای
نمتاینتده ستتتتتتترمایه انستتتتتتتانی استتتتتتتتفتاده کردهاند ( .)Salehi, 2002اما در اغلتب مطتالعتات از
متوستتط تعداد ستتالهای تحصتتیل افراد شتتاغل استتتفاده میشتتود (.)Samadi et al., 2012
در این پژوهش نیز از شاخص متوسط مدت زمان تحصیل افراد استفاده شده است.
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جهانی

شدن3

فرآینتتتد جهتتتانی شتتتدن ابعتتتاد گستتتتردهای را در برمتتتیگیتتترد و تنهتتتا منحصتتتر بتتته یتتتک تعریتتتف
ستتتاده و یتتتا یتتتک ویژگتتتی ختتتاص نیستتتت .تبتتتادل آزادانتتته نیتتتروی کتتتار و ستتتایر عوامتتتل تولیتتتد
بتتتتتتتین کشتتتتتتتورها ،آزادی ورود و ختتتتتتتروج ستتتتتتترمایه ،تبتتتتتتتادل آزادانتتتتتتته کاالهتتتتتتتا و ختتتتتتتدمات،
شتتتتفافیتهتتتتای متتتتالی بتتتتینالمللتتتتی و بستتتتیاری عوامتتتتل دیگتتتتر متتتتیتوانتتتتد زمینتتتتهستتتتاز فرآینتتتتد
جهتتتتانی شتتتتدن اقتصتتتتاد در یتتتتک کشتتتتور باشتتتتد .امتتتتا شتتتتاید بتتتتتوان عضتتتتویت یتتتتک کشتتتتور در

ستتتتازمان تجتتتتارت جهتتتتانی ( )WTO4را بتتتته عنتتتتوان یکتتتتی از مهتتتتمتتتتترین زمینتتتتههتتتتای جهتتتتانی
شتتتدن عنتتتوان کتتترد .چت ترا کتتته عضتتتویت در ایتتتن ستتتازمان در کنتتتار توستتتعه متتتالی ،متتتیتوانتتتد
زمینتتتته افتتتتزایش صتتتتادرات و واردات را فتتتترآهم آورد .در واقتتتتع بتتتتا عضتتتتویت یتتتتک کشتتتتور در
ستتتازمان تجتتتارت جهتتتانی ،توستتتعه متتتالی نمتتتود بیشتتتتری پیتتتدا متتتیکنتتتد
)S,2014

Jafari,

M.,

(Jalaee, S.A.,

 .) Jafari,مهتتتتمتتتتترین ویژگتتتتی جهتتتتانی شتتتتدن کتتتته اقتصتتتتاد را

تحتتتت تتتتاثیر قتترار متتتیدهتتتد عبتتتارت استتتت از :التتتف) جهتتتانی شتتتدن رفتارهتتتای اقتصتتتادی ب)
بکتتتتارگیری تجتتتتارت جهتتتتانی بتتتته عنتتتتوان محتتتتر

توستتتتعه اقتصتتتتادی ج) تمرکتتتتز اقتصتتتتادی و

رقابتتتپتتذیری ( .)Razavi & Salimi far, 2013در ایتتن پتتژوهش در مجمتتوع از ستته
شتتتتاخص جهتتتتتانی شتتتتتدن اقتصتتتتتادی ،جهتتتتتانی شتتتتدن اجتمتتتتتاعی و جهتتتتتانی شتتتتتدن سیاستتتتتی
استفاده شده است.

Globalization Index

World Trade Organization

3
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رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی)5

رشد اقتصادي ،فرآيندي است که طي آن ،ظرفيت مولد يک اقتصاد طي زمان افزايش مييابد
که در اين حالت ،سطح درآمد و توليد باال ميرود .در واقع ،رشد اقتصادي ناظر به افزايش
ارزش کاال ها و خدمات توليد شده در يک اقتصاد است که معموالً به عنوان درصد افزايش
در توليد ناخالص داخلی يا درآمد ناخالص داخلی اندازهگيري ميشود .تولید ناخالص داخلی
یک متغیر جریان است که بیانگر ارزش کاالها و خدمات نهایی تولید شده در یک بازه زمانی
معین در کشور است .رشد اقتصادی در مدلهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.
نخستین گروه از مدلهای رشد درونزا ،شامل مدلهای رومر ( ،)Romer, 1990ربلو
( ،)Rebelo, 1991بارو ( )Barro, 1991و بن حبیب و جوانیک ( & Benhabib
 )Jovanovic, 1989است که چارلز جونز ( )Jones, 1995آنها را به عنوان مدلهای AK
بیان میکند .این مدلها بصورت  Y=AKبوده و در آن  ،Aمبین اصلی فناوری است،K .
نشان دهنده سرمایه فیزیکی و انسانی است .در این مدل بازده نزولی نسبت به سرمایه
وجود ندارد و این امر به دو دلیل است؛ اول اینکه به دلیل وجود برخی آثار خارجی است که
توسط فناوری نهفته در سرمایه پدید میآید و تمایل به بازده نزولی را خنثی میکند .دوم
اینکه تنوع رو به افزایش یا کیفیت در حال پیشرفت ماشینآالت یا نهادههای واسطهای تمایل
به بازدههای نزولی را خنثی میکنند (.)Ahmadvand, N., Fotros, M. (2018).
موج دوم مدلهای رشد درونزا ،مدلهای مبتنی بر تحقیق و توسعه ( )R&Dاست که
بر نقش دورنزای فناوری جهت رشد بلندمدت تاکید دارد .این الگو چگونگی ترکیب ذخیره
سرمایه فیزیکی و نیروی کار برای تولید محصول با استفاده از سرمایه مبتنی بر دانش را ارائه
میکند و به جای دنبال کردن فرض نظریه نئوکالسیک و اثر برونزا بودن تغییرات تکنولوژیک،
دارای این مزیت است که در جهت توصیف نیروهای موثر و تغییرات فناوری تالش میکند
( .)Ahmadvand, N., Fotros, M. (2018).در مدلهای رشد مبتنی بر فعالیتهای
 R&Dبرای سطح معین فناوری ،بازده نسبت به مقیاس برای نیروی کار و سرمایه ثابت است
و با میزان مشخصی از نهادهها ،سطح تولید بیشتری حاصل میشود .نوآوری فناورانه در
بخش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه ،ذخایر علمی و تولید دانش را تحت تاثیر قرار
میدهد و ذخایر علمی در تولید کاالی نهایی مورد استفاده قرار میگیرد و به افزایش نرخ
Gross Domestic Product

5
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رشد تولید میانجامد ( .)Haji Mohammadi & Arsalan bod, 2015در این مدلها
نوآوری محر

رشد پایدار بوده و سرمایهگذاری تکنولوژیک از طریق تجارت و سرمایهگذاری

مستقیم خارجی به عنوان نیروهای موثر در تغییرات فناوری ،موجب افزایش پتانسیلهای
تقلید تکنولوژیکی ،رشد بهرهوری و ظرفیت انتقال فناوری میشوند ( Ahmadvand, N.,
.)Fotros, M. (2018).
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در مطالعات و بررسیهایی که بر روی عوامل به وجود آورنده رشد اقتصادی صورت گرفته،
کمتر از  50درصد رشد را به عوامل اصلی تولید (کار ،سرمایه ،زمین) و بقیه را به عوامل
ناشناختهای مانند تغییر تکنولوژی ،افزایش بهره وری و عامل باقيمانده نسبت دادهاند .عامل
کیفی مؤثر در فرایند تولید ،سرمایه انسانی است که قابل تبين به وسیله عامل کار نیست
و به نظر نمیرسد که منبعی غیر از آموزش داشته باشد ( Emadzade & Baktush,
 .)2005نقش نیروی انسانی در فرآیند تولید از منظر نظریههای اقتصادی ،در طول زمان
دچار دگرگونیهای قابل توجهی شده است .این دگرگونیها ،دامنهای را در بر میگیرد که
در یک سوی آن مفهومی به نام نیروی کار وجود دارد که تنها با توانمندیهای فیزیکی
ارزیابی میشود و در سوی دیگر ،مفهوم سرمایه انسانی قرار دارد که حاصل انباشت دانش،
مهارت و تجربه در انسانها است ( Hooshmand, Shabani, Hooshmand & Zabihi,
.)2008
سرمایه انسانی موجب میشود تا بتوان از سرمایههای فیزیکی به صورت مناسبتری
بهره برداری نمود .سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و فقدان هر یک از
بازد ه اقتصادی دیگری خواهد کاست .در توضیح رشد اقتصادی گذشته جوامع پیشرفته
صنعتی ،سرمایه انسانی از نقش مهمی برخوردار بوده است؛ گفته میشود که سهم مهمی
از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی آنها است .امروزه دیگر مسلم
شده است که مهم ترین عامل تولید ،نیروی انسانی کارآمد است .بهرهمندی نیروی انسانی
از قابلیت و کیفیت بیشتر ،عالوه بر این که نقش عمدهای را در افزایش تولید ایفا میکند
سبب استفاده گستردهتر از منابع فیزیکی و طبیعی میگردد .در واقع میتوان گفت که
سرمایههای فیزیکی تنها زمانی بیشتر مولد خواهد شد که کشور دارای مقادیر الزم سرمایه
انسانی باشد (.)Mahdavi & Naderian, 2010
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نیروی انسانی کارآمد ،امکان افزایش تولید و ارزش افزوده را فراهم میآورد و
بیتوجهی به این عامل مهم میتواند از دالیل توسعه نیافتگی در برخی از کشورهای در حال
توسعه باشد .سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایهگذاری
کشور ،باعث بهرهبرداری بهتر از سرمایهی فیزیکی میگردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و
توسعه اقتصادی به شمار میرود (.)Rabiee, 2009
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تأثیر متقابل جهانی شدن و رشد اقتصادی یکی از مهمترین مباحت اقتصادی در هزاره سوم
میباشد .جهانی شدن معموال به پیوستگی جهانی بازارهای کاال ،سرمایه ،خدمات و همچنین
جریانهای بینالمللی نیرویکار و محصوالت فکری و فرهنگی و جریانهای مشابه داللت
میکند .رشد اقتصادی نیز اغلب به افزایش نسبی محصول ناخالص داخلی در دو دوره
متوالی اطالق میشود .متغیرهای زیادی ،رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند ،در یک
رویکرد نظری یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی جهانی شدن میباشد .یکی از
نتایج جهانی شدن ،این است که کشورها میتوانند از امکانات تولیدی یکدیگر استفاده کنند
و از انزوای تجاری خارج شوند و به این ترتیب از سطح کارایی تولید و رفاه اجتماعی برخوردار
شوند (.)Jafari samimi & Bahreini, 2015
جهانی شدن در مفهوم کلی آن میتواند از کانالهای مختلفی از جمله :آزادسازی
تجارت ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جریانهای سرمایه ،ارتباطات فردی و گردشگری
بینالمللی ،جریان اطالعات ،روابط سیاسی بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.صندوق بین المللی
پول ،جهانی شدن را به صورت رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از
طریق افزایش حجم و تنوع مبادالت کاال و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و
همچنین از طریق گسترش فناوری تعریف میکند .سیاست آزادسازی تجاری ،رشد اقتصادی
را تقویت میکند ( .)Sachs & Warner, 1995رشد تجارت و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی با رشد سریع تر اقتصادی ارتباط مستقیم دارد ( .)Dollar & Kraay, 2001فرآیند
جهانی شدن موجب پیشرفت اساسی در زمینهی ارتباطات ،حذف موانع تجاری ،رشد سریع
اقتصاد ،افزایش سطح زندگی ،سرعت گرفتن نوآوری و ارتقا فن آوری میشود ( Jafari
.)samimii & Bahreini, 2015
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ارتباط سرمایه انسانی و جهانی شدن

پیشرفتهای فناوری و فشارهای اقتصادی ،سیاسی و ملی باعث ایجاد موقعیتها و
سازمانهای جدید تجاری در فرآیند جهانی شدن شده است .در این راستا ،بخش آموزش به
رغم عمومی بودن و طبیعت غیر تجاریاش ،به میزان قابل توجهی تحت تأثیر جهانی شدن
قرار گرفته است .جهانی شدن به واسطه برداشته شدن مرزهای گمرگی ،ایجاد بازارهای
مشتر  ،رشد و توزیع درآمد و  ،...میتواند به طور مستقیم بر آموزش تأثیر گذار باشد؛
عالوه بر آن ،جهانی شدن به واسطه عواملی همچون تأثیر بر روی فرهنگ و آداب و رسوم،
بر عرصه آموزش و سرمایه انسانی تأثیرگذار است (.)Akhavan Behbahani, 2004
بنابراین ،مطابق با موارد مطرح شده ،پژوهش حاضر تالش میکند ،با تحلیل نظری
و الگوسازی شرایط اقتصاد کالن ،به ارزیابی ارتباط جهانی شدن ،انباشت سرمایه انسانی و
رشد اقتصادی بپردازد ،و با مقایسه تطبیقی بین کشورهای منتخب به نتایج جدید دست
یابد .انتخاب کشورها بر اساس شاخص انباشت سرمایه انسانی (متوسط سالهای تحصیل)
است ،که به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم میشود .به عبارت دیگر ،این
پژوهش سعی دارد تا با بهرهگیری از سیستم معادالت همزمان و استفاده از رویکرد اقتصاد
سنجی گشتاوردهای تعمیمیافته ارتباط متقابل و همزمان بین سه شاخص جهانی شدن،
رشد اقتصادی و انباشت سرمایه انسانی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
را بررسی نماید.
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پیشینه مطالعات

از الزامات هر پژوهش ،شناخت مطالعات انجام شده در زمینه مورد نظر است .سوالرین و

اریک ( ،)2015در مطالعهای به بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر سرمایه با استفاده از
روش آزمون کرانه  ARDLدر فاصله زمانی  1980تا  2011پرداختند ،بطوری که نتایج همجمعی
نشان میداد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها ایجاد شده و از طرفی در بلندمدت جهانی
شدن اقتصادی ،تاثیر منفی بر سرمایه انسانی در نیجریه داشته است؛ که این امر ممکن
است در نتیجه تحر

نیروی کار و انعطاف پذیری باالی شغلی کارگران از نیجریه به خارج

از کشور بوده باشد .اما رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و
معناداری را با سرمایه انسانی داشته است ( .)Solarin & Eric, 2015پلنسکو ( ،)2015در
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مطالعه ای به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی با استفاده از روش دادههای
تابلویی ،به دنبال آشکار سازی نقش سرمایه انسانی به عنوان یکی از مولفه های رشد و هم
چنین پرداختن به این استدالل بود که سرمایه گذاری آرام در حوزه سرمایه انسانی باید بر
توسعه پایدار اقتصادی کشور ها تاثیرگذار باشد ،پرداختند .نتایج نشان میدهد که از لحاظ
آماری رابطه مثبت و قابل توجهی ،بین تولید ناخالص داخلی و ظرفیت نوآوری سرمایه
انسانی (که تعداد حق ثبت اختراعات نشان دهنده آن بوده) و تعیین صالحیت کارکنان (که
تحصیالت ثانویه ودانشگاهی نشان دهنده آن بوده) وجود داشته ،که بر اساس نظریه
اقتصادی مورد توجه بوده است ( .)Pelinescu, 2015ولفنز ( ،)2013در مطالعهای به
بررسی جوانب نظری جهانی شدن ،رشد اقتصادی و تامین اجتماعی به صورت تحلیلی و
توصیفی ،بر چندین رویکرد نظری مختلف ،نسبت به جهانی سازی و تامین اجتماعی تاکید
کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که ،جهانی سازی منجر به همگرایی با رشد اقتصادی شده
و برخورداری از مزایای تامین اجتماعی سبب افزایش و بهبود انباشت سرمایه انسانی بوده و
همین موضوع نقش موثر و مثبت در رشد اقتصادی جامعه را ایفا کرده است ( Welfens,
.)2013
مک گرو و همکاران ( ،)2007در مطالعهای به بررسی ارتباط جهانی شدن ،توسعه و
امنیت انسانی به صورت تحلیلی و توصیفی پرداختند و بیان کردند که ،فقر و توسعه
جهانی در برنامههای سیاسی جهانی بیش از هر چیزی مشهود هستند و در نهایت این نکته
را متذکر شدند که ،اگر چه جهانی سازی منجر به تغییراتی در بستر توسعه شده است ،اما
باید تالش نمود تا آینده توسعه یافته واقعی ،با امنیت انسانی را در جهان و در میان جوامع
آسیب پذیر و محروم افزایش داد (.)McGrew, McGrew & Poku, 2007
بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که کشورهای در حال توسعه به منظور
بهره بردن از سرمایههای انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات ،این دو متغیر را در سرمایه
گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم
خارجی ،رشد اقتصادی را افزایش دهند .در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه
گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند ،با به کار بردن
سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات ،قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از
طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد میشود ،استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه
اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.
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یزدانی و مارکاری ( ،)1400در تحقیق نشان دادند که رشد اقتصادی ،نتایج وجود یک
رابطه مثبت ،بلندمدت و معنادار بین جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
سرمایهگذاری در پرتفوی با رشد اقتصادی را تأیید کرده و با توجه به مقادیر ضرایب مربوطه
میتوان نتیجه گرفت در بلندمدت سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر بیشتری نسبت به
سرمایهگذاری در پرتفوی ،بر رشد اقتصادی دارد .این نتیجه نشان میدهد که سرمایهگذاری
خارجی میتواند به عنوان فاکتور تعیین کننده برای نرخ رشد اقتصادی در این کشورها باشد
(.)Yazdani & Markari, 2021
رفعت ( ،)1396در مطالعهای به برسی اثرات سر ریز آزادی جریان سرمایه بر زیر
شاخص های توسعه انسانی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دوره زمانی
 2000تا  ،2014هفده کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی را مورد بررسی قرار داده
است .نتایج حاکی از آن است که ،اثر آزادی جریان سرمایه بر توسعه انسانی و اجزای آن
(آموزش ،امید ب ه زندگی و سطح زندگی) مثبت و از لحاظ آماری معنا دار بوده و اثر مثبت
آن بر شاخص آموزش ،بیش از سایر شاخص ها بوده است .اثر کمکهای خارجی بر توسعه
انسانی و آموزش از نظر آماری بی معنی بوده و بر امید زندگی و سطح زندگی منفی و
معنادار بوده است ( .)Rafat, 2017ایمانی و ناهیدی ( ،)1395در مطالعهای به بررسی تاثیر
جهانی شدن بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی دوره زمانی  1357تا  1393در قالب
مدل خود توضیح با وقفههای گسترده پرداختهاند ،نتایج حاصل شده ،گویای تاثیر معنادار
آزادسازی تجاری و افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی شاخص توسعه
انسانی در ایران بوده ،بنابراین با گسترش تجارت و جذب سرمایه گذاری که در نهایت منجر
به گسترش تولید و افزایش رفاه می شود به درجات باالتری از شاخص توسعه انسانی می
توان دست یافت ( .)Imani & Nahidi, 2016حمیدی و سرفرازی ( ،)1390در مطالعهای
به بررسی ارتباط جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی با روش تحلیلی و توصیفی ضمن
شناسایی ابعاد مختلف جهانی شدن و تعریف مدیریت منابع انسانی ،چالش های ناشی از
این پدیده در زمینه مدیریت منابع انسانی پرداختند .نتایج نشان میدهد که برای جهانی
شدن ،به وجود متخصصان ،دانش استراتژی الزم ،هم در محل کار و هم در مراکز آموزشی
نیاز است (.)Hamidi & Sarfarazi, 2010
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احمدیان یزدی و همکاران ( ،)1394به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی
در ایران با تأکید بر رانت نفت در چارچوب الگوی خود توضیحی با وقفههای گسترده
) (ARDLطی دوره زمانی  1350-1391پرداختند .براساس نتایج به دست آمده از تخمین الگو،
متغیر فراوانی منابع و سرمایهگذاری داخلی دارای اثر منفی و معنی دار بر انباشت سرمایه
انسانی در ایران هستند .همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان میدهند که رشد جمعیت و
رشد اقتصادی دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی هستند ( Ahmadian Yazdi et
.)al., 2015
همانطور که مالحظه میشود مطالعات متعددی در خصوص ارتباط بین انباشت
سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و نیز ارتباط بین رشد اقتصادی و
جهانی شدن برای بازه های زمانی مختلف و نیز کشورهای مختلف انجام شده است .اما
مطالعهای که در آن بطور همزمان ارتباط بین این سه شاخص مهم را مورد بررسی قرار دهد،
بویژه برای کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته به طور همزمان و در قالب یک
مدل ،انجام نشده است.
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معرفی الگو و دادهها

