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Abstract
This paper aims to study the relationship between financialization and the variables of income
distribution and economic growth in Iran during 1988:q1 -2019:q4. To analyze the
relationship, the continuous wavelet transform approach and to explain the results with
empirical facts, the regression approach with Mixed Data Sampling (MIDAS) have been used.
Results of the wavelet transform show that, in the short-run, there is a positive coherency
between financialization and income inequality; so that during 1989-2007 and 2014-2019,
financialization is the leading and cause of income inequality. Also, in the short run, there is a
negative coherency between financialization and economic growth; in a way that during
1989-2019 financialization is the leading and cause of economic growth. The results of the
MIDAS approach also show that in addition to financialization, the variables of government
expenditures, economic growth, inflation, and sanctions have a positive and significant effect,
and the policy of targeted subsidies has a negative and significant impact on income
inequality. Also, financialization, government expenditures, income inequality, inflation, and
economic sanctions have a negative and significant effect, and physical capital, employment,
and degree of trade openness have a positive and significant effect on economic growth. As a
result, the phenomenon of financialization accompanied by the imposition of economic
sanctions and government policies, on the one hand, leads to an increase in the wage and
income gap between the real sector and the financial sector, and, on the other hand, their
effects leave a negative impact on economic growth by the diversion investment to
unproductive activities.
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هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ماليسازی با متايرهای رشد اقتصادی و توزيع درآمد در ايران طي دوره
زماني  1367:q1 -1398:q4است .برای تحليل ارتباط بين ماليسازی با رشد اقتصادی و توزيع درآمد از
رويكرد تبديل موجک پيوسته و به منظور تبيين نتايج با واقعيات تجربي از رويكرد رگرسيوني دادهها با تواتر
مختلف (ميداس) استفاده شده است .يافتهها نشان ميدهند در کوتاهمدت همدوسي مثبت بين ماليسازی و
نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طي سالهای  1368-1386و  1393-1398ماليسازی پيش رو و
علت حرکت نابرابری درآمد است .همچنين در کوتاهمدت همدوسي منفي بين ماليسازی و رشد اقتصادی
وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زماني  1368-1398ماليسازی پيش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است.
نتايج رويكرد ميداس نيز نشان ميدهد عالوه بر ماليسازی ،متايرهای مخارج مصرفي دولت ،رشد اقتصادی،
تورم و تحريمهای اقتصادی تاثير مثبت و معنادار و سياست هدفمندسازی يارانهها تاثير منفي و معناداری بر
نابرابری درآمد دارند .همچنين ماليسازی ،مخارج مصرفي دولت ،نابرابری درآمد ،تورم و تحريمهای
اقتصادی تاثير منفي و معنادار و سرمايه فيزيكي ،اشتاال و درجه بازبودن تجاری تاثير مثبت و معناداری بر
رشد اقتصادی دارند .بنابراين ،پديده ماليسازی همراه با اعمال تحريمهای اقتصادی و سياستهای دولت از
يک سو به افزايش شكاف دستمزد در بخش حقيقي و مالي منجر ميشوند و از سوی ديگر با انحراف سرمايه
گذاری به سمت فعاليتهای نامولد بر رشد اقتصادی تاثير منفي دارند.

تاریخ دریافت1400/02/15 :

ایران
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 .1مقدمه
ماليسازی پديدهای است که در آن اهميت و عملكرد بازارها و نهادهای مالي نسبت به بخش
حقيقي در اقتصاد و نهادهای حاکم بر آن در سطح ملي و بينالمللي افزايش مييابد
( .)Epstein, G. 2001در بسياری از کشورهای توسعهيافته و نوظهور اقتصادی بروز بحران
های مالي همراه با ايجاد حباب در بازار مسكن و بروز ورشكستگيهای گسترده مالي ناشي
از ابداع مشتقات مالي باعث شد محققان در کنار شاخصهای توسعه مالي متعارف از
معيارهای جديدتر مانند ماليسازی برای انعكاس آثار بازارهای مالي بر اقتصاد استفاده کنند
( .)Shin, H. & Lee, K. 2019از اينرو ،ماليسازی به اصطالحي جامع برای تاييرات
مرتبط با محوريت مالي برای جامعه ،اقتصاد و بازارهای غيرمالي تبديل شد ( Vita, G. D.
 .)& Luo, Y. 2020اين تاييرات اقتصادی ،سياسي و فرهنگي که شامل مقرراتزدايي
بازارهای مالي ،آزادسازی نقل و انتقال سرمايه و خصوصيسازی سيستم بانكي است به سال
 1971و فروپاشي سيستم برتون وودز 1برميگردد.
روند ماليسازی در اوايل دهه  1980با کاهش مقرارت مالي به منظور پيشگيری از
تخريب بازار های مالي در آمريكا و انگليس ادامه پيدا کرد و در اواخر دهه  1980و اوايل
دهه  1990شتاب بيشتری يافت ( .)Cincotti, et al., 2012اين دوره شاهد افزايش چشمگير
تبديل داراييها به اوراق بهادار است؛ در نتيجه اوراق بهادار بهويژه بعد از دهه  1990به منبع
اصلي نقدينگي و اعتبار تبديل شدند و نقش مهمي در افزايش سودآوری بانکها ايفا کردند.
در همين دوره بنگاههای غيرمالي به منظور کسب درآمد و يا جبران کاهش سود ناشي از
فعاليتهای توليدی سنتي به نهادها و فعاليتهای مالي وابسته شدند ()Kus, B. 2012؛ به
طوری که واژه ماليسازی برای اولين بار در دهه  1990به صورت منظم مورد استفاده قرار
گرفت و فيليپس )1994( 2ماليسازی را به عنوان شكاف طوالني بين واگرايي اقتصاد حقيقي
و مالي تعريف کرد (.)Vercelli, A. 2013
با توسعه مفهوم ماليسازی در سطح ملي ،ماليسازی به رژيمهای انباشتي اطالق شد که
در آنها سود اقتصادی و انباشت سرمايه بيش از آنكه از محل تجارت کاالها و محصوالت
بخش حقيقي تامين شود از طريق مبادالت مالي ايجاد ميشود(.)Krippner, G. 2005
1. Bretton Woods
2. Phillips, K.
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نكته مهم اين است که در فرآيند ماليسازی سود فعاليتهای مالي جايگزين سود حاصل
از فعاليت توليد بخش حقيقي ميشود و نگرش افراد نسبت به بازار تايير مييابد ( Bernal,

 .)J. S. 2016اين فرآيند نشان ميدهد که وزن سودهای غيرعملياتي در مقايسه با سودهای
عملياتي بنگاههای اقتصادی به حدی اهميت مييابد که تصميمات مربوط به سرمايهگذاری
و بدهي را تحت تاثير قرار ميدهد .در اين فرآيند معامالت داراييهای مالي نه تنها توسط
نهادهای مالي ،بلكه توسط خانوارها و بنگاهها نيز انجام ميشود؛ به نحوی که بر تصميمات
آنها در مورد استقراض و تخصيص ثروت بين داراييهای مختلف از حيث درجه نقدينگي،
ريسک و بازده مورد انتظار تاثير ميگذارد ( .)Braga, et al. 2017بنابراين ،با افزايش
جذابيت سرمايهگذاری در بخش مالي ،افراد به طور چشمگيری مشارکت خود را در
بازارهای مالي افزايش ميدهند .از اينرو ،فرآيند ماليسازی توزيع درآمد جامعه و رشد
اقتصادی را تحت تاثير قرار ميدهد.
طي دهه اخير بخش مالي ايران نسبت به بخش حقيقي اقتصاد گسترش و رونق قابل
توجهي را تجربه کردهاست؛ به طوری که همراه با رکود تورمي و کاهش درآمد حقيقي
کشور ،تمايل افراد و بنگاههای فعال در بخش حقيقي اقتصاد برای سرمايهگذاری و فعاليت
در بازارهای مالي افزايش يافته است .با توجه به اهميت موضوع ،هدف پژوهش حاضر پاسخ
به اين پرسش است که ماليسازی در ايران چه تاثيری بر توزيع درآمد و رشد اقتصادی کشور
دارد؟ پاسخ دقيق به اين پرسش به روشي نيازمند است که قادر به تحليل رابطه دو متاير در
افقهای زماني و فرکانسهای متفاوت باشد .تبديل موجک پيوسته روشي است که عالوه بر
ترسيم رابطه علي پويا ،امكان بررسي جهت عليت ،نوع رابطه در دوره زماني کوتاهمدت،
ميانمدت و بلندمدت و در نهايت تحليل زمان-فرکانس را نيز فرآهم ميکند .از اينرو،
نخست با استفاده از رويكرد تبديل موجک پيوسته و دادههای فصلي دوره زماني -1398
 1367جهت عليت بين ماليسازی و متايرهای نابرابری درآمد و رشد اقتصادی تعيين ميشود.
سپس به منظور تبيين نتايج با واقعيات تجربي اقتصاد ايران عالوه بر ماليسازی تاثير متايرهای
اثرگذار بر توزيع درآمد و رشد اقتصادی با بهکارگيری رويكرد رگرسيوني دادهها با تواتر
مختلف 1برآورد و تحليل ميشوند.

)1. Mixed Data Sampling (MIDAS
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سازماندهي پژوهش به اين شكل است که در ادامه و در بخش دوم ادبيات موضوع
بررسي ميشود .بخش سوم ،پيشينه پژوهش را ارائه ميدهد .روششناسي پژوهش در بخش
چهارم معرفي ميشود .بخش پنجم يافتههای تجربي را تجزيه و تحليل ميکند و بخش ششم
به نتيجهگيری و پيشنهادات اختصاص دارد.