یکی از روشهای اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درونزا بودن شاخصها
و همبستگی بین متغیرهای توضیحی ،تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته
( )GMMاست (.)Mohamadi, Mozafari shamsi & Asadi, 2019

از آنجایی که در تحقیق حاضر با دادههای تابلویی مواجه هستیم و قصد داریم تا با
استفاده از مدل معادالت همزمان تاثیر متقابل متغیرهای جهانی شدن ،انباشت سرمایه
انسانی و رشد اقتصادی را بر یکدیگر بسنجیم .لذا رویکرد بکار گرفته شده در این مطالعه
تخمین سیستم معادالت همزمان با استفاده از روش  GMMاست .الزمه استفاده از این
روش یافتن متغیر ابزاری مناسب برای رفع مشکل درونزا بودن متغیرهای مورد نظر است.
اما این روش با محدودیتهایی مانند دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود
بودن این نوع متغیرها همراه است .به کار بردن روش  ،GMMمزیتهایی مانند لحاظ نمودن
ناهمسانی فردی و حذف تورشهای موجود در رگرسیونهای مقطعی دارد که نتیجه آن
تخمینهای دقیق تر ،با کارایی باالتر و هم خطی کمتر خواهد بود ( Mohamadi et al.,
 .)2019از آنجایی که تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بين جهانی شدن ،انباشت سرمایه
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انسانی و رشد اقتصادی برای  23کشور منتخب در حال توسعه و  33کشور توسعه یافته
میپردازد ،به منظور تامین هدف پژوهش رابطههای زیر در نظر گرفته شده است .الگوی
مورد نظر بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط محقق در ادبیات نظری و مطالعات پیشین
داخلی و خارجی و بویژه رابطه ( ،)1از مقاله سوالرین و اریک ( ،)2015مدنظر قرار گرفته شده
است ( .)Solarin & Eric, 2015رابطه ( ،)2از مقاله مکل و وایجرت ( )2003مدنظر قرار
گرفته شده است ( )Meckl & Weigert, 2003و رابطه ( )3از مقاله پلنسکو ( )2015مدنظر
قرار گرفته شده است ( .)Pelinescu, 2015البته در هر کدام از این مقاالت به صورت یک
جریان یک طرفه و یکجانبه ،تغییرات و تاثیرات این شاخصها را مورد بررسی قرار دادهاند.
ولی در این تحقیق ،بررسی ارتباط سه جانبه و همزمان بین متغیرهای مدل صورت میگیرد
که با استفاده از رویکرد معادالت همزمان دادههای تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMبر اساس سه معادله ( )2( ،)1و ( )3به صورت زیر طراحی شده است.
()1
()2
()3

𝐻𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝑖 𝐺𝑖𝑡 + 𝛼3𝑖 𝑌𝑖𝑡 + 𝛼4𝑖 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝛼5𝑖 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛼6𝑖 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛼7𝑖 𝐿𝐼𝐹𝐸𝑖𝑡 +
𝐺𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑖 𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖 𝑌𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝛽5𝑖 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽6𝑖 𝐶𝐼𝐼𝑖𝑡 + 𝛽7𝑖 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 +
𝑌𝑖𝑡 = 𝛾1 + 𝛾2𝑖 𝐻𝑖𝑡 + 𝛾3𝑖 𝐺𝑖𝑡 + 𝛾4𝑖 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝛾5𝑖 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝛾6𝑖 𝐿𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛾7𝑖 𝐾𝑖𝑡 +

در ستتیستتتم معادالت ( )2( ،)1و ()3؛  :Hشتتاخص انباشتتت ستترمایه انستتانی (که از شتتاخص

متوستتط مدت زمان تحصتتیل که طبق گزارش برنامه توستتعه ستتازمان ملل  )UNDP(6بدستتت

آمده استتتتت (براستتتتاس تعداد ستتتتالها اندازهگیری میشتتتتود)) :Y ،رشتتتتد اقتصتتتتادی (لگاریتم
طبیعی تولیتد نتاختالص داخلی (بته قیمتت ثتابتت ستتتتتتتال  2010بر حستتتتتتتب دالر آمریکتا):FDI ،
سترمایهگذاری مستتقیم خارجی (بر حستب درصتد  :D ،)GDPدرجه توستعه یافتگی کشتورها،
این متغیر به صتتتتتتورت متغیر مجازی در نظر گرفته شتتتتتتده استتتتتتت که عدد صتتتتتتفر مربوط به
کشتتتورهای در حال توستتتعه میباشتتتد و عدد یک به کشتتتورهای توستتتعه یافته تعلق دارد:G ،
شتتتتاخص جهانی شتتتتدن (از مجموع ستتتته شتت تاخص جهانی شتتتتدن اقتصتتتتادی ،جهانی شتتتتدن

United Nations Development Programme

6
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اجتماعی ،جهانی شتدن ستیاستی از ستوی موستسته  KOF7به صتورت ستاالنه اخذ شتده استت)،
 :URBنرخ رشتد شتهرنشتینی (درصتدی از کل جمعیت استت که در مناطق شتهری هر کشتور،
زندگی میکنند) :CII ،شتتتتتاخص توستتتتتعه زیرستتتتتاختهای ارتباطات راه دور (لگاریتم طبیعی
شتاخص ترکیبی توستعه زیرستاخت های ارتباطات راه دور شتامل مجموع شتاخصهای :تعداد
خطوط تلفن ثابت ،تعداد تلفن همراه،تعداد کاربران اینترنت استت) :LIFE ،اميد به زندگي
(امید به زندگی در هنگام تولد نشتتان دهنده تعداد ستتالهایی که یک نوزاد تازه متولد شتتده
زندگی میکنتد ،اگر الگوهای حاکم بر مرگ و میر در زمان تولدش در طول عمرش یکستتتتتتتان
باشتد) :L ،لگاریتم طبیعی تعداد نیروی کار (شتامل افراد با ستن 15ستال و باالتر که در طول
یک دوره زمانی مشتخص برای تولید کاال و خدمات اقدام به عرضته کار یا خدمت میکنند) و
 :Kلگاریتم طبیعی تشتتتتکیل ستتتترمایه ثابت ناخالص یا میزان ستتتترمایهگذاری انجام شتتتتده (به
قیمت ثابت ستتتتتتال  2010بر حستتتتتتب دالر آمریکا): Uit ،جزء اخالل :i= 1,2,…., n ،نشتتتتتتان
دهنده کشورها :t= 1,2,…., n ،گویای زمان است.
بتازه زمتانی این مطتالعته از ستتتتتتتتال  1995تتا  2017میالدی استتتتتتتتت .همچنین ،تمتامی
اطالعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه از تارنمای بانک جهانی ،8شتتتتاخص جهانی شتتتتدن
 KOFستتتتتاالنه از ستتتتتوی این مؤستتتتتستتتتته منتشتتتتتر میشتتتتتود و همراه با آن زیر شتتتتتاخصهای
جهانیشتتتتدن اقتصتتتتادی جهانیشتتتتدن اجتماعی و جهانیشتتتتدن ستتتتیاستتتتی نیز ارائه میگردد.
شاخص انباشت سرمایه انسانی از سایت برنامه توسعه ملل ( )UNDPاقتباس شده است.
جامعه آماری در این پژوهش منتخبی از کشتتورهای در حال توستتعه و توستتعه یافته
استت .کشتورهایی که با توجه به طبقه بندی برنامه توستعه ملل در گروه کشتورهای در حال
توستتتتت تعته و توستتتتت تعته یتافتته قرار دارنتد .بته دلیتل محتدودیتت آمتار و اطالعتات مربوط بته این
کشورها ،در این مطالعه از دادههای منتخبی از این کشورها استفاده شده است .کشورهای
منتختب در حتال توستتتتت تعته این مطتالعته شتتتتتتتتامتل کشتتتتتتتورهتای :الجزایر ،آذربتایجتان ،آلبتانی،
ارمنستتتتت تتتان ،بلیز ،چین ،کلمبیتا ،دومینیکن ،فیجی ،اکوادور ،گتابن ،اردن ،جتامتائیکتا ،ایران،
مولتدوا ،پتانتامتا ،پتاراگوئته ،پرو ،تتایلنتد ،ترکیته ،تونس ،اوکراین و ونزوئال استتتتتتتتت .کشتتتتتتتورهتای
منتخب توستتتتتعه یافته این مطالعه شتتتتتامل کشتتتتتورهای :آرژانتین ،استتتتتترلیا ،اتریش ،بلژیک،

http://globalization.kof.ethz.ch/
www.worldbank.org
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جمهوری چک ،شتیلی ،کانادا ،دانمار  ،استتونی ،فنالند ،یونان ،فرانسته ،آلمان ،مجارستتان،
ایرلنتتد ،ایستتتتتتتلنتتد ،ایتتتالیتتا ،ژاپن ،کره ،لیتوانی ،لتونی ،لوکزامبورگ ،هلنتتد ،نروژ ،نیوزیلنتتد،
لهستتان ،استلوونی ،جمهوری استلواکی ،استپانیا ،ستوئیس ،ستوئد ،انگلستتان و ایالت متحده
آمریکتا میبتاشتتتتتتتد .در ادامته بته تخمین الگو و گزارش نتتایج آزمونهتای مربوطته قبتل و پس از
برآورد نتایج اصتلی پرداخته میشتود و در مورد هر کدام از معادالت به تفصتیل نتایج حاصتل
از تخمین الگو تجزیه و تحلیل میشود.

-5
- 5- 1

تخمین مدل و تحلیل یافتهها
آزمونهای تشخیصی الگو

در فرآیند تحقیق به روش دادههای تابلویی ،ابتدا الزم است تا همبسته بودن همزمان
پسماندها میان مقاطع مورد آزمون قرار بگیرد .به این منظور از آزمون استقالل مقطعی
پسران استفاده میشود .فرضیه صفر در این آزمون مبنی بر عدم خود همبستگی (استقالل)
میان مقاطع است .چنانچه مقدار آماره محاسبه شده ،بزرگتر از مقدار بحرانی مقدار جدول
در سطح اطمینان  95درصد باشد (مقدار احتمال آماره آزمون کوچکتراز  0/05باشد) فرضیه
صف ر مبنی بر عدم وجود همبستگی(استقالل) میان مقاطع رد خواهد شد .نتیجه حاصل از
انجام این آزمون ،انتخاب نوع آزمون مانایی را مشخص می نماید .در صورت وجود همبسسته
بودن پسماندها میان مقاطع ،برخی از آزمون های مانایی همچون آزمون لوین لین چو ()2002
و ایم ،پسران و شین ( )2003نتایج کاذبی را نتیجه خواهد داد و به همین دلیل از این آزمونها
نمی توان در جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده نمود ( ;Levin, Lin, Chu, 2002
 .)Im, Pesaran, Shin, 2003چنانچه نتایج حاصل از آزمون استقالل مقطعی پسران
گویای عدم خود همبستگی میان مقاطع باشد ،استفاده از آزمون لوین لین چو و پسران شین
جهت بررسی مانایی بالمانع خواهدبود (.)Pesaran et al., 2008
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جدول  .1آزمون وابستگی مقطعی پسران

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 1. Pesaran Cross Section Dependence Test
Source: Research findings

معادله (متغیر وابسته)

آماره آزمون

سطح احتمال ) (P-value

معادله اول (سرمایه انسانی)

-1/732

0/9167

معادله دوم (جهانی شدن)

3/118

0/0018

معادله سوم (رشد اقتصادی)

9/643

0/0000

نتایج بدست آمده برای کشورهای منتخب در سطح اطمینان  95درصد حاکی از عدم
همبسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله اول یا به عبارتی استقالل مقطعی است و
همبسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله دوم و سوم یا به عبارتی وابستگی مقطعی
است .برای تحقیق حاضر به دلیل عدم وجود استقالل مقطعی در معادله اول از آزمون لوین
لین چو و با وجود همبسسته بودن پسماندها میان مقاطع در معادله دوم و سوم در
کشورهای منتخب ،از آزمون مانایی پسران استفاده میشود .فرضیه صفر در این آزمون مبنی
بر وجود ریشه واحد است .در صورتیکه مقدار آماره محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی
مربوط به سطح اطمینان  95درصد باشد فرض مبنی بر نامانایی رد خواهد شد.
جدول  .2آزمون مانایی لوین لین چو

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 2. LLC Unit Root Test
Source: Research findings

نام متغیر

عالمت اختصاری

مقدار آماره آزمون

احتمال

نتیجه آزمون

سرمایه انسانی

H

-6/96

0/0000

مانا

رشد اقتصادی

Y

-5/96

0/0000

مانا

جهانی شدن

G

-14/17

0/0000

مانا

امید به زندگی

LIFE

-7/25

0/0000

مانا

نرخ رشد شهرنشینی

URB

-1/65

0/0487

مانا

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

FDI

-8/58

0/0000

مانا

متغیر
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باتوجه به جدول  2همانطور که مشاهده میشود ،در همه متغیرهای معادله اول ،فرضیه صفر
رد شده ،بنابراین همه متغیرها مانا هستند.
جدول  .3آزمون مانایی پسران

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 3. Pesaran Unit Root Test
Source: Research findings

عالمت

نام متغیر

اختصاری

سرمایه انسانی

H

سرمایه انسانی
تفاضل سرمایه انسانی
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی
تفاضل رشد اقتصادی
جهانی شدن
جهانی شدن
توسعه زیر ساختهای ارتباط
از راه دور

توسعه زیر ساختهای ارتباط
از راه دور

سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی

متغیر

مقدار آماره
آزمون

مقدار
آماره

محاسبه

نتیجه آزمون

شده

-1/44

-1/57

متغیر مانا نیست

-2/06

-2/15

متغیر مانا نیست

-3/94

-1/57

متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری

-0/82

-1/57

متغیر مانا نیست

-2/18

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

-2/96

-1/57

متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری

-1/63

-1/57

متغیر مانا است

-2/42

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

-2/12

-1/57

-3/25

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

FDI

-3/13

-1/57

متغیر مانا است

FDI

-3/29

-2/15

متغیر مانا است (با لحاظ عرض از

H
d.H
Y
Y
d.Y
G
G
CII
CII

(با لحاظ عرض از مبدا)
مانا است

مبدا)

مانا است

مبدا)

متغیر مانا است

مبدا)

مبدا)
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نیروی کار
نیروی کار
تفاضل نیروی کار
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

L
L
d.L
K
K
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-0/92

-1/57

متغیر مانا نیست

-2/09

-2/15

متغیر مانا نیست

-3/80

-1/57

متغیر با یک مرتبه تفاضل گیری

-1/88

-1/57

متغیر مانا است

-1/77

-2/15

متغیر مانا نیست

(با لحاظ عرض از مبدا)
مانا است

(با لحاظ عرض از مبدا)

باتوجه به جدول  3در کشورهای منتخب در برخی متغیرها فرضیه صفر رد شده ،بنابراین
متغیرها مانا هستند و در برخی موارد فرضیه نامانایی متغیرها تائید میشود .لذا الزم است
آزمون همجمعی برای بررسی رابطه بین متغیرها بررسی شود .آزمون همجمعی کائو یکی از
آزمون هایی است که در صورت وجود ترکیبی از متغیرهای مانا و نامانا در مدل ،برای رهایی
از مشکل رگرسیون کاذب مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Kao, 1999در صورتیکه مقدار
آمارهی محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی مربوط به سطح اطمینان  95درصد باشد (مقدار
احتمال آماره آزمون کوچکتر از  0/05باشد) ،فرضیه صفر رد میشود و متغیرها رابطه
همجمعی خواهند داشت.
جدول  .4نتیجه آزمون همجمعی کائو
مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 4. Result of the Kao Cointegration Test
Source: Research findings
آماره آزمون

احتمال

معادله اول

-5/03

0/0000

معادله دوم

-3/73

0/0001

مدل سوم

-4/35

0/0000

برای کشتتتورهای منتخب در ستتتطح اطمینان  95درصتتتد فرضتتتیه مبنی بر وجود همجمعی در
ستتته معادله پذیرفته میشتتتود .در حالت کلی میتوان گفت متغیرها همجمع هستتتتند و یک
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رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای سته معادله وجود دارد ،بنابراین رگرستیونهای برآورد
شده کاذب نخواهد بود.
برآورد الگو و تجزیه و تحلیل یافتهها

- 5- 2

پس از بررسی نتایج آزمون های مانایی و استقالل مقطعی ،نتایج تخمین مدل معادالت
همزمان مورد بررسی ،نتایج برآورد مدل برای سالهای (  )1995-2017با رویکرد مورد نظر
در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5نتایج برآورد مدل به روش داده های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی سالهای

1995-2017

مأخذ:یافتههای پژوهش

Tabel 5. Estimation Results of model using Simultaneous Equation Model with the
Generalized Method of Moments (GMM) approach for during 1995-2017
Source: Research findings

معادالت

متغیر های توضیحی

عالمت

اختصاری

ضریب

(متغیر وابسته :سرمایه انسانی)
وابسته:جهانی

G

عرض ازمبدا

bo

1/06

1/85

رشد اقتصادی(لگاریتم تولید

Y

0/71

8/77

0/000

شاخص جهانی شدن

G

0/12

16/87

0/000

D*G

-0/0004

-0/05

0/960

D*Y

0/06

2/30

0/021

امید به زندگی(تعداد سال-

LIFE

1/72

2/12

0/034

نرخ شهرنشینی(درصد)

URB

0/38

4/55

0/000

عرض از مبدا

C0

11/72

3/82

0/000

شاخص سرمایه

H

2/29

16/33

0/000

درجه توسعه یافتگی

کشورها× جهانی شدن
درجه توسعه یافتگی

کشورها × رشد اقتصادی

(متغیر

معادله دوم

ها)

شدن)

z

0/064

ناخالص داخلی)

H

معادله اول

متغیر

آماره

احتمال

)|(P>|Z

انسانی(تعداد سالها)
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رشد اقتصادی(تغیرات
لگاریتم تولید ناخالص

0/35

Y

0/000

8/91

داخلی)

درجه توسعه یافتگی

D*H

0/34

0/072

1/80

کشورها × سرمایه انسانی
D*Y

1/08

11/15

0/000

درجه توسعه یافتگی

توسعه زیرساختهای ارتباط

CII

1/85

16/44

0/000

سرمایهگذاری مستقیم

FDI

0/61

3/98

0/000

عرض از مبدا

D0

8/73

30/23

0/000

H

0/14

11/22

0/000

کشورها × رشد اقتصادی
از راه دور(لگاریتم طبیعی)
خارجی(درصد)

شاخص سرمایه

معادله سوم
آزمونهای تشخیصی

الگو

شاخص جهانی شدن

G

0/04

16/27

0/000

درجه توسعه یافتگی

D*H

0/02

1/08

0/281

D*G

0/01

5/19

0/000

L

0/94

10/11

0/000

K

0/07

10/12

0/000

کشورها × سرمایه انسانی
درجه توسعه یافتگی

Y

(متغیر وابسته :رشد اقتصادی)

انسانی(تعداد سالها)

کشورها × جهانی شدن
نیروی کار (لگاریتم طبیعی
تعداد نیروی کار)

سرمایهگذاری (لگاریتم
طبیعی تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص)

سطح احتمال

آماره آزمون

معادله اول

0/000

17/06

10

معادله دوم

0/006

9/95

معادله سوم

0/000

282/10

آزمون شناسایی

معادله اول

0/075

5/452

معادله دوم

0/757

0/554

معادله سوم

0/152

3/921

آزمون درونزایی

9

تفاضل سارگان

محدودیتهای

Test of Endogeneity

difference-in-sargan

9

10
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11

بیش از حد

(آزمون جی
هانسن)12

همانطور که در جدول  5مشاهده می شود ،نتایج حاصل از برآورد الگوی اول حاکی از معنادار
بودن شاخصهای جهانی شدن ،رشد اقتصادی ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها
در رشد اقتصادی ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در جهانی شدن و نرخ
شهرنشینی در سطح اطمینان  95درصد ،امید به زندگی در سطح اطمینان  90درصد بر
شاخص سرمایه انسانی در سطح اطمینان  95درصد است .نتایج حاصل از برآورد معادله
اول که شاخص انباشت سرمایه انسانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است،
نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی در سطح اطمینان  95درصد اثر رشد اقتصادی بر
شاخص انباشت سرمایه انسانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین
صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص
سرمایه انسانی به میزان  0/0071واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .از آنجایی که
درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه
تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری
این شاخص در کشورهای در حال توسعه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر
دامی در رشد اقتصادی نماینگر تاثیر این شاخص بر سرمایه انسانی در کشورهای توسعهیافته
است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،شاخص سرمایه انسانی در کشورهای توسعه یافته به میزان  0/0077واحد ( Hill et
 )al, 2011افزایش مییابد .در واقع میتوان گفت با افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شرایط
الزم جهت بهبود آموزش موجبات افزایش بازدهي نيروي کار فراهم و فعال ميگردد .اين
ارتباط مثبت ابتدا بر سودآوري سرمايهگذاري در آموزش و در مرحله بعد ،در کل اقتصاد
آشکار شده و به اين ترتيب مدار بسته رشد سرمايهگذاري در سرمایه انساني شکل ميگيرد.
همچنین طی دوره مورد بررسی اثر شاخص جهانی شدن در سطح اطمینان  95درصد بر
متغیر وابسته سرمایه انسانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت
Valid Over Identifying Restriction
Hansen`s J Test

11
12
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که با افزایش یک واحد در شاخص جهانی شدن و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،سرمایه
انسانی به میزان  0/12واحد افزایش مییابد .از آنجایی که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر
دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و عدد یک به کشورهای
توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری این شاخص در کشورهای در حال
توسعه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر دامی در جهانی شدن نماینگر
تاثیر این شاخص بر سرمایه انسانی در کشورهای توسعهیافته است .از آنجایی که ضریب
متغیر حاصل ضرب دامی در سرمایه انسانی غیرمعنادار است ،پس تفاوت معناداری بین
ضریب دو گروه کشور نیست .به عبارتی میتوان اینگونه مطرح کترد کته رشد تجارت بتا
افزایتش درآمد و از طریق گسترش تعامالت فرهنگی بتر روی ستطح زندگی افتراد اثر گذاشتته
و آن را بتاال میبرد .رشتد درآمد و افزایش این تعامالت به نوبه ختود ،فرصتهای آموزشتی
بهتتری را موجب شتده و منجر بته عرضته خدمتات اجتماعتی و آموزشی مطلوبتتری میگتردد.
تاثیر متغیر امید به زندگی در سطح اطمینان  95درصد بر شاخص سرمایه انسانی در
کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک واحد در
شاخص امید به زندگی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،سرمایه انسانی به میزان 1/72
واحد افزایش مییابد .در این حالت که شاخص امید به زندگی در متغیر در درجه توسعه
یافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور
قائل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه کشور است .به عبارتی با توجه به
اینکه امید به زندگی شاخص مهمی است که ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت تندرستی افراد
دارد ،میتوان سالمتی را میتوان جزئی مهم از سرمایه انسانی محسوب نمود و به طور
معمول انتظار میرود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول کار
هستند ،در واحد زمان بهرهوری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند .افراد با
امید زندگی بیشتر بهطور معمول با انگیزههای بیشتر برای کسب درآمد ،سختکوشتر و کاراتر
میباشند.
عالوه بر آن ،سرمایهگذاری برای افزایش خدمات سالمتی میتواند بازده سرمایه
گذاریهای دیگر در تربیت نیروی انسانی سالم را در زمینههایی مانند آموزشهای عمومی و
تخصصی باال ببرد .تندرستی بیشتر میتواند توان یادگیری افراد را افزایش دهد که این خود
در افزایش بازده سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت تأثیری حائز اهمیت را دارا است و موجبات
افزایش سرمایه انسانی را فراهم میآورد .تاثیر نرخ شهرنشینی درسطح اطمینان  95درصد
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بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با
افزایش یک واحد در نرخ شهرنشینی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،سرمایه انسانی به
میزان  0/38واحد افزایش مییابد .در این حالت که نرخ شهرنشینی در متغیر درجه توسعه
یافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور
قا ئل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه کشور است .در هر اقتصاد ،ایجاد
شهرها میتواند به دلیل وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس در تولیدات صنعتی باشد.
وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس باعث میگردد ،کارگران و بنگاهها ،به جای آن که
در طول جغرافیایی یک اقتصاد پراکنده گردند ،در کنار هم جمع شوند .در یک شهر معموال
فعالیت های اقتصادی در ناحیه تجاری مرکزی ،متمرکز می شوند و افراد از مناطق مسکونی
اطراف به محل کار خود در ناحیه تجاری مرکزی رفت و آمد میکنند .در واقع بدین ترتیب
شهرها دارای یک سری پیامدهای خارجی مثبت میباشند و این پیامدها میتواند منجر به
افزایش سرمایه انسانی شود.
نتایج برآورد معادله دوم برای سالهای ( ) 1995-2017حاکی از معنادار بودن تاثیر
شاخص های سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در
رشد اقتصادی و توسعه زیر ساختهای ارتباط از راه دور و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در سطح اطمینان  95درصد ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در سرمایه انسانی
در سطح اطمینان  90درصد بر متغیر وابسته جهانی شدن است.
طبق نتایج حاصل از برآورد الگو تاثیر شاخص سرمایه انسانی درسطح اطمینان 95
درصد بر شا خص جهانی شدن در معادله دوم که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شده است در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک
درصد در شاخص سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن
به میزان  2/29واحد افزایش مییابد از آنجایی که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی
است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه
یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری این شاخص در کشورهای در حال توسعه
است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر دامی در سرمایه انسانی نمایانگر تاثیر
این شاخص بر جهانی شدن در کشورهای توسعهیافته است .بدین صورت که با افزایش یک
درصد در سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن در
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کشورهای در توسعهیافته به میزان  2/63واحد افزایش مییابد .با توجه به ضریب به دست
آمده ،میتوان گفت از آنجایی که تحصیالت یکی از محوريترین روشها در ایجاد و افزایش
دانش ،مهارت و بهبود نگرش و عملکرد نیروي انسانی تلقی میشود و محور اصلی توسعه
منابع انسانی است ،افزایش آن تمایل به ارتباط در سطح بینالملل را افزایش میدهد .به
عبارتی میتوان گفت افزای ش آموزش موجب منجر به باال رفتن تون ارتباطات در سطح
بینالملل و در نهایت افزایش جهانی شدن میشود .همچنین تاثیر رشد اقتصادی درسطح
اطمینان  95درصد بر شاخص جهانی شدن در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده
است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،شاخص جهانی شدن به میزان  0/0035واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد.
از آنجایی که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به
کشورهای در حال توسعه تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد این
ضریب مربوط به تاثیرگذاری این شاخص در کشورهای در حال توسعه است .لذا جمع جبری
این ضریب و ضریب متغیر دامی در رشد اقتصادی نماینگر تاثیر این شاخص بر جهانی
شدن در کشورهای توسعهیافته است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی
و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته به میزان
 0/0143واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .در واقع میتوان گفت در کشورهای
منتخب افزایش رشد اقتصادی و نرخهای باالتر رشد ،تمایل این کشورها به گسترش مبادالت
تجاری در سطح بینالملل و با سایر اقتصادها را افزایش میدهد .همچنین با افزایش رشد
اقتصادی شرایط اقتصادی ،اجتماعی و کیفیت نهادها در سطح مناسبی قرار میگیرد و
موجبات افزایش جهانی شدن را فراهم میکند .اثر شاخص توسعه زیر ساختهای ارتباط از
راه دور درسطح اطمینان  95درصد بر شاخص جهانی شدن در کشورهای منتخب مثبت و
معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک در صد در شاخص توسعه زیر ساختهای
ارتباط از راه د ور و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی شدن به میزان 0/0185
واحد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .به بیان دیگر ،میتوان گفت افزایش توسعه زیر
ساختهای ارتباط از راه دور سبب بهبتود ارتباطتات شده و هزینته مبتادالت شتامل سفارش
دهی ،جمع آوري اطالعات و جستجو را کاهش می دهد و باعث کاهش هزینههتاي تجاري
شده و در نتیجه مبادالت تجاری افزایش مییابد .هتمچنتین بهبتود ارتباطات قابلیت هاي
مدیریتی را در فاصله هاي دور افزایش میدهد .و فعاليتهاي اقتصتادي را تسريع کرده و
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تعتامالت اجتمتاعي را نيتز گستردهتر مي كند .اين امر منجر به افزیش جهانی شدن خواهد
شد .شاخص سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح اطمینان  95درصد به صورت مثبت و
معنادار بر شاخص جهانی شدن موثر میباشد .بدین صورت که با افزایش یک واحد در
شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،شاخص جهانی
شدن به میزان  0/61واحد افزایش مییابد .در این حالت که شاخص سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در درجه توسعه یافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده است یعنی
تفاوتی بین دو گروه کشور قائل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه کشور
است.میتوان گفت در کشورهای مورد بررسی این نتیجه در راستای نظریه های تجاری است
که نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جهانی شدن به عنوان شاخصی برای
آزادسازی تجاری در اصل مکمل یکدیگر میباشند .در واقع سطوح باالتری از سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،اقتصادهایی بازتر و رقابتیتر را در سطح جهان پدید میآورند.
نتایج برآورد معادله سوم برای سالهای ( )1995-2017حاکی از معنادار بودن تاثیر
شاخص های سرمایه انسانی ،جهانی شدن ،متغیر ضربی درجه توسعه یافتگی کشورها در
جهانی ،نیروی کار و سرمایهگذاری در سطح اطمینان  95درصد و عدم معناداری متغیر
ضربی درجه توسعهیافتگی کشورها در سرمایه انسانی بر متغیر وابسته رشد اقتصادی در
سطح اطمینان  95درصد است.
نتایج حاصل از برآورد معادله سوم نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی در سطح
اطمینان  95درصد اثر شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی که در معادله سوم به عنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است ،در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.
بدین صورت که با افزایش یک واحد در شاخص سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،رشد اقتصادی  14درصد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .از آنجایی که درجه
توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه تعلق
دارد و عدد یک به کشوره ای توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری این
شاخص در کشورهای در حال توسعه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر
دامی در سرمایه انسانی نماینگر تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته
است .از آنجایی که ضریب متغیر حاصلضرب دامی در سرمایه انسانی غیرمعنادار است،
پس تفاوت معناداری بین ضریب دو گروه کشور نیست .بنابراین میتوان گفت سرمایهگذاری
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در آمتوزش و تربيتت نيتروي انساني براي كسب مهارتهاي مختلف و پيشبرد امر توليد
ميتوانتد بتا بتاال بتردن سطح مهارت و تخصص نيروي كار و كارآمد كتردن آن و همچنتين
افتزايش قابليتت هتاي آن ،موجب ارتقاي كيفيت توليدات شده و كارايي استفاده از سرمايه
فيزيكي را باال برد و در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.
در واقع ميتوان از طريق ارتقاي سرمایه انساني ،بهره وري نهادههاي توليدي را
افزايش داد که در نهايت موجب افزايش رشد و توسعه اقتصادي ميگردد .اثر شاخص جهانی
شدن در سطح اطمینان  95درصد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار
بوده است .بدین صورت که با افزایش یک واحد در شاخص جهانی شدن و با فرض ثابت
بودن سایر شرایط ،رشد اقتصادی  4درصد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .از آنجایی
که درجه توسعه یافتگی کشورها متغیر دامی است که عدد صفر به کشورهای در حال توسعه
تعلق دارد و عدد یک به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد این ضریب مربوط به تاثیرگذاری
این شاخص در کشورهای در حال توسه است .لذا جمع جبری این ضریب و ضریب متغیر
دامی در سرمایه انسانی نماینگر تاثیر این شاخص بر جهانی شدن در کشورهای توسعهیافته
است .بدین صورت که با افزایش یک واحد در سرمایه انسانی و با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به میزان  5درصد ()Hill et al, 2011
افزایش مییابد.
بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآورد در کشورهای منتخب میتوان گفت افزایش
جهانی شدن باعث استفاده بیشتر از عوامل تولید و کارایي بیشتر در سطح بین المللي
ميشود و منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود .دليل اين امر ميتواند ناشي از اثر تعامل
با بازارهاي جهاني و بهبود تكنولوژي مورد استفاده در كشورها است .بنابراين هر چه اقتصاد
كشور ب ازتر باشد ،به واسطه رقابت با ساير كشورها و همچنين انتقال تكنولوژي ،ميزان
بهرهوري افزايش مييابد و در نتيجه آن ،رشد اقتصادي افزايش مييابد .در واقع میتوان
گفت تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم میکند و جهانی شدن به بزرگ
شدن بازار و بهرهمند ی از برخی منافع بالقوه بازده فزاینده نسبت به مقیاس میانجامد.
افزایش این شاخص میتواند انگیزهای برای اتخاذ سیاستهای با ثبات و اعمال مدیریت
قاعدهمند کالن اقتصادی برای حفظ ثبات اقتصاد کالن و افزایش قدرت رقابت بنگاههای
داخلی در بازارهای جهانی باشد ،که افزایش قدرت رقابتی تأثیری مثبت بر رشد و توسعه
اقتصادی دارد .تاثیر متغیر نیروی کار بر رشد اقتصادی درسطح اطمینان  95درصد در

138

جهاني شدن ،انباشت سرمایۀ انساني و رشد اقتصادی در منتخبي از
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین صورت که با افزایش یک درصد در
متغیر نیروی کار و با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،رشد اقتصادی  0/94درصد افزایش
مییابد .در واقع میتوان گفت با توجه به ضریب به دست آمده ،رشد نیروی کار طی دوره
مورد بررسی در کشورهای منتخب ،باعث رشد اقتصادی در این کشورها میشود .در این
حالت که متغیر نیروی کار در متغیر درجه توسعهیافتگی کشورها که به صورت دامی است،
ضرب نشده است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور قائل نشده و ضریب حاصل متوسط
تاثیر بر دو گروه کشور است.
در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد تاثیر متغیر سرمایهگذاری درسطح
اطمینان  95درصد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است .بدین
صورت که با افزایش یک واحد در متغیر سرمایهگذاری و با فرض ثابت بودن سایر شرایط،
رشد اقتصادی  7درصد ( )Hill et al, 2011افزایش مییابد .در این حالت که متغیر
سرمایهگذاری در متغیر درجه توسعهیافتگی کشورها که به صورت دامی است ،ضرب نشده
است یعنی تفاوتی بین دو گروه کشور قائل نشده و ضریب حاصل متوسط تاثیر بر دو گروه
کشور است .بر اساس نتایج حاصل از برآورد در کشورهای منتخب میتوان گفت از آنجایی
که سرمايهگذاري به معني عام عبارت است از تمام هزينههايي كه موجب حفظ ،بقا و يا
افزايش ظرفيتهاي توليد و همچنين ايجاد درآمد میشود ،لذا یکی از عوامل مهم پيشرفت
و رشد اقتصادي به شمار میآيد.
یکی از مسائل مهم در برآورد رگرسیون به روش دادههای تابلویی سیستمی و برآورد
به روش گشتاورهای تعمیم یافته ،موضوع درونزایی متغیرهای توضیحی است .یک متغیر
درونزا است ،اگر با اجزای اخالل همبستگی معناداری داشته باشد .برای آزمون درونزایی در
صورتی که الگو با استفاده از  GMMبرآورد گردد ،انجام آزمون درونزایی چیزی را محاسبه

میکند که هایاشی ( )2000آن را آماره  Cمینامد ،که با نام آماره تفاضل سارگان 13نیز شناخته
میشود ( .)Hayashi, 2000آماره  Cمیتواند به ناهمسانی واریانس ،خودهمبستگی قدرت
بخشد .به عالوه آزمون را میتوان برای تعیین برونزا بودن یک زیر مجموعه از رگرسورهای
درونزا بدون در نظر گرفتن نوع ماتریس وزنی مورد استفاده ،به کار برد ( Mozafari

difference-in-sargan
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 .)Shamsi & Ghobadi, 2019در بررسی های این پژوهش فرضیه صفر در هر سه معادله
مبنی بر برونزایی متغیرها رد شده ،بنابراین متغیرهای سه معادله درونزا هستند .به همین
دلیل استفاده از سیستم معادالت مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع رد فرض صفر در این
آزمون بیانگر آن است که وجود مفهوم درونزایی بر تخمین ها اثر معناداری گذاشته و
روش های سیستمی مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته مورد نیاز است ( Mozafari
.)Shamsi & Ghobadi, 2019
یکی دیگر از آزمونهای تشخیصی به منظور الگوهای دادههای تابلویی سیستمی و
برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته ،آزمون جی هانسن است که برای اثبات شرط اعتبار
بیش از حد یعنی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار میرود ( & Mozafari Shamsi
 .)Ghobadi, 2019در این پژوهش آزمون هانسن برای شناسایی محدودیت ها مورد
استفاده قرار گرفته است تا شواهدی بر اعتبار ابزار ها ارائه کند .بر اساس یافتههای
پژوهش در سطح اطمینان  95درصد فرضیه صفر در هر سه معادله رد نشده است که
حاکی از مناسب بودن مدل ساختاری ارائه شده است.
- 5- 3

محاسبه ضرایب تکاثری (فزاینده)

با توجه به نتایج بدست آمده ،میتوان ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته الگو را بر
یکدیگر محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل نمود .برای
انجام این کار ،ابتدا در معادله اول ضریب فزاینده تغییر متغیرهای جهانی شدن ( )Gو رشد
اقتصادی ( )Yنسبت به متغیر سرمایه انسانی ( )Hرا بدست میآوریم .سپس ،در معادله
دوم ضریب فزاینده متغیرهای شاخص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی نسبت به متغیر
جهانی شدن را محاسبه می کنیم .در نهایت ،همین کار را برای متغیر رشد اقتصادی انجام
می دهیم .نتایج محاسبات ضرایب تکاثری سه متغیر وابسته در سیستم معادالت این
پژوهش به شرح ذیل است:
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()4
()5
()6

()7
()8
()9
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𝐻𝑖𝑡 = 𝑎1 𝑏0 + 𝑎2 𝑌𝑖𝑡 + 𝑎3 𝐺𝑖𝑡 + 𝑎4 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝑎5 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑎6 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝑎7 𝐿𝐼𝐹𝐸𝑖𝑡 +
𝐺𝑖𝑡 = 𝑏1 𝐶0 + 𝑏2 𝑌𝑖𝑡 + 𝑏3 𝐻𝑖𝑡 + 𝑏4 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝑏5 𝐷1 𝑌𝑖𝑡 + 𝑏6 𝐶𝐼𝐼𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑏7 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 +
𝑌𝑖𝑡 = 𝑐1 𝐷0 + 𝑐2 𝐻𝑖𝑡 + 𝑐3 𝐺𝑖𝑡 + 𝑐4 𝐷1 𝐻𝑖𝑡 + 𝑐5 𝐷1 𝐺𝑖𝑡 + 𝑐6 𝐿𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑢 𝑐7 𝐾𝑖𝑡 +
𝐻 = 1.06𝑏0 + 0.71𝑌 + 0.12𝐺 − 0.0004𝐷𝐺 + 0.06𝐷𝑌 +
𝐸𝐹𝐼𝐿0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72
𝐺 = 11.72𝐶0 + 0.35𝑌 + 2.29𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 +
𝐼𝐷𝐹1.85𝐶𝐼𝐼 + 0.61
𝑌 = 8.73𝐷0 + 0.14𝐻 + 0.04𝐺 + 0.02𝐷𝐻 + 0.01𝐷𝐺 +
𝐾0.94𝐿 + 0.07