 .2ادبيات موضوع
ريشه علمي ماليسازی به مطالعات اوليه اقتصاددانان سياسي و نظريهپردازان مارکسيستي
مربوط ميشود .نظريهپردازان مارکسيستي استدالل ميکنند عدم وجود مكانيسم توزيع مجدد
ثروت ،تقاضای بازار را برای افزايش ظرفيت توليد بنگاههای انحصاری از بين ميبرد و
سرمايهداری صنعتي پيشرفته با رکود طبيعي مواجه ميشود .از آنجا که کاهش درآمد
جمعيت پاسخگوی عرضه فزاينده توليدات صنعتي نيست ،طبقه رانتجو به طور فزايندهای
به فعاليتهای مالي روی ميآورند تا نرخ موجود انباشت ثروت را حفظ کنند .بنابراين،
سرمايهداری مالي به عنوان يک رژيم انباشت جايگزيني برای سرمايهداری صنعتي مطرح
ميشود (.)Davis, G. F. & Kim, S. 2015
نظريه های اقتصاد متعارف با بيان اينكه گسترش بازارهای مالي سبب افزايش کارايي
اقتصادی و بهبود تخصيص منابع ميشوند ،نقش مهمي در ارتقا و گسترش ماليسازی دارند
( .)Palley, T. I. 2007بر پايه مدلهای نئوکالسيكي ،ماليسازی از طريق تاثير بر بهرهوری
کل عوامل توليد ،رشد اقتصادی را متاثر ميکند .در واقع بازارهای مالي از طريق انتخاب
سرمايهگذاریهای مولد به افزايش بهرهوری کل عوامل توليد منجر ميشوند؛ افزايش
بهرهوری نيز با افزايش رشد اقتصادی همراه است (.)Bernal, J. S. 2016
براساس الگوی کينزی با افزايش سود حاصل از سرمايهگذاری در بخش مالي از يک
سو ،مصرف افزايش مييابد و از سوی ديگر ،سرمايه از بخش حقيقي به بخش مالي منتقل
خواهد شد .در صورتيکه ميزان افزايش مصرف بيشتر از کاهش سرمايهگذاری باشد ،رشد
اقتصادی افزايش مييابد .در غير اين صورت رشد اقتصادی با کاهش مواجه ميشود
(.)Bhaduri, A. 2011
الگوهای پساکينزی با تكيه بر سود و بهره بخش مالي به تاثير ماليسازی بر اقتصاد تاکيد
دارند .افزايش سود و عايدی در بخش مالي به افزايش نابرابری درآمدی منجر ميشود و با
افزايش تفاوت عايدی در بخش مالي و بخش حقيقي اقتصاد ،اگر سرمايه از بخشهای مولد

 | 54پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 21شماره  | 82پایيز 1400

و توليدی به بخش غيرمولد منتقل شود ،ماليسازی اثر منفي بر رشد اقتصادی دارد .در اين
حالت ،ماليسازی با تضعيف کارکرد سرمايهگذاری به کاهش توليد منجر ميشود .بنابراين،
عملكرد ضعيف بخش حقيقي اقتصاد ناشي از گسترش بخش مالي است ( Lapavitsas, C.

.)2011
به منظور تبيين تاثير ماليسازی بر توزيع درآمد و رشد اقتصادی از يک الگوی پساکينزی
مبتني بر مدل تعديل يافته کالسكي 1استفاده ميشود که توسط پالي )2009( 2ارائه شده است.
در مدل کالسكي تاثير ثروت -بازار سهام -بر مصرف ناديده گرفته ميشود و رشد اقتصادی
تابعي از نسبت سرمايهگذاری به موجودی سرمايه است ،اما در الگوی حاضر ،رشد اقتصادی
تابعي از نسبت سرمايهگذاری به توليد است و اثر ثروت -بازار سهام -بر مصرف در نظر
گرفته ميشود .در اين الگو ،ماليسازی از طريق تايير رفتار بازارهای مالي ،تايير رفتار
بنگاههای غيرمالي و تايير ساختار و مقررات بازار بر اقتصاد اثر ميگذارد .در اين الگو ،توليد

 Yتنها تابعي از اشتاال  Nاست و تاييرات فني وجود ندارد؛ بنابراين ،توليد سرانه نيروی کار
 aمقداری ثابت است (رابطه (.))1

Y = aN

()1

توليد به صورت سود  Pو دستمزد  Wبين سرمايه و نيروی کار تقسيم ميشود .محدوديت
سهم سود  spو سهم دستمزد  swعبارت است از (رابطه (:))2
()2

sw +sp =1, 0 < sw <1, 0 < sp < 1

ارتباط دستمزد و سود با توليد توسط روابط ( )3و ( )4تبيين ميشوند.
()3

WN = sw Y

()4

P = sp Y

1. Kalecki
2. Palley, T. I.
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شرط تسويه بازار در حالت بسته بودن اقتصاد و عدم حضور دولت به صورت رابطه ()5
است.
Y = C + I

()5

در رابطه ( C ،)5و  Iمخارج مصرفي و سرمايهگذاری هستند .مطابق اين رابطه توليد با
تقاضای کل برابر است .مصرف تابعي از دستمزد ،سود تقسيمي و بهره پرداخت شده در
اقتصاد  Rو ارزش بازار سهام 𝑉 است (رابطه (.))6
C = α0 + α1 bwN+α2 (1 – b)wN+ α3 R +α4 V

()6

در رابطه ( b ،)6و  1 – bبه ترتيب سهم کارگران و مديران از دستمزد پرداختي است.
 α1 ،α0و  α2نيز به ترتيب مصرف مستقل ،ميل نهايي به مصرف کارگران و ميل نهايي به

مصرف مديران را نشان ميدهند α3 .ميل نهايي به مصرف نسبت به سود پرداختني و  α4ميل
نهايي به مصرف نسبت به ثروت را منعكس ميکنند .همچنين فرض ميشود ≤ 0 ≤ α4

 .α3 ≤ α2 ≤ α1 ≤ 1سرمايهگذاری مطلوب ∗  Iتابعي از توليد ،سود و -qتوبين 1در نظر
گرفته ميشود (رابطه (.))7
()7

I* = β0 + β1 Y + β2 P + β3 q ; β0 , β1 , β2 , β3 >0

در رابطه ( β1 ،)7تاثير توليد بر سرمايهگذاری مطلوب را منعكس ميکند و معرف
مجرای اصل شتابدهنده است؛ يعني با رونق بازار و کسب سود ميزان سرمايهگذاری نيز
افزايش مييابد β2 .تاثير سود بر سرمايهگذاری مطلوب را نشان ميدهد که به آن مجرای

سود کالسكي نيز گفته ميشود β3 .مجرای تاثير عايدی سهام بر سرمايهگذاری مطلوب است.
-qتوبين نيز در رابطه با ارزش سهام به صورت  V = q. Aتعريف ميشود که در آن A
ارزش داراييها را منعكس ميکند .سرمايهگذاری ميتواند با سرمايهگذاری مطلوب برابر
باشد يا طي زمان از آن انحراف پيدا کند .نرخ رشد اقتصادی  ،gتابعي از نسبت سرمايهگذاری
به توليد است (رابطه (.))8

1. Tobin
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()8

I
g = g ( ) , g’ > 0, g” < 0
Y

فرض ميشود مشتق مرتبه اول و دوم رشد اقتصادی نسبت به سرمايهگذاری به ترتيب
مثبت و منفي است؛ يعني افزايش سرمايهگذاری تاثير نهايي مثبت ،اما نزولي بر رشد اقتصادی
دارد؛ به طوری که با گذشت زمان دستيابي به رشد بيشتر پرهزينهتر ميشود .در چارچوب
رابطه های مطرح شده ،سود و عايدی متاير مهم الگو است که با تايير آن توزيع درآمد،
مصرف و سرمايهگذاری تايير ميکنند .برای بررسي تاثير ماليسازی از طريق تايير رفتار
بخش مالي فرض ميشود سود بخش مالي( )Pافزايش يابد؛ در اين صورت سهم سود از

توليد (  )spافزايش و در نتيجه سهم دستمزد از توليد (  )swکاهش مييابد که به نوبه خود
دستمزد و درآمد نيروی کار را کاهش ميدهد .پيامد چنين مكانيسمي ،بروز شكاف درآمدی
است .همچنين افزايش سودآوری بخش مالي از طريق افزايش فعاليتهای مالي بنگاههای
غيرمالي به تايير رفتار بخش غيرمالي منجر ميشود .در واقع بخش غيرمالي به منظور حفظ
ارزش سهام و جلوگيری از خروج سهامداران برای فعاليت در ساير بازارهای موازی به
سياستهای پرداخت پاداش ،تقسيم سود پرداختني ،سهام جايزه و باز خريد سهام اقدام
ميورزند .در نهايت پيامد چنين عملكردی ،بروز شكاف درآمدی بين کارگران و سهامداران
و در نتيجه افزايش نابرابری درآمدی است .تايير ساختار و مقررات بازارهای مالي نيز مجرای
ديگری است که به نوبه خود تاثير ماليسازی بر اقتصاد را منعكس ميکند .اين تاييرات
معموال در پي اتخاذ سياستهای خاص مالي رخ ميدهند؛ به عنوان مثال ،اعمال مقرراتي که
قدرت چانهزني نيروی کار را کاهش داده و باعث ميشوند با غالب شدن ديدگاه حاکميت
شرکتي برای افزايش درآمد مديران ،بخشي از حقوق و دستمزد نيروی کار به مديران
پرداخت شود که نتيجه آن افزايش شكاف درآمدی است .در نتيجه ،وقوع پديده ماليسازی
به بدتر شدن توزيع درآمد منجر ميشود ،اما تاثير ماليسازی بر رشد اقتصادی مبهم است و
به مجراهای اثرگذاری آن از طريق مصرف و سرمايهگذاری بستگي دارد.
در بررسي اثر تايير رفتار بازارهای مالي مبني بر افزايش سود مشاهده ميشود که از
يکسو مصرف افزايش مي يابد و از سوی ديگر به دليل کاهش سهم دستمزد از توليد،
دستمزد و مصرف کاهش مييابند.
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نتيجه نهايي اثر افزايش سود بر مصرف در يک اقتصاد سودمحور با يک اقتصاد
دستمزدمحور متفاوت است .به عنوان مثال ،در يک اقتصاد دستمزدمحور ،مصرف کاهش
مييابد و به تبع آن توليد و سرمايهگذاری کم ميشود .بهبود بازار سهام و افزايش عايدی
آن هم سرمايهگذاری را بهبود ميبخشد و هم از طريق اثر ثروت مصرف را افزايش ميدهد؛
در نتيجه رشد اقتصادی افزايش مييابد ،اما پرداخت سود به سهامداران و پاداش به مديران،
در نهايت افزايش استقراض و بدهي بنگاههای غيرمالي را در پي دارد که طي زمان منابع الزم
برای بازپرداخت بدهي را کاهش داده و در عمل به کاهش سرمايهگذاری بنگاهها و توليد
منجر ميشود .همچنين کاهش دستمزد کارگران و پرداخت آن به مديران باعث تايير توزيع
درآمد به نفع مديران شده و از آنجا که ميل نهايي به مصرف کارگران بيشتر از مديران است،
ميزان مصرف و به تبع توليد کاهش مييابد .با کاهش توليد ميزان سرمايهگذاری نيز کاهش
مييابد .در مجموع ،اگر ماليسازی باعث انحراف سرمايهگذاری از مسير بهينه خود شود،
حتما رشد اقتصادی را کاهش ميدهد؛ در ساير حاالت برآيند اثرگذاری عوامل مختلف مهم
است.