الف) ابتدا ،با جایگذاری معادالت شماره ( )5و ( )6در معادله شماره ( )4و انجام محاسبات
الزم ،میتوان ضریب فزاینده شاخص جهانی شدن و رشد اقتصادی را نسبت به سرمایه
انسانی بدست آورد:
()10

𝐻 = 1.06𝑏0 + 0.71(8.73𝐷0 + 0.14𝐻 + 0.04𝐺 + 0.02𝐷𝐻 +
0.01𝐷𝐺 + 0.94𝐿 + 0.07𝐾) + 0.12(11.72𝐶0 + 0.35𝑌 +
2.29𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 + 1.85𝐶𝐼𝐼 + 0.61𝐹𝐷𝐼) −
𝐸𝐹𝐼𝐿0.0004𝐷𝐺 + 0.06𝐷𝑌 + 0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72

با ساده سازی معادله فوق و در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای  Gو  Yخواهیم داشت:

𝑌𝐷𝐻(1 − 0.35 − 0.05𝐷) = 𝐴 + 0.02𝐺 + 0.006𝐷𝐺 + 0.04𝑌 + 0.18
∆H
0.02+0.06D
(الف= 1−0.35−0.05D
𝐺∆

(ب

0.04+0.18D
1−0.35−0.05D

=

∆H
𝑌∆

معادالت الف و ب را به ترتیب ضریب تکاثر شاخص جهانی شدن بر سرمایه انسانی و ضریب
تکاثر رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی میگویند .همانطور که پیشتر نیز گفته شده ،در
معادالت فوق  Dمتغیر موهومی (مجازی) است که درجه توسعه یافتگی کشورها را نشان
می دهد .حال در معادله الف ،اگر همه کشورهای مورد مطالعه را توسعه یافته فرض کنیم،
متغیر مجازی برابر یک خواهد بود و لذا ضریب فزاینده شاخص جهانی شدن برابر با  0/04و
اگر کشورها را در حال توسعه فرض کنیم برابر با  0/03خواهد بود .در معادله ب نیز ضریب
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فزاینده رشد اقتصادی نسیت به شاخص سرمایه انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه به ترتیب برابر است با 0/36 :و :0/06

∆H
𝐷 = 1 → ∆𝐺 = 0.04
{
∆H
𝐷 = 0 → ∆𝐺 = 0.03
𝐻∆
𝐷 = 1 → ∆𝑌 = 0.36
{
𝐻∆
𝐷 = 0 → ∆𝑌 = 0.06

(الف
(ب

0.02+0.06D

∆H
𝐺∆

→ = 1−0.35−0.05D
𝐷0.04+0.06

→ 𝐷= 1−0.35−0.05

𝐻∆
𝑌∆

همانطور که مالحظه میشود ضریب فزاینده بدست آمده در هر دو حالت فوق برای
کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است .به این معنی که در
کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش ،تغییر شاخصهای جهانی شدن و رشد
اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال
توسعه میگذارد.
ب) اکنون با جایگذاری معادالت شماره ( )4و ( )6در معادله شماره ( )5و انجام محاسبات
ریاضی الزم ،ضریب فزاینده شاخص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی نسبت به شاخص
جهانی شدن بدست میآید:
()11

𝐺 = 11.72𝐶0 + 0.35(8.73𝐷0 + 0.14𝐻 + 0.04𝐺 + 0.02𝐷𝐻 +
0.01𝐷𝐺 + 0.94𝐿 + 0.07𝐾) + 2.29(1.06𝑏0 + 0.71𝑌 +
0.12𝐺 − 0.0004𝐷𝐺 + 0.06𝐷𝑌 + 0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72𝐿𝐼𝐹𝐸) +
𝐼𝐷𝐹0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 + 1.85𝐶𝐼𝐼 + 0.61

با ساده سازی معادله فوق و در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای  Hو  Yخواهیم داشت:

𝑌𝐷𝐺(1 − 0.28 − 0.002𝐷) = 𝐴 + 0.04𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.62𝑌 + 1.21
𝐺∆
𝐷0.04+0.34
𝐷= 1−0.28−0.002
(الف
𝐻∆

(ب

𝐷1.62+1.21

𝐷= 1−0.28−0.002

𝐺∆
𝑌∆

معادالت الف و ب را به ترتیب ضریب تکاثر سرمایه انسانی بر شاخص جهانی شدن و ضریب

تکاثر رشد اقتصادی نسبت به شاخص جهانی شدن میگویند .در معادله الف ،متغیر مجازی
برای کشورهای توسعه یافته برابر یک است و لذا ضریب فزاینده سرمایه انسانی برابر با 0/53
و اگر کشورها را در حال توسعه فرض کنیم برابر با  0/05خواهد بود .در معادله ب نیز ضریب
فزاینده رشد اقتصادی نسیت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه به ترتیب برابر است با  3/94و :2/25
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𝐺∆

𝐷 = 1 → ∆𝐻 = 0.53

(الف

𝐺∆
= 0.05
𝐻∆
𝐺∆
→ ∆𝑌 = 3.94
𝐺∆
→ ∆𝑌 = 2.25

→ 𝐷=0

(ب

{ →

𝐷0.04+0.34
𝐷1−0.28−0.002

=

𝐺∆
𝐻∆

𝐷=1
𝐷1.62+1.21
{ → 𝐷= 1−0.28−0.002
𝐷=0

𝐺∆
𝑌∆

بر اساس نتایج فوق ،ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در
کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی میتوان گفت
که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخصهای جهانی شدن کشورهای
توسعه یافته می گذارد و همچنین ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در
کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.
ج) در نهایت ،با جایگذاری معادالت شماره ( )4و ( )5در معادله شماره ( )6و انجام محاسبات
ریاضی الزم ،ضریب فزاینده شاخص جهانی شدن و سرمایه انسانی نسبت به رشد اقتصادی
بدست میآید:
()12

𝑌 = 8.73𝐷0 + 0.14(1.06𝑏0 + 0.71𝑌 + 0.12𝐺 − 0.0004𝐷𝐺 +
0.06𝐷𝑌 + 0.38𝑈𝑅𝐵 + 1.72𝐿𝐼𝐹𝐸) + 0.04(11.72𝐶0 +
0.35𝑌 + 2.29𝐻 + 0.34𝐷𝐻 + 1.08𝐷𝑌 + 1.85𝐶𝐼𝐼 +
𝐾0.61𝐹𝐷𝐼) + 0.02𝐷𝐻 + 0.01𝐷𝐺 + 0.94𝐿 + 0.07

با انجام محاسبات و ساده سازی معادله فوق و در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای  Gو H
خواهیم داشت:

(الف
(ب

𝐻𝐷𝑌(1 − 0.1 + 0.05𝐷) = 𝐴 + 0.01𝐺 + 0.009𝐷𝐺 + 0.09𝐻 + 0.03
𝑌∆
𝐷0.01+0.009
=
𝐷1−0.1+0.05
𝐷0.09+0.03
𝐷1−0.1+0.05

=

𝐺∆
𝑌∆
𝐻∆

معادله الف ضریب تکاثر (فزاینده) تغییرات شاخص جهانی شدن بر رشد اقتصادی و معادله
ب نیز ضریب تکاثر تغییرات سرمایه انسانی نسبت به رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه
در بازه زمانی در نظر گرفته شده میباشد .با در نظر گرفتن متغیر مجازی پژوهش حاضر
(درجه توسعه یافتگی کشورها) ،چهار ضریب تکاثر بدست میآید که در ذیل مالحظه
میشود:
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𝑌∆

𝐷 = 1 → ∆𝐺 = 0.02

(الف

𝑌∆

𝐷 = 0 → ∆𝐺 = 0.01
𝑌∆
= 0.12
𝐻∆
𝑌∆
→
= 0.1
𝐻∆

{ →

→𝐷=1

(ب

𝐷=0

{ →

𝐷0.01+0.009
𝐷1−0.1+0.05

=

𝐷0.09+0.03
𝐷1−0.1+0.05

=

𝑌∆
𝐺∆

𝑌∆
𝐻∆

بر اساس نتایج بدست آمده ضرایب فزاینده محاسبه شده برای کشورهای توسعه یافته در
هر دو حالت بیشتر از ضرایب فزاینده کشورهای در حال توسعه است .به عبارتی میتوان
گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی ،اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی
کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

-6

نتیجه گیری

امروزه تمام کشتتتورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انستتتانی و گستتتترش ارتباطات در ستتتطح
بینالملل و در نهایت دستتتتتيابي به رشتتتتد اقتصتتتتادي میباشتتتتند که این مهم ،نيازمند ايجاد
برخي ستاز و كارهاي خاص در عرصته هاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصتادي استت که شتاخص
انباشتتتتتت ستتتتترمایه انستتتتتانی و جهانی شتتتتتدن از جمله اين ستتتتتازو كارهاي خاص در عرصتتتتته
اقتصادي به شمار ميروند .لذا در این مطالعه عالوه بر مرور مفاهیم مربوط به شاخصهای
ستترمایه انستتانی و جهانی شتتدن ،به بررستتی رابطه جهانی شتتدن ،انباشتتت ستترمایۀ انستتانی و
رشتد اقتصتادی در منتخبی از کشتورهای توستعه یافته و در حال توستعه پرداخته شتده استت.
بر همین استتتتتتتتاس بتا استتتتتتتتفتاده از داده ستتتتتتتتالهتای ( )1995-2017و بتا بهره گیری از تکنیتک
اقتصتادستنجی روش داده های تابلویی ستیستتمی مبتنی بر رویکرد گشتتاورهای تعمیم یافته
رابطه جهانی شتتدن ،انباشتتت ستترمایۀ انستتانی و رشتتد اقتصتتادی در کشتتورهای منتخب مورد
بررسی قرار گرفت.
نتتتتتایج آزمتتتتونهتتتتای متتتتورد بررستتتتی حتتتتاکی از آن استتتتت کتتتته کتتتته در ستتتتطح اطمینتتتتان
 95درصتتتتد افتتتزایش شتتتتاخصهتتتتای جهتتتانی شتتتتدن ،رشتتتتد اقتصتتتتادی و امیتتتتد بتتتته زنتتتتدگی(در
ستتتتتتطح اطمینتتتتتتان  90درصتتتتتتد) بتتتتتتر افتتتتتزایش شتتتتتتاخص ستتتتتترمایه انستتتتتتانی متتتتتتوثر هستتتتتتتند و
افتتتتتزایش نتتتتتترخ شهرنشتتتتتتینی توانستتتتتتته ابتتتت تزار متتتتتتوثر در جهتتتتتتت بهبتتتتتتود شتتتتتتاخص ستتتتتترمایه
انستتتتانی در کشتتتتورهای منتختتتتب باشتتتتد .همچنتتتتین طبتتتتق نتتتتتایج متتتتیتتتتتوان گفتتتتت افتت تزایش
شتتتاخصهتتتای ستتترمایه انستتتانی ،رشتتتد اقتصتتتادی و توستتتعه زیتتتر ستتتاختهتتتای ارتبتتتاط از راه
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دور و ستتتتترمایه گتتتتتذاری مستتتتتتقیم ختتتتتارجی بتتتتتر افتتت تزایش جهتتتتتانی شتتتتتدن متتتتتوثر استتتتتت و در
نهایتتتت متتتیتتتتوان گفتتتت تتتتاثیر شتتتاخصهتتتای ستتترمایه انستتتانی ،جهتتتانی شتتتدن ،نیتتتروی کتتتار
و ستتتتترمایهگتتتتتذاری بتتتتتر افتتت تزایش رشتتتتتد اقتصتتتتتادی در دو گتتتتتروه کشتتتتتورهای منتختتتتتب متتتتتوثر
استتتت .بتتتا توجتتته بتتته نتتتتایج بدستتتت آمتتتده ،ضت ترایب تکتتتاثری (فزاینتتتده) متغیرهتتتای وابستتتته
متتتدل بتتتر یکتتتدیگر محاستتتبه و بتتترای دو گتتتروه کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته و در حتتتال توستتتعه
تحلیتتتتل شتتتتد .نتتتتتایج نشتتتتان داد کتتتته در کشتتتتورهای توستتتتعه یافتتتتته متتتتورد مطالعتتتته در ایتتتتن
پتتتتژوهش ،تغییتتتتر شتتتتاخصهتتتتای جهتتتتانی شتتتتدن و رشتتتتد اقتصتتتتادی تتتتتاثیر تکتتتتاثری بیشتتتتتری
بتتتتر شتتتتاخص ستتتترمایه انستتتتانی نستتتتبت بتتتته کشتتتتورهای در حتتتتال توستتتتعه متتتتیگتتتتذارد .بتتتتر
استتتتاس نتتتتتایج ،ضتتتتریب فزاینتتتتده ستتتترمایه انستتتتانی نستتتتبت بتتتته شتتتتاخص جهتتتتانی شتتتتدن در
کشتتتتتورهای توستتتتتعه یافتتتتتته بیشتتتتتتر از کشتتتتتورهای در حتتتتتال توستتتتتعه استتتتتت و بتتتتته عبتتتتتارتی
متتتیتتتتوان گفتتتت کتتته تغییت ترات شتتتاخص ستتترمایه انستتتانی تتتتاثیر بیشتتتتری بتتتر شتتتاخصهتتتای
جهتتتانی شتتتدن کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته متتتیگتتتذارد .امتتتا ضتتتریب تکتتتاثر رشتتتد اقتصتتتادی بتتتر
شتتتتاخص جهتتتتانی شتتتتدن در کشتتتتورهای در حتتتتال توستتتتعه بتتتتیش از  2برابتتتتر ایتتتتن ضتتتتریب در
کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته استتتت .ایتتتن نتیجتتته بتتتدین معنتتتی استتتت کتتته تغییتتتر مشخصتتتی از
رشتتتتد اقتصتتتتادی کشتتتتورهای در حتتتتال توستتتعه ایتتتتن پتتتتژوهش در بتتتتازه زمتتتتانی متتتتورد مطالعتتتته
منجتتتر بتتته افت تزایش و بهبتتتود قابتتتل توجتتتهتتتتر شتتتاخصهتتتای متتترتبط بتتتا جهتتتانی شتتتدن در ایتتتن
کشتتتورها نستتتبت بتتته کشتتتورهای توستتتعه متتتیگتتتردد .ایتتتن نتیجتتته متتتیتوانتتتد بتتته دلیتتتل وجتتتود
ظرفیتتتتتتهتتتتتای ختتتتتالی و پتانستتتتتیلهتتتتتای بتتتتتالقوه بیشتتتتتتر در کشتتتتتورهای در حتتتتتال توستتتتتعه
نستتتبت بتتتته توستتتتعه یافتتتتههتتتتا باشتتتتد کتتته معمتتتتوال اقتصتتتتاد ایتتتن کشتتتتورها در ظرفیتتتتت کامتتتتل
قت ترار دارنتتتد و قتتتدرت رشتتتدهای فزاینتتتده را ندارنتتتد .بتتته عبتتتارتی متتتیتتتتوان گفتتتت کتتته تغییت ترات
متغیرهتتتتتتای جهتتتتتتانی شتتتتتتدن و ستتتتتترمایه انستتتتتتانی ،اثتتتت ترات بیشتتتتتتتری بتتتتتتر رشتتتتتتد اقتصتتتتتتادی
کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته نستتتتبت بتتته در حتتتال توستتتعه دارد .بتتتتا توجتتته بتتته نتتتتایج تحقیتتتتق،
چند پیشنهاد سیاستی ارائه میگردد:
با توجه به نتایج تحقیق ،در اکثر اقتصتتادها ،افزایش ستترمایه انستتانی ستتبب افزایش
ستتطح ستتواد و افزایش قابلیتهای نیروی کار در یک کشتتور ،تولید بیشتتتر و کیفیت باالتر را
به همراه توستتعه اقتصتتادی در پی دارد .بنابراین توستتعه اقتصتتادی مستتتلزم اهمیت دادن به
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بحث ستترمایه انستتانی استتت .در زمینه ستترمایهگذاری در ستترمایه انستتانی به طور مشتتخص
موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
الف) تحصتتتتتتیالت ،تنها در صتتتتتتورتی به رشتتتتتتد اقتصتتتتتتادی بیشتتتتتتتر میانجامد که از افتتتتتتتتتتتتتراد
تتتتتتتتتتتتتحصتتتتیلکرده در جایی که موجب افزایش بهرهوری در تولید میگردد ،استتتتتفاده شتتتتود.
بنابراین تالش در جهت کاربردی نمودن تحصیالت ،استتتتفاده از دانتتتش نوین در عرصههای
مختلف علمی و بکتارگیری دانش آموختگتان در تخصتتتتتتتصهتای تحصتتتتتتتیلی خود ،از شتتتتتتتروط
تتأثیرگذاری متثبت آموزش بر رشد اقتصادی است.
ب) همانطور کتتته عتتتنوان گتتتردید ،افزایش سطح سواد در افراد و افزایش سرمایه انتتتسانی در
کتتتتتتتتتشتور ،تنها در صتورتی منجر به بهبود رشتد اقتصتادی و دستتیابی به توستعه میگردد که
ستتتایر جتتتنبههای مورد نیاز برای عملکرد صتتتحیح اقتتتتصاد از جمله بتتتازارهای آزاد ،انتخاب آزاد
افراد و موارد مشابه در اقتتصاد کتشور رعایت گردد.
از ستوی دیگر با توجه به تاثیر مثبت رشتد اقتصتادی بر سترمایه انستانی میتوان گفت
تعمیق ستتتتتتترمایهگذاری در بخش آموزش به عنوان یک نیروی محر

برای رشتتتتتتتد ستتتتتتترمایه

انستتتتتتتتانی استتتتتتتتت .از آنجتا کته تولیتد و بته کتارگیری کتارای آن وابستتتتتتتتگی زیتادی بته چتارچوب
زیرستتاختاری ستترمایه انستتانی دارد؛ لذا افزایش مخارج در این بخش و همچنین به کارگیری
شتتتتتیوه های نوین ستتتتترمایهگذاری در این بخش میتواند نقش مهمی در گستتتتتترش ستتتتترمایه
انسانی داشته باشد.
از آنجایی که افزایش جهانی شتتدن باعث افزایش رشتتد اقتصتتادی میگردد ،بنابراین،
این کشتتتتتتورها با گام برداشتتتتتتتن در جهت ایجاد تدریجی شتتتت ترایط و وضتتتتتتع قوانین و مقررات
مناستتتب و الزم برای توستتتعه آزادی تجاری ،میتوانند باعث افزایش رشتتتد اقتصتتتادی شتتتوند.
همچنین با توجه به تاثیر مثبت و متقابل سترمایه انستانی بر جهانی شتدن ،هر ستیاستتی که
به تقویت این دو شتتاخص بیانجامد ،میتواند ستتیاستتتگذاری مطلوب قلمداد شتتود .در این
زمینه توجه به نکات زیر ضروری به نظر میرسد:
 آثار نهایی جهانی شتتتتتدن موفق باید در افزایش بهرهوری ،کارایی ،استتتتتتفاده از فناوریهایجدید و افزایش صادرات نسبت به واردات متجلی شود.
 اجرای آزادستتتازی و جهانی شتتتدن نباید موجب غفلت از صتتتنایع داخلی شتتتود بلکه باید بهموازات آزادسازی حمایت از صنایع داخلی نیز انجام شود.
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 اجرای ستتتتیاستتتتتهای حمایتی دولت برای جبران آثار منفی، همراه با اعمال جهانی شتتتتدنآزادستتازی به ویژه در زمینه اشتتتغال و حمایت از صتتنایع آستتیبدیده از آزادستتازی در رقابت
.جهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ضروری بنظر میرسد
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چکیده
زنان بهعنوان بخش عمدهای از جمعیت کشور نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند .یکی از

شاخصهای حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی ،نرخ مشارکت اقتصادی آنهاست که تحت تاثیر عوامل مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،فردی و فرهنگی قرار دارد .همچنین یکی دیگر از متغیرهای مهم تاثیرگذار بر نرخ مشارکت

زنان ،پدیده فساد میباشد .از اینرو ،در این مطالعه با استفاده از سیستم معادالت همزمان ،تاثیر شاخص فساد

بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی در بازه زمانی - 2018
2005مطالعه شده است .نتایج برآورد مدل نشان میدهند که اوال ً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار
زنان و متغیر فساد وجود دارد .ثانیا ً در سطح معناداری  5درصد ،باال بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیر منفی

و معنادار بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته است .متغیرهای نرخ باسوادی زنان
و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان دارند .همچنین نرخ باروری زنان و
نسبت شهرنشینی بهترتیب تاثیر منفی و مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب
داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار نمیباشد.
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مقدمه

زنان همانند مردان میتوانند در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشند .مشارکت
نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم میباشد زیرا
باعث افزایش سط ح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد
داشت .بهطور کلی ،نرخ مشارکت اقتصادی باالی زنان نشانگر دو مطلب میباشد که عبارتند
از :الف) پیشرفت زنان در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی .ب) توانمندسازی زنان .این
موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه میگردند که

می توانند در ایجاد ظرفیت باالتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند
) .)Fatima & Sultana, 2009; Mujahid, 2014با وجود این ،حضور زنان در بازار کار
برحسب اوضاع محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و
به عوامل گوناگونی از جمله سطح تحصیالت زنان ،سیاستهای دولت در جهت تقویت
سطح آموزش و اشتغال زنان ،توزیع درآمد و هزینه خانوار ،نرخ بیکاری ،نرخ باروری ،شرایط
محیطی خانواده و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد .برای نمونه در کشورهای
توسعه یافته سهم زنان در اشتغال و کسب و کارهای پیشرفته افزایش چشمگیری یافته ،اما
در کشورهای در حال توسعه نقش زنان در بخش کشاورزی ،کارهای خانگی بدون دستمزد
و فعالیتهای غیررسمی پررنگ میباشد ).(Komaee & Afshari, 2017

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بینالمللی کار ،(ILO) 1به طور کلی در

دو دو دهه گذشته نرخ مشارکت اقتصادی روند کاهشی داشته است .در دنیا نرخ مشارکت
اقتصادی مردان از  79/9درصد در سال  1995با  3/8درصد کاهش به  76/1درصد در سال
 2015رسیده است .از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال  49/6 ،2015درصد
میباشد که نسبت به سال  1995حدود  2/8درصد کاهش داشته است .این ارقام بیانگر این
میباشند که شکاف جنسیتی موجود میان نرخ مشارکتی اقتصادی زنان و مردان برابر با
 -26/5میباشد .بر اساس این گزارش ،در کل فاصله جنسیتی میان مشارکت اقتصادی زنان
و مردان طی دهههای اخیر کاهش یافته اما با توجه به ارقام موجود به نظر میرسد که این
کاهش بیشتر به دلیل کاهش مشارکت نیروی کار مردان در سراسر جهان بوده و ناشی از

International Labour Organisation .

1
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افزایش در میزان مشارکت نیروی کار زنان نمیباشد International Labour Office,
).)2016
همچنین براساس گزارش بانک

جهانی،2

در سال  ،2019زنان حدود  49/584درصد

از جمعیت جهان را تشکیل میدهند ،در صورتی که فقط  38/851درصد از نیروی کار جهان
به زنان اختصاص مییابد ).(World Bank, 2019
بررسی روند نرخ مشارکت زنان در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری

اسالمی (OIC) 3نشان میدهد که در دوره زمانی  ،2004-2018نرخ مشارکت زنان در ایران و
در مقایسه با کشورهای منتخب همواره پایین بوده و یک روند کاهشی دارد .الزم به ذکر
است این اختالف در بازه زمانی  2008-2014بیشتر شده و سپس کاهش یافته است (نمودار.)1
همچنین نسبت نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان در ایران نشان میدهد که
این نسبت در دوره زمانی  2006- 2020تقریبا بین  20تا  25درصد متغیر بوده و در سال
 2020به  24/4درصد رسیده است.

3

(نمودار 4.)2

World Bank.

2

این کشورها عبارتند از :پاکستان ،جمهوری آذربایجان ،ترکیه ،مصر ،عربستان سعودی ،بحرین ،امارات متحده

عربی ،عمان ،اردن ،قطر ،مراکش و عراق.

 4دادهها و اطالعات مربوطه از آدرس اینترنتی زیر استخراج شدهاند:

-https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators#.
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نمودار .1نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب
مأخذ :پایگاه اطالعاتی بانک جهانی2019 ،

Figure 1. Female Labor Force Participation Rates in Iran and Selected Countries
Source: World Bank, 2019
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نمودار  .2نسبت نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان در ایران
مأخذ :پایگاه اطالعاتی بانک جهانی2020 ،

Figure 2. Ratio of female to male labor force participation rate in Iran
Source: World Bank, 2020

با عنایت به مطالب بیان شده میتوان گفت که توجه به وضعیت اشتغال زنان و مشارکت
دادن بیشتر آنان در بازار کار میتواند زمینه بهرهگیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و
دستیابی به توسعه را فراهم آورد .در متون علمی بازار کار ،عوامل متعددی بیان شدهاند که
بر نرخ مشارکت نیروي کار زنان تاثیرگذار میباشند که بهطور کلی عبارتند از :الف)
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مشخصات فردي مانند سن ،جنس ،سطح آموزش ،درآمدهاي کاري .ب) مشخصات
خانوادگی مانند درآمد سایر اعضاي خانواده ،سطح تحصیالت آنها ،وضعیت تاهل ،اشتغال
و بعد خانوار ).(Moshiri, Taee & Pashazadeh, 2015
عالوه بر این موارد ،یکی از عوامل مهمی که میتواند بر نرخ مشارکت نیروی کار
زنان تاثیرگذار باشد ،پدیده فساد 5میباشد .فساد از طریق تشویق فعالیتها در اقتصاد

پنهان( 6اقتصاد زیرزمینی) ،کاهش بهرهوری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق
تغییر مبادله بین پسانداز -مصرف ،منجر به کاهش عرضه و مشارکت نیروی کار
میگردد ) .(Cooray & Dzhumashev, 2018فساد از موانع اصلی رشد اقتصادی ،کاهش
مشروعیت دولت و بی ثباتی کشورها در طول زمان است ) .(Khodapanah, 2015به
جهت اهمیت پدیده فساد در دنیا ،تاکنون چندین شاخص برای اندازه گیری آن ارائه شده
است .شاخص ادراک فساد )CPI( 7یکی از مهمترین شاخصهایی است که توسط سازمان
بین المللی شفافیت 8ارائه شده و به اندازهگیری فساد و مقایسه آنها در کشورهای مختلف
می پردازد .در تازهترین گزارش سازمان بینالمللی شفافیت از شاخص ادراک فساد در سال
 ،2018ایران در میان  180کشور موجود در این شاخص در رتبه  138قرار گرفته است .در این
رتبهبندی ،جمهوری اسالمی ایران مانند سالهای گذشته نمرهای پایینتر از حد متوسط
کسب کرده است و با نمره  30در رتبهای بسیار نازل در سطح منطقه و جهان قرار گرفته
است .همان طور که عنوان شد به لحاظ رتبه و نمره منطقهای ایران به هیچ عنوان وضعیت
قابل قبولی نداشته است .به طوریکه در میان کشورهای منطقه تنها کشورهایی چون عراق،
لیبی ،یمن و سوریه نمرهای پایین تر از ایران کسب کردهاند .کشورهای امارات متحده عربی
و قطر بهترین نمره و رتبه را در میان کشورهای این منطقه دارا میباشند .(Transparency
)International, 2018
ساختار پژوهش حاضر نیز بدین صورت است که ابتدا مبانی نظری مربوط به موضوع
پژوهش ارائه شده و به دنبال آن مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق

Corruption.

Shadow Economy.

Corruption Perceptions Index.
Transparency International.

5
6
7
8
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بیان می گردند .در ادامه ،مدل تحقیق و متغیرهای آن معرفی شده و سپس نتایج برآورد
مدل ارائه و تحلیل میگردند .در پایان نیز نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق بیان میشوند.

-2

ادبیات موضوع

چارچوب نظری در مورد مشارکت اقتصادی نیروی کار زنان اساسا ً بیانگر تصمیمات زنان برای
مشاركت یا عدم مشارکت فعال در بازار كار است .اقتصاددانان سعی کردهاند با تجزیه و

تحلیل تأثیر برخی عوامل اقتصادی و جمعیت شناختی ،تمایل زنان برای مشارکت یا عدم
مشارکت در بازار کار را توضیح دهند .تئوریهای اصلی که عرضه نیروی کار زنان را مطالعه
کردهاند ،در دهه  1960ارائه شده است .این تئوریها شامل "نظریه انتخاب فراغت-

کار" 9

مینسر" ،10تئوری تولید خانواده" 11مینسر و بکر 12و "نظریه سرمایه انسانی" 13شولتز و

بکر 14

میباشند .سادهترین تحلیل انتخاب زنان درباره مشارکت در بازار کار به اوایل دهه  1960و
مدل اقتصاد خردی نئوکالسیک مینسر )1962( 15برمیگردد که به مدل انتخاب فراغت -کار
معروف است .در این مدل فرض می شود خانوارها تأمینکننده نیروی کار در اقتصاد بوده،
عقالیی عمل کرده و به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت خود میباشند ).(Mincer, 1962
ساخاراپولوس و

تزاناتوس 16

( )1989در ادامه و براساس تئوری انتخاب بین فراغت و کار

مینسر نشان دادند که هرچه نرخ دستمزد باالتر باشد ،جذابیت فراغت کمتر شده و جذابیت
کار بیشتر میگردد ) .(Psacharopoulos & Tzannatos, 1989به دنبال نظریه انتخاب
فراغت -کار مینسر ،تئوری تولید خانوار براساس تحقیقات مینسر و بکر در مورد سرمایه
انسانی شکل گرفت .تئوری تولید خانوار صرفا ً مطالعه تولید ،مصرف و تخصیص زمان خانوار
می باشد .در این تئوری آمده است که خانواده ها هم تولیدکننده و هم مصرفکننده کاال

Mincer

Work- Leisure Choice Theory

Household Production Theory
Mincer and Becker

Human Capital Theory
Schultz and Becker
Mincer

Psacharopoulos and Tzannatos

9
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می باشند .بنابراین برای حداکثرسازی مطلوبیت ،خانواده ها تالش میکنند نه تنها زمان،
بلکه درآمد ،کاالها و خدماتی که مصرف و تولید میکنند را ،بهصورت کارا تخصیص دهند.
این تئوری تولید خانوار را بهصورت تولید کاالها و خدمات توسط اعضای خانواده تعریف
می کند که با استفاده از سرمایه و نیروی کار خانوار ،تولید شده و همگی برای مصرف خود
خانوار میباشند ).(Ehrenbergand & Smith, 2012
بعد از نظریه تولید خانوار ،تئوری سرمایه انسانی شکل گرفت .طبق گفته

بکر17

( )1975سرمایه انسانی به عنوان سرمایهگذاریهای مولد که در افراد تبلور می یابد ،تعریف
میگردد .این تئوری بیشتر نشان میدهد که افراد تحصیل کرده ،تمایل بیشتری برای
مشارکت در بازار کار دارند تا بتوانند از رابطه مثبت بین تحصیالت و نرخ دستمزد استفاده
کنند .در ادامه از تئوری سرمایه انسانی برای تجزیه و تحلیل رابطه بین مشارکت نیروی کار
و آموزش بهویژه برای زنان متاهل استفاده شده است .اقتصاددانان استدالل میكنند كه این
رابطه ممكن است نسبت به مقوله تحصیالت  Uشکل باشد .بدین صورت که میزان مشارکت
برای زنان بیسواد باال ،برای زنان در مقطع ابتدایی و متوسطه پایین و برای فارغ التحصیالن
دانشگاه نیز دوباره باال باشد .رابطه مثبت بین تحصیالت و میزان دستمزد میتواند وجود
چنین رابطه  Uشکلی را توضیح دهد ).(Schultz, 1961
عوامل دیگری نیز بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در اقتصاد تاثیرگذار هستند که
عبارتند از:
 سطح توسعه اقتصادیاگرچه مشارکت نیروی کار زنان همگام با توسعه اقتصادی افزایش مییابد ،اما این رابطه
برای هر کشور متفاوت میباشد .بهعبارتدیگر ،مقایسه های بینالمللی نشان میدهند که
مشارکت نیروی کار زنان در کشورهای کم درآمد و در کشورهای بسیار توسعه یافته باال بوده
و در کشورهای با درآمد متوسط نسبتا ً کم است و یک رابطه  Uشکل بین درآمد ملی ( تولید
ناخالص داخلی) و مشارکت نیروی کار زنان ایجاد میگردد ( .(Sinha, 1967به عنوان نمونه
فاطیما و

سلطانا 18

( )2009با بررسی شواهد بینالمللی از کشورهای مختلف توانستند یک

Becker

Fatima & Sultana

17
18
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رابطه  Uشکل بین میزان مشارکت زنان و توسعه اقتصادی را در کشور پاکستان تأیید کنند
).(Fatima & Sultana, 2009
 سطح تحصیالتبراساس تئوریهای ارائه شده ،آموزش نقش اساسی در شکلگیری ارتباط  Uشکل بین رشد
اقتصادی و میزان مشارکت زنان دارد .دستاوردهای آموزشی زنان باعث میگردد تا انگیزه
زنان برای مشارکت در بازار کار افزایش یابد (Tsani, Paroussos, Fragiadakis,
)Capros, 2013

&  .Charalambidisبنابراین از دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی،

آموزش زنان بهعنوان یک استراتژی اصلی برای توسعه بلندمدت در نظر گرفته میشود
).(Lincove, 2008
مطالعات مربوط به مشارکت نیروی کار زنان نشان میدهند که مهمترین عامل
تأثیرگذار بر میزان مشارکت زنان آموزش میباشد .به عنوان نمونه

برنکه19

( )2014سهم

روزافزون زنان در بازار کار آلمان را ناشی از سطح تحصیالت عالی زنان میداند که باعث
شده آنها برای ورود در بازار کار واجد شرایطتر باشند ).(Brenke, 2014
 سایر متغیرهای جمعیت شناختیساخاراپولوس و تزاناتوس ( )1989براساس شواهد بینالمللی برای كشورهای مختلف،
دریافتند كه جدا از آموزش و بدون در نظر گرفتن كشور تحت بررسی ،عواملی همچون سن،
نرخ باروری و مذهب بر مشارکت اقتصادی زنان تأثیرگذار میباشند (Psacharopoulos
) .& Tzannatos, 1989همچنین بانك جهاني نشان داد كه مشارکت اقتصادی زنان در
تركيه چندبعدي است و تحت تاثير عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي میباشد .این عوامل
شامل مسئولیت در خانه ،مراقبت از کودکان و سالخوردگان ،نرخ شهرنشینی و وضعیت
تاهل میباشند ( .)World Bank, 2010عالوه بر این ،فریدی و همکاران )2009( 20نتیجه
گرفتند که وضعیت تحصیلی خویشاوندان نزدیک ،داراییهای خانواده ،مشارکت همسر در
فعالیتهای اقتصادی ،تعداد فرزندان ،سن فرزندان و حقوق و دستمزد شوهر در

Brenke

Faridi et al.

19
20
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تصمیم گیری زنان درباره شرکت یا عدم مشارکت در بازار کار تأثیرگذار میباشند (Faridi
) .et al, 2009همچنین خادم و اکرم

21

( )2013در مطالعه خود برای کشور پاکستان در

حالت کلی ،سه دسته از عوامل مؤثر برای مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی را ذکر
کردند که عبارتند از :عوامل فردی و جمعیت شناختی (سن ،تحصیالت و وضعیت تأهل)،
عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانوار (درآمد سرانه خانواده ،تعداد افراد
وابسته و نوع خانوار) و عوامل مربوط به موقعیت جغرافیایی خانوار (سکونت در منطقه
شهری و روستایی) ).(Khadim & Akram, 2013
عالوه بر این متغیرها ،فساد نیز میتواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار
باشد .بهعبارت دیگر ،فساد مهمترین متغیری است که در این پژوهش ،تاثیر آن بر نرخ
مشارکت زنان ،بهعنوان نوآوری تحقیق ،مورد مطالعه قرار میگیرد .در کل میتوان ،مبانی
نظری تاثیر فساد بر نرخ مشارکت اقتصادی را به شرح زیر ارائه نمود.

Khadim & Akram

21
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-

نمودار  .3کانالهای اثرگذاری فساد بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان
مأخذ :یاقتههای تحقیق

Participation Rates

Figure 3. Channels of the Impact of Corruption on Female Labor Force
Source: Research Findings

در ادبیات مربوط به فساد ،دو رویکرد مخالف در مورد تأثیر فساد وجود دارد )1 :تقویت
کارآیی )2 .کاهش کارآیی .طرفداران رویکرد افزایش بهرهوری ،مانند
(،)1967

هانتینگتون 24

( )1968و

فردریش25

لف 22

(،)1964

نی23

( )1972استدالل میکنند که فساد چرخهای

تجارت را چرب میکند و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را تسهیل میکند .بنابراین ،فساد
باعث افزایش کارآیی در یک اقتصاد میشود .طرفداران رویکرد کاهش کارآیی ،مانند مک

Leff
Nye

Huntington
Friedrich

22
23
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موالن26

(،)1961

میردال 27

(،)1968

کروگر 28

( ،)1974شلیفر و

ویشن29

(،)1993

مائورو 30

( )1995و تانزی و داوودی )2000( 31ادعا میکنند که فساد چرخهای تجارت را کند میکند.

در نتیجه ،مانع از رشد اقتصادی میشود و تخصیص منابع را منحرف میکند .در نتیجه
فساد تأثیر مخربی بر کارآیی دارد ).(Akcay, 2006
اكنون ديگر با بي اعتبار شدن مكتب كارآمدي فساد در حوزه نظريه پردازي ،ميتوان
شواهد فراواني را دال بر آثار مخرب فساد بر رشد و توسعه اقتصادي يافت .تحقيقات نشان
ميدهند سطوح باالي فساد ،نرخ رشد را كه يكي از شاخصهاي توسعه اقتصادي به شمار
ميرود ،كاهش مي دهد

& .( Heidari, Alinazhad, Mohseni Zonozi

) Jahangirzadeh, 2014از اینرو ،می توان انتظار داشت که فساد با کاهش رشد و سطح
فعالیت های اقتصادی بر نرخ مشارکت زنان تاثیر منفی داشته باشد (کانال اول).
همچنین مطالعات تجربي صورت گرفته براي کشورهاي مختلف جهان نشان ميدهند
که فساد هزینههای تولید و نااطمینانی را افزایش میدهد ،لذا موجب کاهش فعالیتهای
اقتصادی و سرمایهگذاری میشود .عالوه بر اثر منفی بر سرمایهگذاری داخلی ،بر
سرمایهگذاری خارجی نیز اثری نامطلوب میگذارد ).(Amarandei, 2013بنابراین ،میتوان
انتظار داشت که فساد با کاهش سطح سرمایهگذاری داخلی و خارجی بر نرخ مشارکت زنان
تاثیرگذار باشد (کانال دوم).
عالوه بر این ،فساد از طریق تشویق فعالیتها در بخش غیررسمی اقتصاد منجر به
کاهش عرضه و مشارکت نیروی کار در بخش رسمی اقتصاد میگردد ( & Cooray
 .)Dzhumashev, 2018که این موضوع نیز بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار
میباشد .بهعبارت دیگر ،سطح مشارکت اقتصادی زنان در بخش رسمی اقتصاد در صورت
وجود فساد و یا عدم وجود آن از هم متفاوت میباشد( .کانال سوم).