 .1-2مجراهاي اثرگذاري ماليسازي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي
به طور کلي ماليسازی از طريق پنج مجرا ،نابرابری درآمد را تحت تاثير قرار ميدهد .مجرای
اول اثرگذاری ماليسازی بر توزيع درآمد ،افزايش اندازه و قدرت بخش مالي در اقتصاد
است که در چارچوب الگوهای پساکينزی مجرای تايير رفتار بازار مالي را منعكس ميکند.
طي دهههای اخير ،رشد بخش مالي مبتني بر رشد سريع معامالت بينالمللي مالي است که
خود ناشي از آزادسازی مالي ،خلق ابزار مالي جديد و تبديل داراييهای مالي به اوراق بهادار
قابل معامله است .اين تحوالت همراه با رشد موسسات مالي و بورس اوراق بهادار به تضعيف
برخي سياستها و ابزارها منجر ميشوند که در مجموع نابرابری درآمد را افزايش ميدهند
( .)Vita, G. D. & Luo, Y. 2020عالوه بر اين ،بنگاههای اقتصادی همراه با جهانيسازی
بازار سرمايه ناچار هستند سياستهای جديدی اتخاذ کنند که به نفع بخش مالي است .از
اينرو ،در فرآيند ماليسازی ،سياست کاهش تعداد نيروی کار و توزيع سود بين سهامداران
جايگزين سياست حفظ سود و سرمايهگذاری مجدد آن ميشود؛ به نحوی که بنگاهها به
منظور کسب بازدهي کوتاهمدت ،همراه با واگذاری داراييها ،تمرکز خود را بر فعاليتهای
تجاری قرار ميدهند که ارزشافزوده قابل توجهي نصيب آنها ميکند.
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واگذاری داراييها و برونسپاری داخلي و بينالمللي فعاليتها به ميزان چشمگيری
قدرت چانهزني کارگران را کاهش و نابرابری درآمد را افزايش ميدهد (احمدی
حاجيآبادی .)1399 ،تايير مقررات بازارهای مالي ،مجرای دوم اثرگذاری ماليسازی بر
توزيع درآمد است که به طور کلي ترکيبي از اقدامات صورت گرفته مانند افزايش تقاضا به
منظور حداکثرسازی سود ،به حداقل رساندن سرمايهگذاری در سرمايه ثابت و افزايش
فرصتهای سودآوری است که به علت تايير مقررات بازارهای مالي ايجاد شده و بنگاههای
غيرمالي را ترغيب ميکند تا به جای سرمايهگذاری توليدی منابع خود را به حوزهی مالي
اختصاص دهند ( .)Lin, K. H. & Tomaskovic-Devey, D. 2013در اين فرآيند
گسترش امور مالي به زيان اقتصاد حقيقي و توليد است و سبب کاهش سودآوری بخش
حقيقي و به تبع آن کاهش دستمزد کارگران ميشود (.)Kus, B. 2012
مجرای سوم ،درجه وابستگي بنگاههای بخش غيرمالي به بخش مالي است .در فرآيند
ماليسازی ،بازارهای مالي ،بنگاههای غيرمالي را وادار ميکنند که شيوههای جديد تجارت
را به منظور ارتقا ارزش سهامداران اتحاذ کنند و با انتقال فشار حاصل از افزايش بازپرداخت
های بازاره ای مالي به ساير کارگران به ارتقا ارزش سهامدارن منجر شوند .سياست
حداکثرسازی ارزش سهامداران در کشورهايي با سه پيششرط وجود امتياز مديريتي ،وجود
سرمايهگذاران نهادگرا و وجود فرصتهای سرمايهگذاری ارزشمند اتخاذ ميشود ( Zwan,

 .)N. 2014در واقع سياست حداکثرسازی ارزش سهامداران به ايجاد ساختار جديدی از
حاکميت شرکتي منجر ميشود که بر سودهای کوتاهمدت تمرکز دارد .اين تمرکز سود با
کاهش هزينههای کار و افزايش پاداش مديران ،افزايش نابرابری درآمد را در پي دارد .عالوه
بر اين ،افزايش سود و بازدهي سرمايهگذاری در فعاليتهای مالي عالمتي برای ورود سرمايه
افرد به بازارهای مالي است .سرمايهگذاری و ورود دارای افراد در بازارهای مالي از طريق
تايير در عايدی و درآمد آنها به نوبه خود بر توزيع درآمد اثرگذار است ( Davis, G. F.
.)& Kim, S. 2015
مجرای چهارم سياستهای دولت با هدف رشد و ارتقا سودآوری بخش مالي است که
در نهايت نابرابری درآمد را تحت تاثير قرار ميدهد .در اين زمينه جهتگيری سياستهای
پولي اغلب شامل تدابيری مانند کاهش هزينههای اجتماعي است که به نوبه خود توانايي
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دولتها را برای توزيع مجدد محدود ميکند و منجر به گسترش نابرابری درآمد ميشود
(.)Kus, B. 2012
آخرين مجرای اثرگذاری مالي سازی بر نابرابری درآمد رشد و توسعه بازار سهام است.
زماني که بازار در ابتدای مرحله رشد قرار دارد ،سرمايهگذاران با سرمايه باال با ورود به بازار
سهام از منافع فزايندهای برخوردار ميشوند .در مقابل افراد با موجودی سرمايه پايين زماني
وارد بازار سهام ميشوند که بازار در مراحل انتهايي رشد قرار دارد؛ در نتيجه اين افراد با
ضرر مالي مواجه ميشوند .از اينرو ،نابرابری درآمدی به علت تفاوت زياد درآمد بين افراد
افزايش مييابد (.)Kus, B. 2012
در حالت کلي ،تاثير مالي سازی بر رشد اقتصادی مبهم است و به مجرايي بستگي دارد
که از طريق آن توليد تحت تاثير قرار ميگيرد .سرمايه گذاری يكي از مجراهای مهم
اثرگذاری ماليسازی بر رشد اقتصادی است .نظام های مالي کارآمد با شناسايي و تامين
مالي فرصت های مناسب کسب و کار ،تخصيص پس انداز ،نظارت بر سرمايهگذاری،
تسهيل مبادله آسان کاال و خدمات ،توزيع و مديريت ريسک و کاهش هزينه مبادالت
موجب تخصيص بهينه سرمايه و در نهايت افزايش رشد اقتصادی ميشوند (طاهرپور و
همكاران ،)1397 ،اما بنگاههای اقتصادی مي توانند منابع خود را در بخش حقيقي و مالي
اقتصاد سرمايهگذاری کنند .اگر در فرآيند مالي سازی ميزان سودآوری بخش مالي افزايش
يابد ،بازدهي سرمايه گذاری در بخش مالي بيشتر از بخش حقيقي خواهد بود؛ در نتيجه
بنگاهها بودجه بيشتری به سرمايه گذاری در بخش مالي اختصاص ميدهند .با توجه به
محدوديت منابع ،افزايش سرمايه گذاری در يک بخش با کاهش سرمايهگذاری در بخش
ديگر همراه است .از اينرو ،فرآيند مالي سازی به کاهش انباشت سرمايه در بخش حقيقي
منجر ميشود که به دنبال آن سرمايهگذ اری و رشد اقتصادی نيز کاهشمييابند
(  .) Ahmadi Hajiabadi, S. 2016عالوه بر اين ،مطابق الگوهای پساکينزی در فرآيند
ماليسازی افزايش پرداخت های مالي از جمله بهره و سود سهام به سهامداران به کاهش
وجوه برای پروژه های توليدی بلندمدت منجر مي شود و از طريق کاهش انباشت سرمايه
رشد اقتصادی را کاهش ميدهد ( .) Barradas, R. 2017به بيان ديگر ،افزايش تعداد
سرمايه گذاران نهادی که خواستار افزايش دائمي قيمت سهام هستند به اعمال فشار بر
مديران به منظور افزايش نرخ بازده سرمايه منجر مي شود .بنابراين ،مديران به علت عاليق
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شخصي و فشا ر بازارهای مالي انگيزه پيدا ميکنند تا انتظارات سهامدارن را در مورد
افزايش سود سهام يا باز خريد سهام در کوتاهمدت تامين کنند.
تامين انتظارات سهامداران به سه دليل سرمايهگذاری حقيقي را کاهش ميدهد؛ اول ،به
دليل ارزان و امنتر بودن منابع داخلي در مقايسه با منابع خارجي ،افزايش پرداختنيهای مالي
از طريق کاهش منابع مالي به کاهش سرمايهگذاری حقيقي منجر ميشود .دوم ،افق زماني
مديريت بنگاهای غيرمالي به سرعت کاهش پيدا ميکند؛ به طوری که مانع تامين مالي
پروژههای سرمايهگذاری بلندمدت و فعاليتهای تحقيق و توسعه ميشود .سوم ،عدم آگاهي
مديريت بنگاه نسبت به هزينه کسب مجدد سرمايه باز پرداخت شده به بازارهای مالي با
افزايش نااطميناني ،ريسک سرمايهگذاری در برخي پروژههای بلندمدت را افزايش ميدهد
(فتحي و همكاران.)1392 ،
براساس مجرای دوم ،گسترش بخش مالي از طريق تاثير بر ساختار و کارايي تخصيص
منابع انساني بر رشد اقتصادی اثرگذار است .با گسترش سريع صنعت مالي ،نيروی کار
بااستعداد به بخش مالي جذب ميشود .افزايش نيروی کار بااستعداد در بخش مالي به کاهش
نيروی کار با استعداد در بخش حقيقي اقتصاد منجر ميشود .کاهش تدريجي نيروی کار با
استعداد در بخش حقيقي نيز توليد ناخالص داخلي را کاهش ميدهد (.)Li, K. 2021
نابرابری درآمدی ،مجرای سوم اثرگذاری ماليسازی بر رشد اقتصادی است .ماليسازی
از طريق افزايش سود بخش مالي و همچنين افزايش دستمزد مديران به کاهش دستمزد نيروی
کار و بدتر شدن توزيع درآمد منجر ميشود .با فرض تفاوت در ميل نهايي به مصرف
گروههای مختلف اقتصادی ،ماليسازی به دليل توزيع مجدد درآمد با تاثير بر مصرف ،رشد
اقتصادی را تحت تاثير قرار ميدهد ( .)Hein, E. & Van Treeck, T. 2007در اين
فرآيند ،اگر ميزان افزايش در مصرف بهدليل افزايش عايدی و سود سهام (اثر ثروت) کاهش
مصرف ناشي از نابرابری درآمد کارگران را جبران کند ،رشد اقتصادی افزايش مييابد و
برعكس (.)Hein, E. & Van Treeck, T. 2010
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 .3پيشينه پژوهش