McMullan

Shleifer and Vishny
Krueger

Myrdal
Mauro

Tanzi and Davoodi
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به طور کلی فساد در تمام سطوح قدرت اعم از جهانی ،ملی ،استانی و محلی رخ
داده و ممکن است خواسته و یا ناخواسته توسط هرعاملی نظیر افراد ،صاحبان کسب وکارها،
مقامات دولتی ،سیاستمداران ،بازیگران دولتی و یا غیردولتی صورت پذیرد (Seifzadeh,
) .2016امروزه تقریبا در همه جای دنیا مسأله فساد در شکلهای مختلف آن به چشم
میخورد .گزارشهای ساالنه سازمان شفافیت بینالمللی حاکی از آن است که هیچ کشوری
در دنیا عاری از فساد مالی نیست و در تمامی جوامع چه دموکراتیک و چه اقتدارگرا نوعی
فساد مشاهده شده است ) .(Shaghaghi Shahri, 2016از اینرو یکی از دالیل عمدهای
که زنان کمتر از مردان وارد بازار کار و سیاست شدهاند که در نتیجه باعث کاهش نرخ
مشارکت اقتصادی آنها میشود ،این موضوع میباشد که آنان با شبکههای فساد و نحوه
انجام آن آشنایی کامل ندارند .در نتیجه کمتر وارد گروهها و شبکههای فساد مالی و اداری
موجود میشوند ) .(Rivas, 2013همچنین با توجه به اينكه فساد مالي يك پديده
مخاطرهآميز ميباشد و انجام آن نيازمند پذيرش ريسك است ،لذا در اين حوزه افرادي ورود
پيدا ميكنند كه از ويژگي ريسكپذيري باال برخوردار باشند .طبق نتايج به دست آمده از
مطالعات تجربي گروه زنان نسبت به مردان از توان ريسكپذيري كمتري برخوردارند Dollar,
) .)2001بنابراین از آنجا که فعالیتهای فاسد و نادرست موجود همواره با خطر برمال
شدن و مجازات روبرو است ،زنان ،كمتر به انجام فعاليتهاي رانت جويانه ترغيب ميشوند
و در نتیجه با توجه به این موضوع که ،فساد در اکثر کشورهای جهان بهخصوص در
کشورهای در حال توسعه وجود دارد ،نتیجتا این موضوع (فساد موجود) موجب کاهش نرخ
مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با مردان میشود )( (Rivas, 2013کانال چهارم).
فساد ،درآمد و رشد اقتصادی در کشور را تحت تاثیر قرار داده و میتواند مخارج
دولت در بخش آموزش و بهداشت را منحرف کرده و باعث تخصیص غیر بهینه منابع در این
بخشها گردد ) .(Karimi Petanlar, Babazadeh & Hamidi, 2012مطالعات مختلف
تجربی نشان میدهند که فساد بر منابع هزینه شده برای آموزش و بهداشت تأثیر میگذارد.
مائورو 32

( )1998دریافت که فساد باعث کاهش هزینههای دولت برای آموزش و بهداشت

میشود .مائورو ادعا میکند که مقامات دولتی نمیخواهند بیشتر برای آموزش و بهداشت
هزینه کنند .زیرا این برنامهها ،فرصت رانتجویی کمتری دارند .بههمین ترتیب ،گوپتا و
Mauro

32
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همکاران )1998( 33نشان دادند که فساد سطح هزینههای اجتماعی را کاهش داده ،نابرابری
در آموزش را تقویت کرده ،تحصیالت متوسطه را پایین آورده و باعث توزیع نابرابر زمین
میشود .عالوه بر این ،آنها دریافتند که فساد نابرابری درآمدی را افزایش میدهد .گوپتا و
همکاران ( )2000استدالل میكنند كه فساد از دو طریق خدمات بهداشتی و درمانی را تحت
تأثیر قرار میدهد -1 :فساد ممکن است هزینه این خدمات را افزایش دهد -2 .فساد ممکن
است کیفیت این خدمات را کاهش دهد .تجزیه و تحلیل تجربی گوپتا و همکاران ()2001
نشان می دهد که فساد میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان ،درصد تولد نوزادان با کمبود
وزن و میزان ترک تحصیل در دوره ابتدایی را افزایش میدهد .همچنین کرای و

همکاران34

( )1999دریافتند که فساد باعث کاهش امید به زندگی و سواد و افزایش مرگ و میر نوزادان
می شود .از این رو می توان نتیجه گرفت که فساد با کاهش مخارج بهداشتی و آموزشی
می تواند تاثیری منفی بر سطح آموزش و بهداشت زنان داشته و در نتیجه از این طریق بر
نرخ مشارکت اقتصادی زنان تاثیرگذار باشد )( (Akcay, 2006کانال پنجم).

-3

پیشینه تحقیق

میتوان منتخبی از مطالعات انجام شده در جهان و ایران ،در زمینه موضوع مورد مطالعه
به شرح زیر خالصه نمود .البته در حیطه جست و جوی محقق ،مطالعهای که مستقیما
تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان را مطالعه کند ،انجام نشده است .تنها مطالعات
نزدیک به موضوع تحقیق ،پژوهشهای جعفری صمیمی و همکاران ( )2013و کریمی و
همکاران ( )1396میباشد که در بخش مطالعات داخلی ارائه شدهاند.
- 3-1

مطالعات خارجی

ريواس ( )2013در پژوهشي ميداني در دانشگاه آتونوماي بارسلون تالش كرده است تا با
قرار دادن زنان و مردان در شرايط مشابه و ثابت نگه داشتن ساير شرايط اين فرضيه كه زنان
در موقعيت و سطح برابر با مردان ،كمتر مرتكب فساد ميشوند را مورد بررسي قرار دهد.
نتايج به دست آمده از روش تئوري بازيها نشان ميدهد كه در شرایط مشابه  65درصد

Gupta et al.
Croy et al.

33
34
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زنان به كاركنان ادارات پيشنهاد رشوه ميدهند ،درحاليكه اين نسبت در مردان  80درصد
است .در نهايت ريواس تأكيد ميكند كه زنان كمتر از مردان مرتكب فساد ميشوند و
افزايش مشاركت زنان در فعاليتهاي گوناگون ميتواند به صورت يك سياست ضد فساد
عمل نماید ).(Rivas, 2013
آگربرگ ( )2014در مطالعهای از طریق جمعآوری دادههای پرسشنامهای ،رابطه بین
جنسیت و سطح فساد را بررسی کرده است .بدین منظور اطالعات  8500پرسشنامه از 200
منطقه مختلف در اتحادیه اروپا جمعآوری و تحلیل شده است .نتایج این مطالعه نشان
میدهند که به طور کلی زنان ،فساد اداری را ناپسند تلقی کرده ،همچنین رشوه کمتری
پرداخت نموده و در مقایسه با مردان تحمل کمتری نسبت به رفتارهای فسادزا دارا میباشند
(.)Agerberg, 2014
برين و همكاران ( )2015در مطالعهاي به دنبال يافتن پاسخ به اين سوال هستند كه
آيا زنان در بازار كار كمتر مرتكب به فساد ميشوند .آنها به منظور يافتن پاسخ به اين سوال
از دادههاي آماري  105كشور استفاده نمودند .نتايج حاصل از روش دادههاي تابلويي
حكايت از اين دارد كه زنان در بازار كار رشوه كمتري پرداخت ميكنند و رابطه منفي بين
مشاركت زنان در بازار كار و فساد وجود دارد .همچنين زنان هنگاميكه در سطوح باالي
مديريتي حضور دارند كمتر در معرض انجام فساد قرار ميگيرند ( Breen, Gillanders,
.)Mcnulty & Suzuki, 2015
کورای و دژیماشف ( )2018در پژوهشی رابطه بین فساد و عرضه نیروی کار را برای
 132کشور در بازه زمانی  1996 -2012و با استفاده از روش پانل دیتا مورد مطالعه قرار
دادهاند .مولفان نتیجه گرفتهاند که فساد تاثیر منفی و معناداری بر عرضه نیروی کار دارا
میباشد .همچنین مولفان نتیجه گرفتهاند که افزایش سطح دستمزد ،سطح مصرف و کیفیت
قوانین ،تاثیر منفی فساد بر عرضه نیروی کار را کاهش میدهد

( & Cooray

.)Dzhumashev, 2018
جا و سرنگی ( )2018در مطالعهای تاثیر مشارکت نیروی کار زنان و همچنین حضور
زنان در مجلس (پارلمان) بر سطح فساد را در  17کشور اروپایی مورد مطالعه قرار دادهاند.
آنها بدین منظور از روش متغیرهای ابزاری استفاده کرده و نشان دادهاند که حضور زنان
در مجلس تأثیر علی و منفی بر سطح فساد دارا میباشد در حالی که مشارکت زنان در سایر
فعالیتهای اقتصادی تاثیری بر سطح فساد دارا نمیباشد (.)Jha & Sarangi, 2018
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دبسکی و همکاران ( )2018در مقالهای با موضوع جنسیت و فساد ،رابطه بین نرخ
مشارکت زنان در بازار کار و سطح فساد را برای  177کشور طی دوره  1998تا  2014مطالعه
نمودهاند .نتایج مطالعه نشان میدهند که با در نظر گرفتن ناهمگنی خاص هر کشور (از
طریق اثرات ثابت) ،ارتباطی منفی بین میزان مشارکت زنان در بازار کار و سطح فساد وجود
ندارد .اما اگر ابعاد خاص فرهنگی هر کشور در مدل مربوطه لحاظ گردد ،میتوان نشان داد
که فساد و میزان مشارکت زنان به طور سیستماتیک با هم دارای ارتباط میباشند ( Debski,
.)Jetter & Mosle, 2018
لیم ( )2019در مطالعهای ،یک مدل رشد درونزا با فرض نیروی کار ناهمگن ،بیکاری
درونزا و فساد در بخش دولتی را لحاظ نموده است .در این مطالعه ،پویایی فساد و بیکاری
درونزا با استفاده از تجربیات سیاستگذاری

عددی35

در اقتصاد کشورهای آفریقایی با

درآمد متوسط و با سطح باالی فساد و بیکاری ،مطالعه شده است .یافته اصلی تحقیق نشانگر
این موضوع میباشد که اگر سیاست های اجتماعی و ضد فساد که با موفقیت تغییرات
ساختاری را ایجاد کردهاند ،در الویت قرار داده شوند ،در افزایش رشد اقتصادی موثر خواهند
بود (.)Lim, 2019
مطالعات داخلی

- 3-2

جعفری صمیمی و همکاران ( )1392در مطالعهای اثرات مشارکت زنان در بازار کار بر فساد
را در کشورهای منتخب اسالمی مطالعه کردهاند .برای این منظور از روش پانل دیتا و از
اطالعات آماری سالهای  2003تا  2010و برای  27کشور منتخب اسالمی استفاده شده است.
نتایج مطالعه نشان می دهند که با افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار ،فساد در
کشورهای منتخب کاهش یافته است ( Jafari Samimi , Monfared & Hoseni,
.)2013
کریمی و همکاران ( )1396در پژوهشی تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد
را مطالعه کردند .برای این منظور با استفاده از دادههای آماری  45کشور منتخب شامل
ایران طی دوره زمانی  2002تا  2013تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش
عمومی همزمان با دیگر متغیرهای تأثیرگذار از جمله حاکمیت قانون ،درجه باز بودن و تولید
Numerical Policy Experiments.

35
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ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج حاصل از
برآورد الگو به روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی منعکس میکند که در پی افزایش سهم
نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی ،فساد مالی کاهش مییابد .بنابراین به
عنوان یک راهکار برای مقابله و کنترل فساد افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در بخش
عمومی میتواند مورد توجه قرار گیرد .همچنین نتایج نشان میدهند که تأثیر درجه باز بودن
اقتصاد بر شاخص فساد مالی منفی و تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و حاکمیت قانون
بر آن مثبت و معنیدار است و کاهش فساد را در پی دارد (Karimi, Gilak Hakim
).Abadi & Nabati, 2018
همچنین پژوهشهای متعددی وجود دارند که عوامل مختلف اثرگذار بر نرخ مشارکت
اقتصادی زنان را بررسی نمودهاند که برخی از این مطالعات

به صورت خالصه در قالب جدول1

ارائه شده است.
جدول .1مطالعات تجربی انجام شده در مورد عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان
مأخذ :یاقتههای تحقیق

Tabel 1. Emprical Studies about Effective Factors of Female Labor Force Participation
Rate

Source: Research Findings
محقق

موضوع

مدل

خادم و اکرم ()2013

تاثیر عوامل موثر بر تصمیم

مدل

(khadim &Akram

زنان برای مشارکت در بازار

رگرسیونی

)2013

کار پاکستان

نتایج

پژوهش

لجستیک

 عواملی مانند ازدواج و محل36

زندگی (شهر یا روستا) تأثیر
مثبت بر مشارکت اقتصادی زنان

دارند.

 سایر متغیرها از جمله حضورپسر در خانواده و سرپرست
خانواده بودن زنان ،تأثیر منفی
بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان
در بخش رسمی اقتصاد دارند.

Logistics

36
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 -آموزش برای زنان اصلیترین

سیاست موجود برای مشارکت
بیشتر زنان در بازار کار میباشد.

وارول ()2017

عوامل موثر بر نرخ مشارکت

مدل

 -درآمد و آموزش تاثیر مثبت و

()Varol, 2017

اقتصادی زنان در ترکیه

رگرسیونی

متاهل بودن و فرزند دار شدن

دوجملهای

اقتصادی زنان دارند.

چه و سانجو ()2018

عوامل تاثیرگذار بر نرخ

)2018

کامرون ،طی دوره

( Che & Sundjo,

مشارکت نیروی کار زنان در
( )2011-1991

لوجیت
مدل

رگرسیونی
لوجیت

تاثیر منفی بر نرخ مشارکت

 -بیکاری همسر و همچنین

افزایش سن تاثیر مثبت و
داشتن فرزند با سن کمتر از 5

سال و همچنین مسلمان بودن
تاثیر منفی بر نرخ مشارکت

اقتصادی زنان دارند.
سرانو و همکاران
()2019

( Serrano,

Gasparini,

&Marchionni

تاثیر چرخههای اقتصادی بر
نرخ مشارکت اقتصادی زنان

در آمریکای التین ،طی دوره

روش پانل
دیتا

()2014-1987

 نرخ مشارکت زنان بهویژه زنانمتاهل و دارای فرزند دارای روند

ضد سیکلی میباشد.

)Glüzmann, 2019
باستلو و همکاران

رابطه بین نرخ مشارکت

روش پانل

 -سیاستهای مراقبت از کودک

()2019

اقتصادی زنان و رشد

دیتا

و افزایش بهرهوری زنان تاثیر

( Bustelo, Flabbi,

اقتصادی در کشورهای پرو،

)2019

آرژانتین ،طی دوره (-2017

Piras & Tejada,

کالسن و همکاران
()2019

(Klasen, Pieters,

Silva, & Ngoc Tu,,
)2019

مکزیک ،کلمبیا ،شیلی و

زنان

عوامل موثر بر نرخ مشارکت
حال توسعه ( بولیوی،

و

رشد

اقتصادی

کشورهای مورد مطالعه دارد.

)2005

اقتصادی زنان در  8کشور در

مثبت بر نرخ مشارکت اقتصادی

روش پانل
دیتا

در

 رابطه بین تحصیالت زنان ومشارکت اقتصادی آنان در
برزیل و آفریقای جنوبی ،مثبت

برزیل ،هند ،اندونزی ،اردن،

و خطی ،در هند ،اردن و

ویتنام) طی دوره-2018( ،

ویتنام و تانزانیا ترکیبی از دو

آفریقای جنوبی ،تانزانیا و
)2000

اندونزی  Uشکل و در بولیوی،
حالت قبلی میباشد.
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 افزایش سطح تحصیالت ونرخ

کاهش

افزایش

باروری

میزان

باعث

مشارکت

اقتصادی زنان در بازار کار شده

و افزایش درآمد خانوار نیز
تاثیری منفی بر نرخ مشارکت

اقتصادی زنان در بازار کار دارا

میباشد.
میال علمی و

روستاییشلمانی
()1392

& (MilaElmi

عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت
اقتصادی زنان با تاکید بر

سرمایه انسانی کشورهای

روش
دیتا

پانل

RoustaeiShalman,
)2014

()1990-2010

بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان

دارد.

اسالمی در حال توسعه ،طی
دوره

 -آموزش تاثیر مثبت و معنادار

 نرخ باروری و بیکاری تاثیرمنفی و معنادار بر نرخ مشارکت
اقتصادی زنان دارد.

 همچنین نتایج مدل بر وجودفرضیۀ

شکل

U

بین

نرخ

مشارکت اقتصادی زنان و رشد

اقتصادی داللت دارد.
علیقلی ()1395

()Aligholi, 2016

بررسی رابطه بین مشارکت

زنان در نیروی کار و توسعه

اقتصادی کشورهای اسالمی،
طی دوره)1990-2013( ،

روش پانل
دیتا

-

متغیرهای

تولید

لگاریتم

ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری و

نرخ باروری ،تاثیر منفی و

همچین متغیرهای لگاریتم مربع

تولید ناخالص داخلی ،نرخ
شهرنشینی،
ناخالص

نرخ

زنان

در

ثبت

نام

مدارس

ابتدایی ،نرخ ثبت نام ناخالص

زنان در مدارس متوسطه و نرخ
ثبت نام ناخالص زنان در

مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ

مشارکت نیروی کار زنان در

کشورهای اسالمی دارند.

 -بین نرخ مشارکت نیروی کار

زنان

و

توسعه

اقتصادی
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کشورهای اسالمی یک رابطه غیر

خطی و  Uشکل وجود دارد.
زعفرانچی ()1399

)(Zafaranchi, 2020

آزمون الگوی واحد ()UM
عرضه کار خانوار

روش

گشتاورهای
تعمیمیافته

37

در آزمون قیود الگوی واحد

) )UMبراساس اطالعات خرد
زوجین هردو شاغل در خانوار

درآمد
ایرانی ،قید تجمیع
ُ
غیرکاری در مورد زنان متاهل
تا ُیید نشده ،اما برقراری قید
تقارن اسالتسکی در برآورد توابع

عرضه ساعات کاری زن و شوهر
مورد تا ُیید است .لذا تا ُثیر درآمد
غیرکاری (متفرقه) تفکیک شده
زنان یا به عبارتی دیگر درآمد
غیرکاری (متفرقه) ،که خود آنان
دریافت میکنند ،بر کاهش

ساعات کاری آنان بیشتر و قابل
مالحظهتر است.

در پایان نیز میتوان بیان کرد که وجه تمایز این مطالعه با مطالعات قیلی و بهعبارت دیگر
نوآوری تحقیق در این میباشد که در حیطه جست و جوی محقق ،تاکنون در داخل و خارج
از کشور ،تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان مطالعه نشده است .الزم به ذکر است
که در مطالعات جعفری صمیمی و همکاران ( )2013و همچنین کریمی و همکاران ()1396
نیز به ترتیب اثرات مشارکت زنان در بازار کار بر فساد و اشتغال زنان در بخش عمومی بر
فساد مطالعه شده (که در این مطالعات فساد به عنوان متغیر وابسته و به ترتیب نرخ
مشارکت زنان و نرخ اشتغال به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است) که با مطالعه
پیشرو که در آن تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان مطالعه شده است (در مطالعه
پیشرو ،فساد بهعنوان متغیر مستقل و نرخ مشاکت زنان به عنوان متغیر وابسته مطالعه
شده است) متفاوت میباشد.

Generalized Method of Moments (GMM).