کاس )2012( 1رابطه بين ماليسازی و نابرابری درآمد در  20کشور توسعهيافته را طي دوره
زماني  1995-2007بررسي کرد .وی دريافت در فرآيند ماليسازی عدم موفقيت اتحاديههای
کارگری در حمايت از کارگران به افزايش نابرابری درآمد منجر شده است .عالوه بر اين،

تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد در کشورهای با تراکم پايين اتحاديهها بيشتر از ساير
کشورها است.
وانآرنوم و ناپلس )2013( 2در پژوهش خود تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد در
آمريكا را طي دوره زماني  1967-2010بررسي کردند .آنها بيان ميکنند نابرابری درآمد
اساسا ناشي از تايير توازن قدرت به سمت سرمايهداران و کاهش قدرت کارگران است .به
بيان ديگر ،در فرآيند ماليسازی به دليل فشارهای هزينهای و کاهش قدرت اتحاديهها
دستمزد کارگران کاهش و نابرابری درآمد افزايش مييابد.
دونهاپت )2013( 3ماليسازی را به عنوان فرآيند افزايش اهميت بخش مالي توصيف
ميکند که از يکسو بر توزيع درآمد بين سود و دستمزد و از سوی ديگر بر بهره و سود
سهام پرداحتني بنگاهها اثرگذار است و از اين طريق توزيع درآمد را متاثر ميکند .عالوه بر
اين ،وی با بررسي تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد  13کشور توسعهيافته طي دوره زماني
 1986-2007نشان ميدهد پرداخت سود سهام و بهره شرکتهای بخش مالي تاثير منفي بر
سهم دستمزد از درآمد ملي دارند.
در پژوهش کوان و روبرتس )2015( 4چگونگي تاثير ماليسازی بر پيوند بين اقتصاد
جديد و نابرابری درآمد در  18کشور پيشرفته طي دوره زماني  1998-2008مورد بررسي
قرار گرفت .براساس نتايج پژوهش ماليسازی منجر به افزايش نابرابری درآمد ميشود .اثر
متقابل ماليسازی بر اشتاال در بخش خدمات و مشارکت زنان در کار تاثير مثبت و معني
داری بر نابرابری درآمد دارند.
توماسكي ديوی و همكاران )2015( 5ارتباط بين ماليسازی و ارزشافزوده در اياالت
متحده را طي دوره زماني  1970-2008مورد بررسي قرار دادند .براساس يافتههای پژوهش
1. Kus, B.
2. Van Arnum, B. M. & Naples, M. I.
3. Dünhaupt, p.
4. Kwon, R. & Roberts, A.
5. Tomaskovic-Devey, et al.
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تايير سرمايهگذاری بنگاههای غيرمالي به سمت ابزارهای مالي به کاهش ارزشافزوده بخش
غيرمالي منجر ميشود.
الوارز )2015( 1به منظور بررسي تاثير ماليسازی بنگاههای غيرمالي فرانسوی بر عملكرد
توزيع درآمد طي دوره زماني  2004-2013بيان ميکند ماليسازی بنگاههای غيرمالي در
فرانسه از طريق افزايش وابستگي به کسب درآمد از مجراهای مالي و کاهش قدرت چانهزني
کارگران به بدتر شدن توزيع درآمد منجر شدهاست.
گودچوت )2016( 2با تعريف ماليسازی به عنوان يک پديده بازارسازی ،تاثير انواع
مختلف ماليسازی شامل رشد بخش مالي و رشد زيرمجموعههای بخش مالي از جمله رشد
بازارهای مالي ،ماليسازی شرکتهای غيرمالي و ماليسازی خانوار بر توزيع درآمد در 18
کشور توسعهيافته طي دوره زماني  1970-2011را بررسي کرد .وی ابتدا نشان ميدهد سهم
بخش مالي از توليد ناخالص داخلي مهمترين عامل افزايش نابرابری جهاني است .سپس با
تجزيه ماليسازی به بخشهای مختلف بيان ميکند مهمترين عامل افزايش نابرابری نسبت
تعداد سهام معامله شده در بورسهای ملي و تعداد سهام نگهداری شده در داراييهای بانكي
است و ماليسازی بنگاههای غيرمالي تاثيری بر نابرابری ندارد.
گلبيوسكي و همكاران )2016( 3ضمن بررسي تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد ،تفاوت
بين وقوع پديده ماليسازی را در  7کشور مختلف اروپای طي دوره زماني 2004-2013
بررسي کردند .نتايج نشان ميدهند نابرابری درآمد عمدتا تحت تاثير عوامل خاص هر کشور
است .مهمترين نكته در اين پژوهش بهکارگيری يک شاخص مصنوعي برای اندازهگيری
ماليسازی است که نشان ميدهد سطح ماليسازی در کشورهای اروپای عضو  G7بيشتر از
کشورهای اروپای شرقي و مرکزی است.
سويلوکوس و بورين )2017( 4در پژوهش خود تاثير ماليسازی بر صنعتزدايي در
اتحاديه اروپا طي دوره زماني  1995-2015را بررسي کردند .براساس يافتههای پژوهش در
فرآيند صنعتزدايي فعاليتهای خدماتي جايگزين فعاليتهای صنعتي ميشوند .از آنجا که
بخش مالي قادر به جذب مازاد عرضه نيروی کار و جبران کاهش توليد بخش صنعت نيست،
1. Alvarez, L.
2. Godechot, O.
3. Golebiowski, et al.
4. Svilokos, T. & Burin, I.
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اشتاال و رشد اقتصادی کاهش مييابند .يافتههای تجربي نيز تاثير منفي ماليسازی بر
ارزشافزوده و اشتاال در بخش صنعت را تاييد ميکنند.
کريل و همكاران )2017( 1تاثير ماليسازی بر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه،
مصرف سرانه ،سرمايهگذاری و نابرابری درآمد در اتحاديه اروپا را طي دوره زماني -2014
 1991مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان ميدهند نسبت اعتبارات به توليد ناخالص داخلي
تاثيری بر عملكرد اقتصادی ندارد .با اين وجود نسبت اعتبار به سپردهها منجر به کاهش توليد
ناخالص داخلي و افزايش نابرابری درآمد ميشود .عالوه بر اين ،نسبت سرمايه به دارای تاثير
منفي بر سرمايهگذاری و به تبع آن اثر منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد.
هايد و همكاران )2017( 2با بررسي تاثير همزمان ماليسازی و جهانيشدن بر نابرابری
درآمد ،تفكيک ماليسازی به سه بعد اشتاال در امور مالي ،بيمه امالک و مستاالت ،گسترش
اعتباری و بحرانهای مالي و تفكيک نابرابری درآمد به سه بخش نابرابری درآمد ناشي از
بازار ،توزيع مجدد و دخالت دولت محدوديتهای پژوهشهای قبلي را رفع ميکنند .آنها
نشان ميدهند ماليسازی نابرابری ناشي از بازار و دخالت دولت را افزايش ميدهد .نتايج
برای نابرابری ناشي از توزيع مجدد متفاوت است؛ به طوری که نابرابری ناشي از توزيع مجدد
به وسيله گسترش اعتباری کاهش و با بحران مالي افزايش مييابد.
شين و لي )2019( 3تاثير ماليسازی و توسعه مالي بر نابرابری درآمد در کشورهای
پيشرفته طي دوره زماني  1971-2014را بررسي کردند .براساس نتايج حاصل از پژوهش تنها
سهم درآمد توزيع شده بنگاهها منجر به افزايش نابرابری درآمد ميشود .به بيان ديگر ،عامل
افزايش ماليسازی تمايل به کسب سود توسط بنگاههای غيرمالي است ،اما توسعه مالي
تاثيری بر نابرابری درآمد ندارد.
کوهلر و همكاران )2019( 4در پژوهش خود بيان ميکنند ماليسازی از طريق تاثير بر
قدرت چانهزني ،افزايش مارک-آپ بنگاههای مالي ،فشار رقابتي بر بنگاهها به دليل تجارت
مالي که با کاهش دستمزد همراه است و افزايش ماليسازی خانوار بهويژه افزايش بدهي
خانوار بر سهم دستمزد نيروی کار از درآمد اثرگذار است .يافتههای تجربي اين پژوهش نيز
1. Creel, et al.
2. Hyde, et al.
3. Shin, H. & Lee, K.
4. Kohler, et al.
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تاثير منفي آزادسازی مالي و پرداختهای مالي بنگاههای بخش غيرمالي بر سهم دستمزد
نيروی کار از درآمد را تاييد ميکنند.
اشكولنيک و همكاران )2019( 1عالوه بر ماليسازی تاثير اشتاال ،صادرات کاال و
خدمات ،ارزشافزوده بخش صنعت و نابرابری درآمد را بر رشد اقتصادی بين کشوری طي
دوره زماني  2007-2017بررسي کردند .يافتهها نشان ميدهند تاثير ماليسازی ،اشتاال،
صادرات کاال و خدمات ،ارزشافزوده بخش صنعت و نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی
مثبت است.
ازدمير )2020( 2با بررسي تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد در  97کشور طي دوره
زماني  1991-2014بيان ميکند افزايش روابط و معامالت مالي عوامل مهم در افزايش
نابرابری محسوب ميشوند.
ويتا و ليو )2020( 3در راستای بررسي تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد در  33کشور
طي دوره زماني  ،1996-2015ماليسازی را به سه بخش ماليسازی بخش مالي ،ماليسازی
بخش غيرمالي و ماليسازی خانوار تقسيم ميکنند .آنها نشان ميدهند از بين سه بعد
ماليسازی ،تنها ماليسازی خانوار تاثير مثبت و معنيداری بر نابرابری درآمد دارد .به بيان
ديگر ،پيوند بين ماليسازی و نابرابری درآمد ناشي از بدهي خانوار است .با وجود فراگير
بودن ماليسازی هزينههای ماليسازی تنها بر افراد عادی و بهويژه خانوارهای کمدرآمد
تحميل ميشوند.
الكسيوا و همكاران )2021( 4به منظور بررسي تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد ،نابرابری
درآمد را به نابرابری برپايه درآمد قابل تصرف خانوار ،نابرابری برپايه درآمد خانوار از بازار
و نابرابری ناشي از دستمزد (پرداختهای توليدی) تقسيم ميکنند .آنها بيان ميکنند تشديد
انعطافپذيری نيروی کار و از بين رفتن قدرت اتحاديهها به تضعيف نهادهای بازار کار منجر
شدهاست .به همين دليل ماليسازی تاثير مثبتي بر نابرابری درآمد دارد.
در بين مطالعات داخلي نيز فتحي و همكاران ( )1392با مطالعه تاثير ماليسازی بر
سرمايهگذاری ثابت شرکتهای غيرمالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره
1. Shkolnyk, et al.
2. Özdemir, O.
3. Vita, G. D. & Luo, Y.
4. Alexioua, et al.
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 1387-1381نشان ميدهد از آنجا که نرخ باالی هزينههای مالي بيانگر سودآوری و توانايي
پرداخت بدهي شرکت است ،قابليت دسترسي به اعتبار و به تبع آن توانايي جذب منابع مالي
شرکت افزايش مييابد .بنابراين ،افزايش هزينههای مالي به افزايش سرمايهگذاری واقعي در
شرکتها منجر شدهاست.
ابوذری و همكاران ( )1396با بررسي وقوع پديده ماليسازی در کشور طي سالهای
 1380-1393نشان ميدهند رشد بازار سرمايه از فصل اول سال  1380تا فصل دوم سال 1392
اثر مثبت و معنيدار و از فصل دوم سال  1392تا فصل سوم سال  1393اثر منفي و معنيداری
بر رشد اقتصادی کشور دارد .از اينرو ،آنها معتقدند طي بازه زماني 1392-1393اقتصاد
ايران با پديده ماليسازی مواجه شدهاست.
احمدی حاجيآبادی ( )1399رابطه علي بين نابرابری درآمد و ماليسازی در ايران را
طي دوره زماني  1380-1396بررسي کرد و نشان داد رابطه بلندمدت يک طرفه از سمت
شاخصهای ماليسازی به سمت نابرابری درآمدی وجود داشتهاست.

 .4روششناسي پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد و رشد اقتصادی است .به
منظور تجزيه و تحليل روابط بين متايرها از رويكرد تبديل موجک پيوسته استفاده ميشود.
تبديل موجک ابزاری بسيار کارا برای مواجهه با سریهای زماني (سيگنالها) است که
خواص نامانايي دارند (رابطه ( .))9ضرايب استخراج شده از موجکها قسمتي از سری زماني
را در مقياسهای متفاوت نشان ميدهد .يک تابع تبديل پيوسته به صورت حاصل ضرب دو
جمله نمايش داده ميشود (.)Abid, F. & Kaffel, B. 2018
()9

∞+

X(t)𝛹 ∗ 𝑢,𝑠 (𝑡) dt

∫ = )𝒲𝑋 (u, s

∞−

در رابطه ( wX (u, s) )9ضرايب حاصل از بهکارگيری تابع موجک پيوسته برای سری

زماني پيوسته است و تابعي از متايرهای انتقال( )uو مقياس ( )sاست X(t) .سری زماني مورد

نظر را نشان ميدهد و ) Ψu,s (tتابع موجک پايهای پيوسته است که در حالت کلي به صورت
رابطه ( )10تعريف ميشود.
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1

𝑢𝑡−
(𝛹
)
𝑠
𝑠√

()10

= )𝑡( 𝑠𝛹𝑢,

توابع موجک پايه پيوسته متعددی وجود دارند که هر کدام با توجه به ويژگيها و
خصوصيات مطالعات استفاده ميشوند .در اين پژوهش از تابع موجک مورلت 1استفاده
ميشود که به صورت رابطه ( )11تعريف ميشود.
𝑡 2⁄
2

(11

Ψ(𝑡) = 𝜋 −1/4 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑒 −

در رابطه ( i = √−1 ،)11عدد موهومي است و  ωفرکانس مرکزی است .قابليت تبديل

موجک پيوسته ناشي از توانايي تجزيه و تحليل و بازسازی يک سری زماني )X(t) ∈ L2 (R

به صورت رابطه ( )12است.
()12

∞1 +∞ +
ds
∫ [∫ WX (u, s)Ψu,s (t)dt] 2 , s>0
∞CΨ -
s
∞-

=)X(t

ويژگي اصلي تبديل موجک حفظ انرژی در سریهای زماني است .اين ويژگي که برای
تحليل طيف قدرت و توان موجک به کار گرفته ميشود ،واريانس را مطابق رابطه ()13
مشخص ميکند.
∞1 +∞ +
ds
‖X(t) ‖= ∫ [∫ WX (u, s)2 dt] 2
CΨ 0
s
∞-

()13

2

در رابطه ( )13طيف توان موجک بيانگر واريانس موضعي سری زماني ) X(tدر مقياس
های زماني مختلف است.

 .1-4همدوسي موجک

2

همدوسي موجک يک ابزار قدرتمند برای بررسي ارتباط بين دو سری زماني و بررسي
همحرکتي آنها در حوزه زمان و فرکانس است ( .)Abid, F. & Kaffel, B. 2018در
1. Morlet
2. Wavelet Coherence
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تحليل پويا بين دو متاير توجه به همدوسي موجک و اختالف فاز مهم و ضروری است.
همدوسي موجک به عنوان خودهمبستگي در فضای بسامدی سری زماني تعريف ميشود.
همدوسي موجک که بر پايه طيف بين موجک و طيفهای موجک خودکار محاسبه ميشود
به صورت رابطه ( )14نشان داده ميشود.
2

()14

|))|S(S -1 Wx,y (u, s

2

)) |)(S(S -1 |Wx (u, s)|2 ))(S(S-1 |Wy (u, s

=)2 (u,s

R

) wx,y (u, sموجک انتقال متقاطع است که به صورت = )wx,y (u, s

 wx (u, s). wتعريف ميشود؛  wxو  wyتوابع انتقال موجک هستند که از
)̃y (u, s

دادههای سری زمانيهای  xو  yاستخراج ميشود S .نيز عملگر هموارساز است که به
صورت ترکيبي از دو هموارساز زمان و هموارساز فرکانس حاصل شدهاست .با بهکارگيری
عملگر هموارساز ،مجذور همدوسي موجک بين صفر و يک قرار ميگيرد .همدوسي
موجک به صورت همزمان شدت همدوسي و ترکيب زمان و فرکانس را فراهم ميکند.
هرچه ميزان مجذور همدوسي موجک بيشتر باشد ،ارتباط قویتری بين دو متاير وجود دارد

(.)Abid, F. & Kaffel, B. 2018

از آنجا که همدوسي بين دو متاير برحسب توان دوم نشان داده ميشود ،نميتوان در
رابطه با مثبت يا منفي بودن آن اظهار نظر کرد .بنابراين ،از ابزار اختالف فاز برای تشخيص
اين موضوع استفاده ميشود که با استفاده از آن ارتباط مثبت و منفي و همچنين پسرو يا
پيشرو بودن متايرها تبيين مي شود .اختالف فاز بين دو متاير به صورت رابطه ( )15نشان
داده ميشود.
()15

} ))I{S (S -1 Wx,y (u, s

)
})) R{(S(S -1 |Wx (u, s)|2

-1

( Φx,y(u,S) =tan

که در آن  Iو  Rبه ترتيب بخشهای موهومي و واقعي انتقال بين موجكي را نشان ميدهند.
نتايج حاصل از اختالف فاز و همدوسي به صورت بردارهايي در نمودار همبستگي موجک
نشان داده ميشوند.
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 .2-4روششناسي MIDAS

1

اگر يک الگوی رگرسيوني شامل متايرهای با تواتر مختلف باشد ،امكان برآورد ضرايب با
روشهای سنتي اقتصادسنجي وجود ندارد .برای رفع اين محدوديت از رويكرد MIDAS
استفاده ميشود که به وسيله آن ميتوان ضرايب يک رگرسيون با متايرهای دارای تواتر
مختلف را برآورد کرد .برای بررسي الگوی  MIDASفرض ميشود متاير وابسته  {yt }tو

متاير مستقل  {xT }Tدو متاير مانا با تواتر مختلف هستند t .بيانگر واحد زمان برای متاير
کمتواتر و Tنشان دهنده واحد زمان برای متاير دارای تواتر باال است .برای برقراری ارتباط
بين متاير وابسته و توضيحي دارای تواتر مختلف  tو  Tضريب  sمورد استفاده قرار ميگيرد.
1