37
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معرفی مدل و روش پژوهش

براساس مطالعات ارائه شده در بخش پیشینه تحقیق ،میتوان عوامل متعددی را در نظر

گرفت که بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان تاثیرگذارند .در این مطالعه ،متغیرهای نرخ بیکاری،
رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) ،آموزش ،نرخ باروری و نرخ شهرنشینی با الهام
از مطالعات وارول ( ،)2017کالرسن و همکاران ( ،)2019میالعلمی و روستایی شلمانی ()1392
و علیقلی (( )1395و همچنین با توجه به دسترس بودن اطالعات مربوط به این متغیرها) در
مدل تحقیق لحاظ شدهاند .از اینرو در این مطالعه برای بررسی اثرات فساد بر نرخ مشارکت
اقتصادی زنان می توان فرم تبعی زیر را در نظر گرفت.
()1

)𝑅𝑂𝐶 𝐹𝐿𝐹𝑃𝑅 = 𝑓 (𝑈𝑁, 𝑈𝑅𝐵, 𝐹𝐸𝑅𝑇, 𝐹𝐸𝐷𝑈, 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻,

فرم تبعی باال را می توان به شکل معادله رگرسیونی زیر ارائه نمود:
()2

که در آن:

𝐹𝐿𝑃𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑈𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐹𝐸𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐹𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 +
𝑡𝑈 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐶𝑂𝑅𝑖𝑡 +

 FLFPRitنرخ مشارکت نیروی کار زنان Unit ،نرخ بیکاری URBit ،نرخ شهرنشینی،

 FERTitنرخ باروری FEDUit ،نرخ آموزش زنان (نرخ باسوادی زنان) و  GROWTHitنرخ
رشد اقتصادی کشور iام در زمان  tمیباشد Uit .نیز جمله اخالل رگرسیون میباشد .در این

مطالعه  CORitمتغیر فساد بوده و با شاخص ادراک فساد موسسه بینالمللی شفافیت

سنجیده می شود .شایان ذکر است تمامی متغیرهای لحاظ شده در مدل رگرسیونی تحقیق
در بخش مبانی نظری و مطالعات تجربی تحقیق آورده شده و تاثیر تئوریکی هر یک از
متغیرها بر نرخ مشارکت زنان نیز بحث شده است.
در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و  12کشور منتخب عضو سازمان

همکاری اسالمی( 38که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) میباشد .این کشورها
عبارتند از :پاکستان ،جمهوری آذربایجان ،ترکیه ،مصر ،عربستان سعودی ،بحرین ،امارات
متحده عربی ،عمان ،اردن ،قطر ،مراکش و عراق .دادههای مربوط به این کشورها در بازه

Organisation of Islamic Cooperation.

38
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زمانی  2005-2018از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی و سازمان بینالمللی شفافیت استخراج
میگردند .الزم به ذکر است باتوجه به در دسترس بودن اطالعات مربوط به کشورهای
منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی و همچنین شباهت این کشورها از لحاظ شرایط
اقتصادی و اجتماعی به همدیگر (ازجمله وجه شباهت این کشورها میتوان به اسالمی بودن
و همچنین در حال توسعه بودن این کشورها اشاره نمود) ،در نتیجه این کشورها برای مطالعه
انتخاب شدهاند.

-5

یافتههای پژوهش

همانگونه که اشاره شد در مطالعات تجربی قبلی (که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آنها
اشاره گردید) موضوع تاثیرگذاری نرخ مشارکت نیروی کار زنان بر فساد بررسی شده است.

از اینرو در پژوهش پیشرو ،برخالف این مطالعات ،تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار
زنان مورد بررسی قرار گرفته است ،لذا انجام آزمون علیت بین متغیرهای فساد و نرخ
مشارکت اقتصادی زنان ضرورت پیدا میکند .در این راستا میتوان از آزمون علیت

گرنجر39

استفاده نمود .آزمون علیت گرنجر نوعی آزمون خود رگرسیون برداري دو متغیره است که
به بررسی وجود یا عدم وجود وقفههاي یک متغیر در معادله متغیر دیگر میپردازد .به این
صورت که ،اگر و تنها اگر تمامی ضرایب با وقفه در معادله برابر صفر باشند ،علیت گرنجري
وجود ندارد .در این پژوهش ،از آزمون علیت گرنجر برای بررسی رابطه علی بین متغیر فساد
و نرخ مشارکت زنان استفاده شده و نتایج آن در جدول  2گزارش شده است .براساس این
نتایج ،رابطه علی دوسویه بین متغیر فساد و نرخ مشارکت زنان وجود دارد.

Granger

39
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جدول  .2نتایج آزمون علیت گرنجر

مأخذ :محاسبات تحقیق

Tabel 2. Granger Causality Test Results
Source: Research calculations

فرضیه صفر

تعداد مشاهدات

آماره F

 CORعلیت گرنجری  FLFPRنیست

176

5/08

 FLFPRعلیت گرنجری CORنیست

176

4/14

Prob
*

0/00

*

0/01

* :عدم پذیرش فرضیه صفر در سطح معنیداری  5درصد میباشد.

با توجه به وجود رابطه علی دو طرفه بین متغیر فساد و نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،در
این پژوهش از سیستم معادالت همزمان برای برآورد مدل استفاده میگردد که به قرار زیر
میباشند:
()3

𝐹𝐿𝐹𝑃𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑈𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑈𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐹𝐸𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐹𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑈 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐶𝑂𝑅𝑖𝑡 +
()4

𝑡𝑖𝑉 𝐶𝑂𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽7 𝐹𝐿𝐹𝑃𝑅𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑊𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑃𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑅𝐸𝐺𝑖𝑡 +

که در آن:

 Wنرخ دستمزد سرانه PGDP ،تولید ناخالص داخلی سرانه و  REGکیفیت

قانونگذاری 40میباشد .شایان ذکر است دادههای مربوط به دستمزد سرانه و تولید ناخالص
داخلی سرانه از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی استخراج شده و متغیرکیفیت قانونگذاری با

استفاده از شاخص کافمن و همکاران 41محاسبه میگردد.

Regulatory Quality.
Kaufmann et al.

40
41
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قبل از برآورد مدل ،مانا بودن متغیرهای مدل بررسی میگردد .برای این کار از آزمون

ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته 42استفاده میگردد .نتایج این آزمون در جدول 3ارائه شده
و براساس اين نتايج در سطح معناداری پنج درصد ،تمامي متغيرها در سطح مانا میباشند.
به بیان سادهتر با توجه به این که  Probبه دست آمده از آزمون برای هریک از متغیرها کمتر
از  0/05می باشد ،لذا فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد (نامانایی) متغیرها رد شده و
در نتیجه مانایی متغیرها پذیرفته میشود.
جدول .3نتایج آزمون ريشه واحد

مأخذ :محاسبات تحقیق

Tabel 3. Unit Root Test Results

Source: Research calculations

سطح متغیر

متغیر

Prob

نتیجه

FLFPR

53/5

*

UN

52/1

*

URB

49/6

*

FERT

45/5

*

0/01

(I)0

FEDU

48/2

*0/00

(I)0

GROWTH

41/7

*

(I)0

COR

43/8

*

50/1

*

W

43/3

*

0/02

(I)0

REG

48/4

*0/00

(I)0

PGDP

0/00
0/00
0/00

0/03
0/02
0/00

(I)0
(I)0
(I)0

(I)0
(I)0

* :نشاندهنده مانا بودن متغیرها در سطح معنیداری  5درصد میباشد..

از این رو با داشتن اطمینان نسبت به مانا بودن متغیرهای مدل ،سیستم معادالت همزمان
با روش گشتاورهای تعمیم یافته 43برآورد شده و نتایج آن در جدول  4ارائه میشود.

ADF test Statistic.

Generalized Method of Moments.

42
43
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جدول  .4تایج برآورد سیستم معادالت

مأخذ :محاسبات تحقیق

Tabel 4. Equation System Estimation Results
Source: Research calculations

مدل دوم (متغیر وابسته :فساد)

مدل اول (متغیر وابسته :نرخ
مشارکت نیروی کار زنان)

0/65

0/11

()0/64

()1/28

-

-0/26

-

0/21

0/12

* ()2/42
0/18

()1/98
0/28

* ()2/56
0/14

* ()2/23

متغیر

C
UN

* ()-2/89

URB

()0/86
*

-0/12

FERT

()-2/25
0/42

*

FEDU

()2/68

*

0/23

GROWTH

()2/09

*

0/18

COR

()2/82
-

FLFPR
PGDP
W
REG

0/74

0/69

R2

1/92

1/87

DW

* :اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tبوده و معنادار بودن ضرایب در سطح معناداری  5درصد را نشان میدهند.
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براساس نتایج برآورد مدل (جدول  ،)4شاخص ادراک فساد تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی
کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری  5درصد به
لحاظ آماری معنادار است .از آنجا که باال بودن شاخص ادراک فساد ،نشان دهنده پایین
بودن سطح فساد در اقتصاد میباشد ،لذا هر اندازه شاخص ادراک فساد بیشتر باشد (سطح
فساد کمتر) ،نرخ مشارکت نیروی کار زنان نیز بیشتر خواهد بود .بهعبارت دیگر ،فساد با
تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرتولیدی و غیرمولد،
نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است .به عبارتی
فساد با ایجاد تاثیری منفی بر رشد اقتصادی ،کاهش کارآیی اقتصادی ،ایجاد فضای
نااطمینانی ،کاهش سطح تولید و همچنین گسترش فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد
توانسته است در دوره زمانی مورد مطالعه ،سطح نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشورهای
مدنظر را کاهش دهد .این نتایج با یافتههای مطالعه کورای و دژیماشف ( )2018مطابقت
دارد .تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب منفی
بوده و در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد .زیرا باال بودن نرخ
بیکاری نشانهای از بیماری کل اقتصاد میباشد .بیکاری یا کم بهکار گرفته شدن زنان باعث
میشود که آنها قادر به مشارکت موثر در توسعه ملی نباشند و فرصتهای کمتری برای
احقاق حقوق شهروندی خود بیابند .به عبارت دیگر بیکاری با افزایش هزینه جستوجوی
شغل و دشوار کردن یافتن شغل در بازار کار ،باعث کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان
میشود .منفی بودن تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ مشارکت زنان در این مطالعه ،با نتایج مطالعه
میال علمی و روستاییشلمانی ( )1392و علیقلی ( )1395مطابقت دارد .متغیر نسبت
شهرنشینی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان داشته ،اما این تاثیر در سطح
معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد .این نتایج با یافته های مطالعه خادم
و اکرم ( ) 2013متفاوت است .تاثیر نرخ باروری زنان بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در
ایران و کشورهای منتخب منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری
معنادار میباشد .بهعبارت دیگر ،باال بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه ،توانایی
زنان برای عرضه نیروی کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را محدود کرده و در نتیجه
نرخ مشارکت نیروی کار زنان را کاهش میدهد .این نتایج با یافتههای مطالعه میال علمی و
روستایی شلمان ( )1392و کالسن و همکاران ( )2019مطابقت دارد .تاثیر رشد اقتصادی بر
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نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و این تاثیر در
سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد .زیرا باال بودن رشد اقتصادی
(افزایش تولید ناخالص ملی) با افزایش رشد عوامل تولید (افزایش تولید) و در نتیجه افزایش
فرصت های کاری ناشی از آن بستر مناسبی را برای کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش
نرخ مشارکت نیروی کار زنان فراهم میکند .بهعبارت دیگر رشد اقتصادی به همراه خود
ارزش افزوده تمام بخشهای اقتصادی را افزایش میدهد و این امر نیز بهدنبال خود سطح
اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان را افزایش میدهد .این موضوع با نتایج مطالعات وارول
( )2017و سرانو و همکاران ( )2019مشابهت دارد .همچنین تاثیر آموزش زنان بر مشارکت
نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری  5درصد
به لحاظ آماری معنادار است .زیرا هر اندازه سطح آموزش و تحصیالت افراد بیشتر باشد،
تمایل افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت اقتصادی افزایش مییابد .همانند این مطالعه،
تاثیر مثبت آموزش بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در مطالعات خادم و اکرم ( ،)2013وارول
( )2017و کالسن و همکاران ( )2019نیز تایید شده است .در مدل برآوردی شماره  ،1ضریب
تعیین رگرسیون ) 0/69 (R2میباشد که نشان میدهد مدل از قدرت توضیحدهندگی خوبی
برخوردار است .آماره دوربین واتسون ) (DWمدل نیز  1/87میباشد که نزدیک به عدد 2
بوده و بیانگر این است که در جمالت اخالل خودهمبستگی وجود ندارد.
در مدل رگرسیونی دوم ،نرخ مشارکت نیروی کار زنان بر شاخص ادراک فساد تاثیر
مثبت داشته و این تاثیر در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد.
به عبارت دیگر با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،میزان شاخص ادراک فساد نیز
افزایش مییابد (یعنی سطح فساد کاهش مییابد) .این نتایج با یافتههای ميشالووا و
ملنيكوشكا ( ،)2009ریواس ( ،)2013جعفری صمیمی و همکاران ( )2013و کریمی و همکاران
( ) 1396مطابقت دارد .تاثیر سطح دستمزد سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص
ادراک فساد مثبت میباشد .از این رو ،هر اندازه سطح دستمزد سرانه و تولید ناخالص داخلی
سرانه بیشتر باشد ،شاخص ادراک فساد نیز بیشتر (سطح فساد کمتر) خواهد بود .در سطح
معناداری  5درصد ،تاثیر متغیر کیفیت قانونگذاری نیز بر شاخص ادراک فساد مثبت و
معنادار میباشد .بهعبارت دیگر ،هر اندازه کیفیت قانونگذاری بهعنوان یکی از بسترهای
الزم برای رشد اقتصادی و مبارزه با فساد ،بیشتر باشد ،شاخص ادراک فساد نیز بیشتر
(سطح فساد کمتر) خواهد بود .که این نتیجه نیز با یافتههای مطالعه کریمی و همکاران
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( ) 1396مطابقت دارد .در رگرسیون برآوردی دوم نیز ضریب تعیین رگرسیون )0/74 (R2
میباشد که نشان میدهد مدل از قدرت توضیحدهندگی خوبی برخوردار است .آماره دوربین
واتسون ) (DWمدل نیز  1/92میباشد که نزدیک به عدد  2بوده و بیانگر این است که در
جمالت اخالل خودهمبستگی وجود ندارد.

-6

نتیجهگیری و پیشنهادها

قشر زنان ،تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل میدهند .مشارکت

باالی زنان در نیروی کار میتواند از طریق افزایش دادن عرضه نیروی کار ،سبب افزایش
رشد اقتصادی کشورها شود .از اینرو ،افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل
کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است .براساس مبانی
نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته ،نرخ مشارکت نیروی کار زنان تابع مولفههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده و سیاستگذاری در راستای افزایش این شاخص زمانی
موفق خواهد بود که بتوان از این مولفهها و نوع تاثیرات آنها آگاه شد .میتوان گفت یکی
از مهمترین مولفههای تاثیرگذار بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،متغیر فساد میباشد.
فساد میتواند از طریق کاهش رشد اقتصادی و تغییر سهم عرضه نیروی کار در بخشهای
رسمی و غیررسمی اقتصاد بر نرخ مشارکت نیروی کار تاثیرگذار باشد .از اینرو در این
تحقیق ،با استفاده از سیستم معادالت همزمان ،تاثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی
کار زنان در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکری اسالمی مطالعه شده است.
نتایج برآورد مدل نشان میدهند که فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر مشارکت
نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری  5درصد
به لحاظ آماری معنادار می باشد .به عبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و
منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد ،مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای
منتخب را کاهش داده است .به عبارتی فساد با ایجاد تاثیری منفی بر رشد اقتصادی ،کاهش
کارایی اقتصادی ،ایجاد فضای نااطمینانی ،کاهش سطح تولید و همچنین گسترش فعالیت
در بخش غیررسمی اقتصاد توانسته است در دوره زمانی مورد مطالعه ،سطح نرخ مشارکت
نیروی کار زنان در کشورهای مدنظر را کاهش دهد .بیکاری نیز با افزایش هزینه جستوجوی
شغل و دشوار کردن یافتن شغل در بازار کار ،باعث کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان
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در کشورهای مورد مطالعه شده است .در سطح معناداری  5درصد ،متغیرهای نسبت
شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما این تاثیر
در مورد متغیر نرخ شهرنشینی به لحاظ آماری معنادار نمیباشد .بهعبارت دیگر ،باال بودن
رشد اقتصادی (باال بودن تولید ناخالص ملی) با افزایش رشد عوامل تولید (افزایش تولید) و
در نتیجه افزایش فرصت های کاری ناشی از آن بستر مناسبی را برای کاهش نرخ بیکاری و
در نتیجه افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان فراهم میکند .همچنین باال بودن رشد
اقتصادی فرصتهای شغلی را در تمامی بخش های اقتصادی برای مردان و زنان افزایش
می دهد .تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب منفی
بوده و این تاثیر در سطح معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد .همچنین تاثیر
آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح
معناداری  5درصد به لحاظ آماری معنادار است .بهعبارتی ،هر اندازه سطح آموزش و
تحصیالت افراد بیشتر باشد ،تمایل افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت اقتصادی افزایش
پیدا میکند.
در مدل برآوردی دوم نیز تاثیر نرخ مشارکت نیروی کار زنان بر شاخص ادراک فساد
برآورد شده است .براساس نتایج این برآورد ،هر اندازه نرخ مشارکت نیروی کار زنان بیشتر
باشد ،میزان شاخص ادراک فساد بیشتر (سطح فساد کمتر) خواهد بود .همچنین تاثیر سطح
دستمزد سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص ادراک فساد مثبت میباشد.
به عبارت دیگر ،هر اندازه سطح دستمزد سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتر باشد،
شاخص ادراک فساد نیز بیشتر (سطح فساد کمتر) خواهد بود .کیفیت قانونگذاری نیز بر
شاخص ادراک فساد تاثیر مثبت و معنادار داشته و به عبارتی هر اندازه کیفیت قانونگذاری
باالتر باشد ،شاخص ادراک فساد بیشتر (سطح فساد کمتر) خواهد بود.
در پایان و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد:
-

با عنایت به تاثیر منفی فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،پیشنهاد میگردد
تا با اجرای سیاستهایی نظیر توسعه دولت الکترونیک ،کاهش حجم دولت ،بهبود
فرهنگ و سطح اخالق عمومی جامعه با ترویج تقبیح فساد و رشوه ،جلوگیری از
نفوذ دولت در دستگاههای نظارتی و بازرسی ،حذف دستورالعملها و مقررات زاید
که امکان سوءاستفاده و فساد را افزایش میدهند ،اصالح فرهنگ سازمانی،
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گسترش جریان آزاد اطالعات و تشویق مردم به گزارش فساد ،برقراری ثبات در
قوانین کسب و کار ،اعمال قوانین و مقررات پیشگیرانه و همچنین مقابله جدی و
قاطع با مفاسد اقتصادی ،سطح فساد در کشور کنترل شده و نتیجتا با کنترل
(کاهش) فساد ،نرخ مشارکت نیروی کار زنان افزایش یابد.
-

با توجه به تاثیر منفی بیکاری بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،کنترل نرخ بیکاری
و کاهش آن برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان پیشنهاد میگردد ،لذا
دولت بایستی به عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد کشورهای منتخب ،نقش
پررنگتری در افزایش سرمایهگذاری ،ایجاد فعالیتهای اشتغالزا و بهبود محیط
کسب و کار ایفا نماید.

-

با توجه به تاثیر مثبت نرخ شهرنشینی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،این نتیجه
داللت بر این دارد که امکانات کاری مناسبتری در شهرها تمرکز داشته و یافتن
شغل و لذا مشارکت اقتصادی در شهرها و در مقایسه با روستاها محتملتر
میباشد .لذا پیشنهاد میگردد که دولت با اجرای سیاستهایی ،پدیده مهاجرت
به شهرها را کنترل کرده و با ایجاد فضاهای اقتصادی مناسب و همچنین حمایت
از روستاییان برای ایجاد کسب و کار در روستاها ،ضمن کنترل پدیده مهاجرت،
سطح مشارکت نیروی کار زنان در روستاها را نیز ارتقا دهد.