ضريب  sکسری از فاصله بين  tو  t − 1است ،به نحوی که  m = sنشان ميدهد متايرهای
سری زماني پرتواتر  xTچند بار در فاصله زماني مورد مشاهده واقع شدهاند؛ يعني t = Tm

است و متاير  m ،xTبار بيشتر از متاير  ytدر مدل ظاهر ميشود (نوفرستي و همكاران،
 .)1397رگرسيون ساده الگوی دادهها با تواتر متفاوت که توسط گيزلز )2007( 2معرفي
ميشود ،براساس متاير پرتواتر و وقفههای آن به صورت رابطه ( )16نشان داده ميشود.
()16

nm -1

) xnmm-j,t +ut+1

m

yt+1 =c0 + ∑ βwnm-j (θ
j=0

در رابطه ( wnm−j )16تابع وزندهي ،بيانگر يک چند جملهای به منظور اعمال وزنهای
خاص به وقفههای گسترده متاير  xTاست .گيزليز و همكاران ( )2014فرم کلي توابع
وزندهي را به صورت رابطه ( )17معرفي ميکنند (نوفرستي و همكاران.)1397 ،
()17

)𝜃 ;𝑗(𝜑
𝑚 −1
∑𝑛𝑗=1
)𝜃 ;𝑗(𝜑

= )𝜃 ;𝑗(𝑤

که در آن  jو  θبه ترتيب تعداد وقفهها و بردار حاوی يک تا چند  θاست .با توجه به نوع

تابع ) φ(j; θو حداکثر تعداد وقفهها ،تابع وزندهي ميتواند از تواتری به تواتر ديگر و از
متايری به متاير ديگر ،متفاوت باشد .تابع وزندهي که براساس  jو  θشكل ميگيرد ،وزنهای
)1. Mixed Data Sampling (MIDAS
2. Ghysels, E.
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غيرمنفي ايجاد ميکند .برای تعيين مقدار ضريب پرتواتر و وقفههايش ،فرض ميشود

m −1
 ∑nj=0است؛ يعني مجموع وزنهای ايجاد شده توسط تابع وزندهي برابر
βwnm −j = 1

با يک است.
گيزليز و همكاران ()2014توابع وزندهي تابع وزندهي آلمون ،1آلمون نمايي 2و بتا 3را
به عنوان توابع وزندهي ميداس ،معرفي ميکنند .در اين پژوهش از تا بع وزندهي آلمون

استفاده ميشود که در آن ضريب  βو  wبه صورت پارامتر مشترک  βwnm−jبرآورد
ميشوند .تابع وزندهي آلمون به صورت رابطه ( )18است.
()18

𝑝 𝑛𝑚 −1
𝑝

𝑗 𝑝𝜃 ∑ ∑ = 𝑗𝛽𝑤𝑛𝑚−
𝑗=0 𝑝=1

در رابطه ( p ،)18مرتبه چند جملهای آلمون را نشان ميدهد .در تابع وزندهي آلمون با
توجه به مقاير مختلف پارامترهای  θو  ،pضرايب متفاوتي ايجاد ميشود .تابع آلمون نمايي
به صورت رابطه ( )19است.
()19

)exp(j.θ+j2 .θ
2
∑jMax
)j=1 exp(j.θ+j .θ

=)w(j;θ

در آلمون دو پارامتری اگر  θ1 =θ2 = 0باشد ،وزنهای برابر و رويه تجميع زماني
متوسطگيری سادهای حاصل ميشود (خياباني و رجبي .)1398 ،تابع وزندهي آلمون نمايي
انعطافپذيری بااليي دارد و ميتواند شكلي صعودی ،نزولي و يا کوهاني شكل برای وزنها
ايجاد کند  .با توجه به مرتبه انباشتگي متايرها برای تبيين رابطه بين متايرهای توضيحي و
پسانداز ملي از الگوی ADL − MIDAS 4استفاده ميشود.

1. Almon Lag Polynomial Specifcation
2. Normalized Exponential Almon Lag Polynomial
3. Normalized Beta Probability Density Function
4 .Autoregressive Distributed Lag MIxed DAta Sample
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 .3-4تصريح الگو و معرفي دادهها
برای بررسي رابطه ماليسازی با نابرابری درآمد و رشد اقتصادی با بهکارگيری رويكرد تبديل
موجک پيوسته رابطه بين مالي سازی با نابرابری درآمد و رشد اقتصادی مورد بررسي قرار
ميگيرد .همچنين از آنجا که تبيين تجربي و بررسي شواهد اقتصاد ايران حاکياند ماليسازی
تنها عامل موثر بر نابرابری درآمد و رشد اقتصادی نيست ،بنابراين ،با توجه به شواهد تجربي
و پيروی از الگوی ويتا و ليو ( ،)2020پهلواني و همكاران ( )1400و صمصامي و اسماعيلي
صدرآبادی ( )1391تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد در رابطه ( )20معرفي ميشود.
()20

) git =f(ft ,lyt , gct ,inft ,dum1t ,dum2t

که در آن  gitضريب نابرابری درآمد lyt ،لگاريتم توليد ناخالص داخلي gct ،مخارج

مصرفي دولت inft ،تورم dum1t ،متاير مجازی تحريم و  dum2tمتاير مجازی
هدفمندسازی يارانهها را نشان ميدهند .ه مچنين به پيروی از الگوی اشكولنيک و همكاران
( )2019و فدائي و درخشان ( )1394تاثير ماليسازی بر رشد اقتصادی براساس رابطه ()21
تبيين ميشود.
()21

) lyt =f(ft , lK t ,empt ,t t , git ,gct ,inft ,dum1t

که در آن  lK tلگاريتم سرمايه فيزيكي empt ،لگاريتم اشتاال و  t tدرجه باز بودن تجاری
را نشان ميدهد .دادهها به صورت فصلي و ساالنه هستند و دوره زماني 1367:q1- 1398:q4
را دربر ميگيرند .به منظور اندازهگيری ماليسازی از شاخص نسبت ارزشافزوده بخش مالي
به توليد ناخالص داخلي ( )Van Arnum, B. M. & Naples, M. I. 2013و برای
اندازهگيری نابرابری درآمدی از ضريب جيني و به منظور اندازهگيری درجه باز بودن تجاری
از نسبت صادرات به واردات استفاده ميشود .متاير رشد اقتصادی نيز بر پايه توليد ناخالص
داخلي بدون بخش نفت محاسبه ميشود .همچنين از آنجا که تحريمهای اقتصادی عليه ايران
در سال  2006چندجانبه شد ،بنابراين متاير مجازی تحريم برای سالهای پيش از  2006عدد
صفر و برای سالهای  2006به بعد عدد يک را دارا است (آماده و همكاران.)1393 ،
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متاير مجازی هدفمندسازی يارانهها برای سالهای قبل از اجرای هدفمندسازی دارای
عدد صفر و برای ساير سالها دارای عدد يک است .همچنين از شاخص قيمتي مصرفکننده
به سال پايه  1383به منظور حقيقي کردن متايرها استفاده ميشود.
از آنجا که دادههای ضريب جيني و اشتاال به صورت ساالنه در دسترس هستند ،دادههای
ضريب جيني و اشتاال با استفاده از نرم افزار ايويوز به دادههای فصلي تبديل و با استفاده از
فيلتر  x-12فصليزدايي شدند .ماخذ دادهها بانک مرکزی جمهوری اسالمي و مرکز آمار
ايران است.

 .5يافتهها
 .1-5يافتههاي همدوسي موجک
در نمودارهای ( )2( ،)1و ( )3سه مولفه مقياس ،زمان و همدوسي موجک وجود دارند؛ محور
عمودی بيانگر مقياس و بازه زماني است .با حرکت از باال به پايين به ترتيب دوره زماني
کوتاهمدت ( 0تا  2سال) ،ميانمدت (2تا  4سال) و بلندمدت (بيش از  4سال) مشخص
ميشوند .محور افقي ،زمان مورد مطالعه را نشان ميدهد و همدوسي موجک به وسيله ستون
رنگي عمودی کنار نمودار نمايش داده ميشود .رنگ قرمز نشاندهنده همدوسي يک و
رنگ آبي بيانگر همدوسي صفر است .در قسمتهايي که با خط سياه پررنگ نشان داده
ميشوند ،همدوسي با اهميت آماری  5درصد وجود دارد که به وسيله شبيهسازی مونت
کارلو 1حاصل شده است .در تحليل سری زماني به دليل نوسان لحظهای موجک ،مقادير
تصادفي جايگزين مقادير واقعي حاصل از تبديل ميشوند .اين مساله که به اثر لبه 2معروف
است ،منجر به بروز خطای اريب در تبديل ميشود .با افزايش مقياس تبديل ،خطای اريب
نيز افزايش مييابد .به نواحي از طيف که اثر لبه به اوج رسيده باشد ،کانون اثر 3گفته ميشود.
نتايج حاصل از زمان -مقياس مبدل موجک در نواحي لبه غيرقابل اعتماد است و در تحليل
نتايج حاصل از آن بايد دقت شود ( .)Abid, F. & Kaffel, B. 2018اين نواحي که در
نمودار به وسيله خطوط سفيد به شكل مخروط نشان داده ميشوند به راحتي قابل تفسير و
توجيه نيستند .پيكانهای موجود در شكل بيانگر اختالف فاز هستند .چنانچه جهت پيكانها
1. Monte Carlo Simulation
2. Edge Effect
3. Cone of Influence
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به سمت راست باشد دو متاير همفاز و اگر جهت پيكانها به سمت چپ باشد ،دو متاير در
فاز مخالف يكديگر هستند .در صورتيکه جهت پيكانها راست و پايين و يا چپ و باال
باشد ،ماليسازی عامل حرکت متايرهای نابرابری درآمد و رشد اقتصادی است؛ اگر جهت
پيكان راست و باال يا چپ و پايين باشد ،متايرهای نابرابری درآمد و رشد اقتصادی عامل
حرکت ماليسازی هستند .به منظور تحليل همدوسي در ادامه به منظور تبيين نتايج ،نخست
طيف انرژی متايرها و سپس همحرکتي و همبستگي بين متايرها بررسي ميشود.
نمودار ( )1طيف توان موجک متاير ماليسازی را نشان ميدهد؛ مطابق نمودار متاير
ماليسازی در مقياس  0تا  8طي سالهای  1377-1385 ،1368-1374و  1395-1398بيشترين
انرژی را دارد که نشاندهنده نوسان باال و معنيدار اين متاير در بازههای زماني ذکر شده
است .از داليل نوسانات ماليسازی رکود تورمي ،نااطميناني نسبت به شرايط اقتصادی ناشي
از نوسانات نرخ ارز ،تحريمهای اقتصادی ،افزايش قيمت طال ،اجرای برجام ،تاييرات نرخ
سود بانكي ،افزايش تمايل سرمايهگذاری در بخش امالک و مستاالت و به تبع آن رونق
بازار مسكن و رشد قابل توجه بازار سرمايه طي سالهای اخير است.
نمودار .1طيف توان موجک ماليسازي
1398
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با توجه به نتايج نمودار ( )2بيشترين آنتروپي و نوسان نابرابری درآمد در مقياس  0تا 16
به سالهای  1387-1391 ،1383 ،1378-1380 ،1374-1376 ،1369-1371و 1396-1397
مربوط ميشود .طي سالهای بيان شده به دليل گسترش ماليسازی ،رکود اقتصادی ،افزايش
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تورم ،سياستهای اصالحي دولت ،افزايش بيكاری و افزايش نرخ ارز در کشور نابرابری
درآمد از نوسانات بااليي برخوردار است.
نمودار .2طيف توان موجک نابرابري درآمد
1395

1398
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1386
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1380
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نتايج نمودار ( )3بيان ميکند رشد اقتصادی در مقياس  0تا  8طي سالهای 1368-1388
دارای بيشترين انرژی و نوسان است .از داليل آنتروپي باالی رشد اقتصادی در بازه زماني
ذکر شده ميتوان به پديده ماليسازی ،افزايش نقدينگي ،شرايط تورمي کشور ،تحريمهای
اقتصادی ،بيانضباطي پولي و مالي ،نوسانات نرخ ارز ،وابستگي به واردات مواد اوليه ،افزايش
تقاضا برای محصوالت وارداتي و درنهايت افزايش نابرابری درآمدی اشاره کرد.
نمودار .3طيف توان موجک رشد اقتصادي
1398

1395
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1389
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1380

1377
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40
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1.0e+00
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نمودار ( )4همدوسي بين ماليسازی و نابرابری درآمد را نشان ميدهد .براساس نتايج اين
نمودار در کوتاهمدت همدوسي قوی بين ماليسازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به نحوی
که طي بازه زماني  1368-1386در مقياس  0تا  8همدوسي مثبتي بين دو متايرقابل مشاهده
است .به بيان ديگر ،جهت پيكانها نشان ميدهد دو متاير در يک فاز قرار دارند و ماليسازی
پيشرو و علت حرکت نابرابری درآمد است.
نمودار .4فضاي همدوسي و اختالف فاز ماليسازي و نابرابري درآمد
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براساس آمار بانک مرکزی طي سالهای 1368تا  1374به دليل افزايش سرمايهگذاری
بخش خصوصي ،بازار امالک و مستاالت رونق يافت؛ به نحوی که ارزشافزوده بخش امالک
و مستاالت به روند افزايشي دست پيدا کرد .از اينرو ،فعاليت و سرمايهگذاری در بازار امالک
و مستاالت از سود و بازدهي فراواني برخوردار شد .در اين بين از يکسو ،افزايش تورم به
افزايش قيمت مسكن و به تبع آن افزايش ثروت صاحبان مسكن منجر شد و از سوی ديگر،
کاهش رشد اقتصادی سبب کاهش درآمد حقيقي شد؛ با کاهش درآمد حقيقي ،فقر و نابرابری
درآمد افزايش يافت .در سال  1375به دليل کاهش ارزشافزوده واسطهگریهای پولي و مالي
و کاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن ،ارزشافزوده بخش مالي کاهش و رشد اقتصادی
افزايش يافت .با افزايش رشد اقتصادی و کاهش تورم ،نابرابری درآمد نيز کاهش پيدا کرد.
در سال  1376-1381با افزايش ارزشافزوده خدمات امالک و مستاالت و واسطهگریهای
پولي و مالي نابرابری درآمد افزايش يافت (دادههای بانک مرکزی) .در سال  1382-1386به
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دليل افزايش رشد اقتصادی ،نااطميناني ناشي از چالشهای سياسي و اثرات منفي آن بر بازار
سرمايه ،تاييرات هزينه ساخت و ساز و رکود بازار مسكن ،ارزشافزوده بخش مالي با کاهش
مواجه شد .در اين دوره به دليل بهبود رشد اقتصادی ،اعطای تسهيالت به منظور مقابله با بيكاری
و در نهايت کاهش بيكاری ميزان نابرابری درآمد کاهش يافت (خالصه تحوالت اقتصادی
کشور .)1382-1386 ،طي سالهای  1393تا  1396دو متاير حرکت همفاز دارند و عليت دو
طرفه بين ماليسازی و توزيع درآمد برقرار است .با وجود رکود بخش مسكن در سال ،1392
عايدی بازار مسكن از سال  1394به بعد افزايش يافت .همراه با افزايش عايدی بازار مسكن به
واسطه توافق هستهای با قدرتهای جهاني بازار سرمايه از رونق قابل توجهي برخوردار شد
(خالصه تحوالت اقتصادی .)1393-1396،از اينرو ،عالوه بر افراد فعال در بخش مالي ،توجه
بخش غيرمالي به سرمايهگذاری در بازار سرمايه جلب شد و بنگاههای غيرمالي بخشي از سرمايه
توليدی خود را به سرمايهگذاری در بازارهای مالي اختصاص دادند .بنابراين ،توليد و به تبع آن
اشتاال و دستمزد نيروی کار فعال در بخش حقيقي کاهش و شكاف درآمدی افزايش يافت.
از آنجا که با افزايش درآمد حاصل از مجرای مالي ،مجددميزان سرمايهگذاری در بخش مالي
افزايش پيدا کرد ،ماليسازی در کشور به رشد فزايندهای رسيد .در سال  1397و فصل اول سال
 1398حرکت همفاز بين دو متاير قابل مشاهده است و ماليسازی علت حرکت نابرابری
درآمدی است .در اين دوره با خروج آمريكا از برجام و افزايش شديد نرخ ارز و قيمت طال،
عايدی بازار بورس و درآمد افراد فعال در بورس و درنهايت نابرابری درآمد افزايش يافت
(خالصه تحوالت اقتصادی کشور.)1397 ،
نمودار( )5ارتباط بين مالي سازی و رشد اقتصادی را نشان ميدهد .در کوتاهمدت
همدوسي قوی بين مالي سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در مقياس  0تا 8
طي سالهای  1368-1372دو متاير در فاز مخالف قرار دارند و ماليسازی پيشرو و علت
تاييرات رشد اقتصادی است .طي سالهای  1373-1376عليت دو طرفه وجود دارد و دو
متاير حرکت خالف فاز تجربه کردهاند .در سالهای  1377-1383دو متاير در فاز مخالف
يكديگر قرار دارند و مالي سازی عامل حرکت رشد اقتصادی است.
طي سالهای  1384-1390ضمن حرکت خالف فاز عليت دو طرفه با اثر قوی از مالي
سازی به رشد اقتصادی وجود دارد .طي بازه زماني  1368-1374رونق بازار امالک و
مستاالت باعث شد تمايل افراد برای سرمايه گذاری و مشارکت در اين بخش افزايش يابد.
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از اين رو ،افراد بخشي از مازاد درآمد خود را به سرمايه گذاری در بازار امالک و مستاالت
اختصاص دادند .با افزايش رونق بازار امالک و مستاالت ،سرمايه گذاری در بخش مولد
اقتصاد و به تبع آن رشد اقتصادی کاهش يافت؛ به نحوی که بر پايه دادههای بانک مرکزی
رشد اقتصادی از  5/7درصد در سال  1368به  3/41درصد در سال  1374رسيد .در سال
 1375در پي رکود بازار امالک و مستاالت سرمايه گذاری در بخش حقيقي و به تبع آن
رشد اقتصادی افزايش يافت .افزايش رشد اقتصادی باعث شد تمايل افراد برای سرمايه
گذاری در بازارهای مالي کاهش يابد.
طي بازه زماني  1376-1381افزايش سودآوری فعاليت در بازار امالک و مستاالت و
صدور مجور فعاليت بيمههای خصوصي در راستای آزادسازی بازارهای مالي به انحراف
سرمايهگذاری از بخش حقيقي به بخش مالي و در نهايت کاهش رشد قتصادی منجر شد
(خالصه تحوالت اقتصادی کشور .)1381 ،در بازه زماني  1382-1388با رکود بازار سرمايه،
جذب سرمايهگذاری خارجي ،افزايش مخارج عمراني دولت ،کاهش مشكالت ساختاری
در بخش صنعت و بهبود شرايط جوی ارزشافزوده بخش صنعت و کشاورزی و در نهايت
رشد اقتصادی افزايش يافت .با افزايش رشد اقتصادی ،تاثيرات منفي بحرانهای مالي
درآمريكا بر بازار سرمايه ايران ،رکود بازار پول و مسكن سرمايهگذاری در بخش مالي
اقتصاد و به تبع آن ماليسازی با کاهش مواجه شد (خالصه تحوالت اقتصادی کشور-1388 ،
 .)1382در بازه زماني 1389تا  1390مجدد بازار امالک و مستاالت از رونق قابل توجهي
برخوردار شد .بنابراين ،با افزايش سرمايهگذاری در بخش مسكن و انحراف سرمايهگذاری
از مسير بهينه به شكل ورود سرمايه به بخشهای واسطهگری رشد اقتصادی کاهش يافت .در
بازه زماني  1391تا فصل اول سال  1398همدوسي منفي بين دو متاير وجود دارد .در واقع
دو متاير حرکت خالف فاز دارند و ماليسازی پيشرو و علت تاييرات رشد اقتصادی است.
در سال  1391تا  1398همراه با افزايش عايدی بازار امالک و مستاالت و رونق قابل توجه
بازار سرمايه ،انگيزه برای سرمايهگذاری در بخش حقيقي کاهش يافت .کاهش سرمايهگذاری
در بخش حقيقي و افزايش هزينههای توليد ناشي از نوسانات نرخ ارز باعث شد بنگاههای بخش
حقيقي با رکود مواجه شوند .در نتيجه بنگاههای فعال در بخش حقيقي بخشي از منابع خود را
به سرمايهگذاری در بخش مالي اختصاص دادند .با مشارکت بخش غيرمالي در بازارهای مالي
همراه با کاهش هزينههای مصرفي رشد اقتصادی با کاهش قابل توجهي روبهرو شد.
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نمودار .5فضاي همدوسي و اختالف فاز ماليسازي و رشد اقتصادي
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 .3-5نتايج الگوي MIDAS