-

براساس نتایج به دست آمده ،نرخ باروری تاثیر منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار
زنان دارا می باشد .با عنایت به اهمیت بحث نرخ باروری و تاثیر آن بر جمعیت
کشور ،دولت بایستی ضمن توجه به این مساله ،با سیاستهای ارشادی ،نرخ
باروری را در حد بهینه کنترل نماید.

-

با عنایت به تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،دولت
بایستی با اجرای سیاست های اقتصادی موثر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار،
ضمن فراهم نمودن بستر الزم برای رشد عوامل تولید (افزایش تولید) و نتیجتا
افزایش فرصت های شغلی مناسب (افزایش اشتغال) در بخشهای مختلف
اقتصادی ،فضا را برای فعالیت زنان در اقتصاد بیش از پیش مهیا نماید.

-

با توجه به تاثیر مثبت آموزش بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان ،توجه بیش از پیش
به آموزش زنان از قبیل :آموزش آکادمیک ،فنی و حرفهای و کاربردی به خصوص
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significant at a significace level of 5%. The impact of female's fertility rate
on female labor force participation in iran and selected countries was negative
and this effect was statistically significant at the significant level of 5%. Also
the impact of education on female labor force participation in iran and
selected countries was positive and at the significant level of 5%, it is
statistically significant.
CONCLUSION
In general, the results of the model estimate show that having a negative
impact on economic growth and diverting government spending to
unproductive ends, corruption has reduced the female labor force
participation in iran and in selected countries. The high unemployment rate
also limits the ability of individuals to supply labor and participate in
economic activities. Also, high female's fertility rate in the studied countries
is considered as an obstacle to increase the female labor force participation.
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that women's employment and economic participation require specific
policies and measures and paying attention to their role in economic
development should be given more than ever attention. In the scientific
literature about labor market, several factors have been mentioned that affect
the female labor force participation rate,including: 1) Individual
characteristics such as age, gender, level of education, working income. 2)
Family characteristics such as other family members’income, the level of
education, marital status, employment and family size. In addition, one of the
important factors that can influence the female labor force participation rate,
is corruption. Corruption by encouraging activities in the shadow economy,
Reduces private sector productivity and increases the tax burden by changing
the saving-consumption swap. This reduces the supply of labor. Also
corruption has a direct and negative impact on labor force participation. It
also has an indirect and opposite effect on labor force participation.
Considering the low female labor force participation rate and the high rate of
corruption in Iran, it can be stated that the Iranian labor market requires
policies and strategies in order to control corruption as well as increasing the
female labor force participation rate in different sectors of the economy.
METHODOLOGY
In this study, the impact of corruption on the female labor force participation
rate in the labor market of Iran and selected member countries of the
Organization of Islamic Cooperation in the region during the period 20052018 was studied using simultaneous equations model. In this study, the
sample includes Iran and 12 selected member countries of the Organization
of Islamic Cooperation (which mainly includes countries in the region). These
countries are: Pakistan, the Republic of Azerbaijan, Turkey, Egypt, Saudi
Arabia, Bahrain, the United Arab Emirates, Oman, Jordan, Qatar, Morocco
and Iraq. Data regarding these countries is extracted from the database of the
World Bank and Transparency International.
FINDINGS
The results show that, first, there is a two-way causal relationship between
the female labor force participation rate and the corruption variable. Second,
high levels of corruption and unemployment have a negative effect on the
female labor force participation rate in Iran and selected countries, and this
effect is statistically significant at a significant level of 5%. The variables of
urbanization ratio and economic growth also had a positive effect on female
labor force participation but the effect of urbanization ratio is not statistically
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participate in economic activities is, on the one hand, driven by the economic
needs of the household and, on the other hand, it provides the demand for
firms to employ human forces. Whenever each of these factors in the
economy is slowed or reacts to changes in the labor market, an important
indicator such as the labor force participation rate is likely to decline. In
reviewing the labor market situation of countries it can be stated that the
higher the labor force participation rate, the higher level of social welfare.
Alongside men, women can also participate in economic activities. Female
labor force participation is important for strengthening economic and social
development of a country because it will increase the efficiency level in the
economy and Will bring about economic and social justice. In general, high
female labor force participation rate shows two things: 1) women’s progress
in economic and social situations. 2) Empowering women. These cases
increase justice and the use of human potential in society which can help build
higher capacity for economic growth and reduce poverty. It is worth noting
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and 33 developed countries over the 1995-2017 period was carried out based
on the generalized method of moments using systemic panel data.
FINDINGS
The results indicate that, with a 95% confidence interval, an increase in
globalization, economic growth, and life expectancy leads to increased
human capital. In contrast, an increase in the urbanization rate does not
effectively improve the human capital index in the selected countries.
Furthermore, increased human capital, economic growth, population growth
rate, development of telecommunication infrastructures, and foreign direct
investment affect globalization. Finally, human capital, globalization, labor,
and investment affect the economic growth in the selected countries.
CONCLUSION
Based on the estimation results in selected countries, it can be concluded that
increasing globalization leads to greater use of factors of production, higher
efficiency at international levels, and improvement in economic growth
through interaction with global markets and improvement in the technology
employed in countries. Therefore, increasing the openness of the economy of
a country increases productivity through the establishment of competition
with other countries and the transfer of technology, which ultimately yields
economic growth. Estimation and analysis of the multiplier coefficients of the
dependent variables for the two mentioned groups of countries concluded that
the changes in globalization and economic growth demonstrate a higher effect
on human capital for the studied developed countries. Moreover, the
multiplier coefficient effect of human capital on globalization in developed
countries was more than that of developing countries. In other words, the
changes in human capital demonstrate more significant effects on
globalization in developed countries.
On the other hand, for developing countries, the multiplier coefficient effect
of economic growth on globalization was more than that of developed
countries by twofold. This result indicates that, for developing countries
studied in the mentioned period, a change in economic growth leads to a more
significant increase and improvement in globalization. These results may be
due to more vacant capacities and potentials in developing countries. In
developed countries, the economy is often at full capacity and does not allow
for a high growth multiplier. Indeed, the changes in globalization and human
capital variables affect the economic growth of developed countries more
notably compared with developing countries.
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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
The significance of human capital in improving economic growth and
productivity is among the vital issues that have received considerable
attention from economists. In specific, attaining economic growth has been
an issue of interest for economists in recent decades, which requires certain
mechanisms, including human capital index and globalization. Even though
economic growth is driven by human capital, most resource-rich countries
lack the necessary human capital since their natural capital out crowds’
human capital. Globalization assists a country in exploiting the benefits of
openness, as it mitigates downside risks. Meanwhile, the increased capital
flow that emerges from openness may enable producers to take advantage of
a diversified portfolio and invest in riskier projects that yield rapid economic
growth and expedite lending and borrowing. In addition, the degree of
development of countries has been employed as a dummy variable, where
zeros and ones indicate developing and developed countries, respectively.
METHODOLOGY
This research aims to examine the mutual relationship between three
variables, namely globalization, human capital accumulation, and economic
growth, by theoretical analysis and modeling macroeconomic conditions.
Moreover, an adaptive comparison between 23 selected developing countries
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rate and government tax revenue in the period of 2008-2018 was collected
from the provincial yearbooks. The year 2008 is the beginning of the
implementation of the VAT law and 2018 is the last year that information and
statistics were available. Finally, the optimal VAT rate in Iranian economy
was estimated using data panel method. In this method, first, using Lemmer
test, panel data in model estimation was selected. Then, using Hausman test,
the estimation with random effects was confirmed. All analysis and model
estimations were performed using EViews 9 software.
FINDINGS
Findings from the statistical description of the data show that VAT rate in
Iran in 2008 was set at 3% and remained at the same rate until the end of
2010. From 2010 onward, VAT rate increased so that in 1394 it reached 9%.
From 1394 to 1396, it remained constant. Also, the results of model
estimation show that VAT in Iran has lufferel effects; i. e, increasing VAT
rate directly increases the government's tax revenue and indirectly reduces the
government's tax revenue by reducing production incentive. Therefore, VAT
rate has an optimal value at which the rate of government tax revenue is
maximized.
CONCLUSION
The optimal VAT rate calculated in this study is 10.33%. Considering that
VAT rate has been set at 9% in 1398, increasing this rate to 10.33% in the
coming years is recommended. This will increase the government tax
revenue. An increase in the tax rate above this amount will reduce the
government tax revenue. Therefore, exceeding VAT rate over 10.33% is not
suggested.
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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
In most countries, taxes are the most important source of government
revenue. But in Iran, taxes have long provided a small share of government
revenues. Perhaps the most important reason is the existence of oil revenue
sources that have put the tax on the sideline. For this reason, the emphasis has
been on reforming the tax structure. In this regard, the Law on Value Added
Tax was implemented in Iran in the second half of 2008 to reform the tax
structure. VAT is a new tax that was created to reduce the shortcomings of
the traditional tax system and also to increase government revenue. VAT is a
type of sales tax that is levied at various stages of production and distribution
of goods and services. The average VAT rate in different countries is between
5% and 18%. In Iran, since the enactment of the VAT law, there has been a
lot of controversy and debate among experts regarding the determination of
tax rates. This rate was set at 3 percent at the time of implementation of the
VAT law and was set to increase by one percent each year, so that in 2018 it
reached 9 percent. As the tax rate increases, so does government revenue from
tax collection. However, this increase in income is limited, and if tax rates
exceed a certain point, tax revenues will decline, because due to high tax rates,
people will lose motivation to work. Therefore, it is necessary to determine
the tax rate that maximizes tax revenues. It is also necessary to determine the
optimal rate of this type of tax so that the government's tax revenue is
maximized but it does not hinder economic growth. The present study was
conducted for this purpose.
METHODOLOGY
This research was conducted in the period of 2008-2018 using data from 24
provinces whose information was available. The research data related to VAT
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geographical scope of this study is thirty selected member countries of the
Islamic Cooperation Organization, which have been selected due to the
statistical limitations of similar data and historical evidence.
Specifying research model
According to the theoretical foundations and experimental studies, the model
specified in this study was specified as follows:

𝐼𝑁𝐹_𝑖𝑡 = 𝐶 + 𝛽_1 ∗ 𝐼𝑁𝐹_(𝑖𝑡 − 1) + 𝛽_2 ∗ (𝑀2𝑔𝑟_𝑖𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑔𝑟_𝑖𝑡 )
+ 𝛽_3 ∗ 𝑁𝐴𝑇_𝑖𝑡 + 𝛽_4 ∗ 𝐸𝐶𝐼_𝑖𝑡 + 𝜀_𝑖𝑡
In this model i: country, t: time, C: the width of the origin and β: the
coefficients of the explanatory variables (slope coefficients). (INF): Inflation
Rate. (INF-1): Inflation of the previous period. (M2gr): growth of liquidity.
(GDPgr): growth of gross domestic production. (NAT): abundance of the
natural resources. (ECI): Index of economic complexity.
The GMM model is selected to estimate this research.
FINDINGS
According to the results of this study, the impact of economic factors on
inflation in selected countries was estimated. The coefficient of the main
variable of the stipulated model, ie the ECI economic complexity index, is
negative and statistically significant at the 5% level. Other explanatory
variables of the model, which were significant at the 5% level and all had a
positive effect on inflation, are expected inflation, difference between the
growth of liquidity and the economic growth and abundance of natural
resources.
CONCLUSION
The results of the analysis of the model findings showed that the hypothesis
of reducing inflation through economic complexity is established in selected
Islamic countries. It was also found that with increasing expected inflation,
the difference between the growth rate of liquidity and economic growth and
natural wealth, inflation increases. Thus, the results of model estimation show
that the estimated coefficients of all variables are signally compatible with
theoretical foundations. Therefore it is suggested:
Policymakers and economic decision-makers should consider research on the
indicators of complexity and product space, And adopt the necessary policies
and measures to pave the way for higher-tech technological products with the
aim of diversifying the competitive products of Islamic countries. Of course,
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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
high inflation rate is an important economic problem in developing
countriesincluding Iran, which, despite its long history of analysis, is still
under discussion and is one of the main concerns of politicians and
economists. According to the available evidence, inflation has adverse effects
on society and economists believe that the costs that inflation imposes on
society can be much more serious than the costs of slowing the economic
growth. Considering the negative effects of inflation, the effective factors of
creating and intensifying inflation have been studied in different schools. In
this regard, according to the theoretical issues, inflation has three main
sources of 1) increasing demand, 2) cost pressure and 3) structural
bottlenecks. One of the most important policies to reduce inflation is to
increase the product's supply and growth. In this regard, economic complexity
can lead to the formation of oversupply and ultimately reduce inflation in the
economy through increasing the capacity of production and diversifying the
complex products' production. According to the latest ranking of the
Economic Complexity Index reported in 2018 by Harvard University for 133
countries, there is a significant difference between developed and developing
countries.
METHODOLOGY
The purpose of this study is to investigate the effect of economic complexity
on inflation in OIC member countries based on the inter-country approach
during the period 1995-2018. The required information was obtained from
the World Bank and the Atlas of World Economic Complexity. The
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CONCLUSION
considering that the results of experimental testing of research hypotheses in
line with theoretical expectations showed that there is a positive and
significant relationship between information risk and the possibility of price
bubbles.Therefore, it is necessary for managers, observers and capital market
policymakers to stabilize or Limit market fluctuations to reduce the
information risk of companies' stocks.
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price bubble occurrence. Then, through two regression models of panel data,
the effect of information risk indicators along with the most important
variables affecting the price bubble on the research dependent variable was
investigated.
FINDINGS
The results of estimating the first model of the research indicate the existence
of a positive and significant relationship between stock volatility risk and the
possibility of price bubbles in the company's stocks. This suggests that
increased volatility risk as an indicator of information risk can be an important
factor in the formation of a price bubble in corporate stocks; therefore, the
first hypothesis of the research is confirmed. Also, in confirming the
estimation results of the previous model, arbitrage risk, like volatility risk,
has a positive and significant relationship with the probability of price
bubbles. This means that by increasing the arbitrage risk per share, one can
expect more price bubbles to occur, indicating that the second hypothesis of
the research is confirmed.
The results also showed that the share of institutional shareholders has a
positive and significant effect on the probability of price bubble. These results
indicate inactive institutional owners in companies. In fact, if institutional
owners directly manage the company's stock in the market, they will not allow
a price bubbleto be formed in the stock. In more floating stocks, the price
bubble is less likely to occur. The value of book value to market value has a
negative and significant relationship with the probability of price bubbles.
That company is more registered, and this shows that the company is in a
good financial position and growth.Also,the price of such companies shares
will grow without occurring any bubble with the reason of intrinsic value. As
the size of the company grows, so does the likelihood of a price bubble. It
seems that in small companies, despite more asymmetric information, the
potential for price manipulation can be good candidates to create a price
bubble.
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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
The main purpose of this study is to investigate the relationship between
information risk in the form of two indicators of volatility risk and arbitrage
risk with the probability of price bubble of companies' stocks. For this
purpose, data related to 109 companies active in the stock exchange during
the period 2011-2017 were selected as a sample by systematic removal
sampling method. Lack of transparency regarding companies' financial
information as well as price manipulation leads to stock price bubble; finally,
this false information causes the price bubble to burst and the price of
financial assets to fall sharply, leading to a financial crisis in the capital
market. If the stock price in the market is not reasonable and suffers from
severe fluctuations and the formation of price bubbles, securities will not be
valued properly based on their actual performance, and ultimately prices as
an indicator cannot show their correct and real performance. In fact, financial
information about each company is very important when estimating the value
of stock prices. Investors use this public financial information to assess the
future prospects of each company.
METHODOLOGY
The research hypotheses were designed in line with the objectives of the
research by examining the relationship between information risk (which
includes arbitrage risk and stock volatility risk) and stock price bubbles
measured by a new method. This method of measuring the price bubble takes
into account the probability of the bubble occurring. The price bubble
probability variable was calculated on the weekly stock data through SADF
test, which is a set of right-sequence tests used to predict the periods of the
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all types of financial services were aggregated, and a 10% increase in the
supply of the financial sector in Iran economy was studied. The results
showed that "other constructions" sector faces a 1.69% increase in valueadded, equivalent to 614627 million Rials, as its intermediate output will
increase by 3878263 million Rials (0.82%). After that, the sectors
"Construction, repair, and installation of computer, electronic and optical
products," "dwelling constructions," and "farming of animals" face 1.57,
1.50, and 1.40 percent will increase in added value.
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FINDINGS
Due to the positive shock in the field of banking services, 5 sectors will face
the most added value; dwelling constructions, other constructions,
compulsory social security activities and farming of animals. As a result of a
positive shock to the financial intermediation services, 5 sectors will face the
most added value;manufacturing iron and steel, manufacturing other basic
metals and casting metal, the manufacture, repair and installation of
computer, electronic and optical products, manufacturing motor vehicles,
trailers, and semi-trailers. Due to the positive shock to the insurance services,
the sectors that will create the most added value are: other constructions, coal
and lignite mining, manufacturing, repair and installation of computer,
electronic and optical products, stone, sand and clay mining and
transportation.
CONCLUSION
The results of this study show that in case of a 10% increase in the supply of
banking services (with codes 6411 and 6419 ISIC) in Iran economy, the
"dwelling constructions" sector will face a 1.12% increase in value-added,
which is equal to 2851589 million Rials. Its intermediate output has witnessed
a growth of 1982931 million Rials, equivalent to 0.52%. After this sector, the
activities of "other constructions," "compulsory social security activities,"
and "farming of animals" face 1.01, 0.85, and 0.79 percent increase in valueadded. In case of a 10% increase in the supply of financial intermediations
services (with codes 642, 643, 649, 661, 662, and 663 ISIC), the "manufacture
of basic iron and steel" with a 0.6% increase in value-added equal to 751357
million Rials will face an intermediate output of 161748 million Rials,
equivalent to 0.06% increase. After this section,there are the activities of
"Manufacture of other basic metal and casting metals," "manufacture, repair,
and installation of computer, electronic and optical products," and
"manufacture of motor vehicles, trailers, and semi-trailers" with 0.52 and
0.48% and 0.47% increase in value-added. If the supply of insurance services
(with codes 651, 652, and 653 ISIC) in the Iran economy increases by 10%,
the "other constructions" sector will face a 0.53% increase in value-added,
which is equal to 1940166 million Rials as its intermediate output is 1224203
million. Rials have witnessed a rise of 0.26%. After this sector, the activities
of "coal and lignite mining," "manufacturing, repair and installation of
computer, electronic and optical products," and "stone, sand and clay mining"
activities will face 0.46%, 0.39%, and 0.30% increase in value-added. Finally,
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EXTENDED ABSTRACT

INTRODUCTION
One of the most important questions for economists is to explain the
relationship between the real and financial sectors in economicsbecause
understanding this link helps them to plan for economic growth. financial
sector is one of the most critical factors in developing products and an
essential link in creating different economic sectors, so it is necessary to
understand the impact of changing this sector on other sectors. In this regard,
the purpose of this article is to evaluate the position of financial
intermediations in the country and explain its impact and effects on other
economic sectors.
METHODOLOGY
This article, using the Partial Extraction Method of Dietzenbacher & Lahr
(2013) ,which is a modified version of Extraction Methods in evaluating
economic sectors of the Input-Output table, studies the effects and
consequences of 10% positive shock in the financial sub-sectors of Iran
including bank, sub-sector insurance, and sub-sector financial
intermediations. The table used in this research is the input-output table of
2017, which has been calculated through the semi-statistical method of RAS
based on the input-output table of 2011. The input-output analytical table is
an industry-industry symmetric table or a commodity-commodity one. The
industry-industry table demonstrates what each economic sector has given to
other sectors (supply of products) and what it has taken or received from them
(demand for inputs).
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