 .1-3-5آزمون ريشه واحد
برای آزمون مانايي متايرها از رويكرد زيوت و آندريوز )1992( 1استفاده ميشود .جدول
( )1نتايج آزمون زيوت و آندريوز را به اختصار گزارش ميکند.2
جدول  .1نتايج آزمون ريشه واحد
نام متغیر

فصلي

ساالنه

ماليسازی

)I(1

-

نابرابری درآمد

)I(1

)I(1

لگاریتم تولید ناخالص داخلي

)I(1
-

)I(1
)I(0

درجه بازبودن تجاری

-

)I(1

مخارج مصرفي دولت

)I(0

)I(1

لگاریتم سرمایه فیزیکي

-

)I(1

تورم

-

)I(0

لگاریتم اشتغال

منبع :یافتههای پژوهش
1. Zivot, E. & Andrews, K. D.
 .2نتايج آزمون ريشه واحد در صورت درخواست ،ارائه خواهد شد.
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 .2-3-5نتايج برآورد الگو
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ماليسازی بر نابرابری درآمد و رشد اقتصادی است.
جدول  2نتايج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش را به اختصار گزارش ميکنند.
جدول  :2نتايج حاصل از برآورد ضرايب الگوي MIDAS
معادله رشد اقتصادی

معادله نابرابری درآمد
سطح

سطح

نام متغیر

ضریب

آمارهt

عرض از مبدا

17/49

7/05

0/000

git−1

0/122

0/9

0/38

lyt−1

f1

0/257

3/79

0/000

f1

-0/83

f2

-0/12

-4/18

0/001

f2

0/599

f3
ly1

0/011

4/66

0/000

f3

-0/08

-3/79

0/071

2/57

0/023

ly2

-0/027

-4/46

0/001

lkt
empt

0/323

6/89

0/000

0/234

2/19

0/047

ly3

0/001

4/17

0/001

gct

0/141

2/32

0/037

tt
gc1

0/07

3/56

0/003

-0/24

-3/54

0/004

inft

0/001

2/81

0/015

gc2

0/21

4/85

0/000

dum1t

0/039

2/53

0/025

gc3

-0/027

-5/32

0/000

dum2t

-0/06

-3/48

0/004

gi1

-0/02

-3/8

0/002

gi2

0/008

2/78

0/02

gi3

-0/001

-2/54

0/024

inft

-0/002

-3/08

0/009

-0/015

-3/01

0/016

D.W=2/30

احتمال

R2=0/94

(Jarque Bera= 1/49 prob)0/47

نام متغیر

ضریب

آمارهt

عرض از مبدا

9/7

4/84

0/000

0/377

2/19

0/004

-3/79

0/002

3/75

0/002
0/002

dum1t
D.W=2/47

احتمال

R2=0/99

(Jarque Bera= 0/03 prob)0/98

منبع :یافتههای پژوهش

آماره ضريب تعيين نشان ميدهد الگوهای برآورد شده نابرابری درآمد و رشد اقتصادی
به ترتيب  94و  99درصد از واقعيات تجربي بين متايرهای مستقل و وابسته را توضيح ميدهند.
همچنين آماره جارک-برا 1بر نرمال بودن توزيع جمالت خطا در هر دو الگو داللت دارد.
1. Jarque-Bera
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آماره دوربين واتسون 1در الگوی نابرابری درآمد و رشد اقتصادی به ترتيب  2/30و 2/47
است و بررسي خودهمبستگي نشان ميدهد الگوهای برآورد شده فاقد مشكل خودهمبستگي
هستند.
يافتههای برآورد الگوی نابرابری درآمد نشان ميدهند:
 .1مقدار وقفه مرتبه اول ضريب جيني  0/122است که به لحاظ آماری معنادار نيست.
 .2وقفه مرتبه اول ،دوم و سوم لگاريتم ماليسازی به ترتيب برابر  -0/12 ،0/257و 0/011
هستند که هر سه ضريب در سطح خطای يک درصد معنادار هستند .براساس نتايج وقفه مرتبه
اول و سوم ماليسازی به افزايش نابرابری درآمد منجر ميشوند .يافتههای پژوهش با مطالعات
کاس ( ،)2012وان آرنوم و ناپلس ( ،)2013دونهاپت ( ،)2013الوارز ( ،)2015کوان و
روبرتس ( ،)2015گودچوت ( ،)2016سويلوکوس و بورين ( ،)2017هايد و همكاران
( ،)2017کوهلر و همكاران ( ،)2019شين و لي ( ،)2019ازدمير ( ،)2020ويتا و ليو ()2020
و الكسيوا و همكاران( )2021همخواني دارند.
 .3وقفه مرتبه اول لگاريتم توليد ناخالص داخلي  0/071است که به لحاظ آماری در سطح
خطای پنج درصد معنادار است .وقفه مرتبه دوم و سوم لگاريتم توليد ناخالص داخلي به
ترتيب برابر  -0/027و  0/001بوده که هر دو به لحاظ آماری در سطح خطای يک درصد
معنادار هستند .بنابراين ،وقفه مرتبه اول و سوم لگاريتم توليد ناخالص داخلي به افزايش
نابرابری درآمد ميانجامند .نتايج پژوهش دهمرده و شكردی ( ،)1389رضايي و همكاران
( )1392و پيرائي و بليغ ( )1394تاثير مثبت رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد را تاييد ميکنند.
 .4ضريب متاير مخارج مصرفي دولت  0/141است که به لحاظ آماری در سطح خطای پنج
درصد معنادار است .با افزايش مخارج مصرفي دولت نابرابری توزيع درآمد افزايش مييابد.
براساس نتايج پژوهش ابونوری و خوشكار ( )1385و رضايي و همكاران ( )1392مخارج
دولت تاثير مثبت بر نابرابری درآمد دارد.
 .5ضريب متاير نرخ تورم برابر  0/001است و به لحاظ آماری در سطح خطای پنج درصد
معنادار است .افزايش تورم با افزايش نابرابری درآمد همراه است .نتايج پژوهش علمي و
آريايي ( )1392و رضايي و همكاران ( )1392تاثير مثبت تورم بر نابرابری درآمد را تاييد
ميکنند.
1. Durbin-Watson
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 .6ضريب متاير تحريمهای اقتصادی  0/039است و به لحاظ آماری در سطح خطای پنج
درصد معنادار است .وقوع تحريمهای اقتصادی نابرابری درآمد در کشور را افزايش ميدهند.
نتايج پژوهش پهلواني و همكاران ( )1400تاثير مثبت تحريمهای اقتصادی بر افزايش نابرابری
درآمد را تاييد ميکنند.
 .7ضريب متاير هدفمندسازی يارانهها  -0/06است و به لحاظ آماری در سطح خطای يک
درصد معنادار است .هدفمندسازی يارانهها به بهبود توزيع درآمد ميانجامد .مطابق نتايج
پژوهش ياشارئل و حبيبيان نقيني ( ،)1395پرداخت يارانه نقدی توسط دولت توزيع درآمد
در کشور را بهبود ميبخشد.
يافتههای برآورد الگوی رشد اقتصادی نشان ميدهند:
 .1مقدار وقفه مرتبه اول لگاريتم توليد ناخالص داخلي 0/377است که به لحاظ آماری در
سطح خطای يک درصد معنادار است .از اينرو ،متاير لگاريتم توليد ناخالص داخلي تحت
تاثير مثبت ميزان وقفه مرتبه اول خود قرار دارد.
 .2وقفه مرتبه اول ،دوم و سوم ماليسازی به ترتيب برابر 0/599 ،-0/83و  -0/08هستند که
هر سه وقفه در سطح خطای يک درصد معنادار هستند .مطابق نتايج ماليسازی تاثير منفي و
معناداری بر لگاريتم توليد ناخالص داخلي دارد .يافتههای پژوهش با مطالعات ديوی و
همكاران ( ،)2015سويلوکوس و بورين ( ،)2017کريل و همكاران ( )2017و ابوذری و
همكاران ( )1396همسو هستند.
 .3ضريب لگاريتم سرمايه فيزيكي  0/323است که در سطح خطای يک درصد معنادار است.
بنابراين ،با افزايش لگاريتم سرمايه فيزيكي ،لگاريتم توليد ناخالص داخلي افزايش مييابد.
نتايج پژوهش ابونوری و تيموری ( )1392و احساني و همكاران ( )1393تاثير مثبت سرمايه
فيزيكي بر رشد اقتصادی را تاييد ميکنند.
 .4ضريب متاير لگاريتم اشتاال  0/234است و به لحاظ آماری در سطح خطای پنج درصد
معنادار ست .ازاينرو ،افزايش لگاريتم اشتاال به افزايش لگاريتم توليد ناخالص داخلي منجر
ميشود .نتايج پژوهش صمدی و همكاران ( )1386تاثير مثبت نيروی کار بر رشد اقتصادی
را تاييد ميکنند.
 .5ضريب متاير درجه باز بودن تجاری  0/07است که به لحاظ آماری در سطح خطای يک
درصد معنادار است .بنابراين ،افزايش درجه بازبودن تجاری با افزايش اشتاال همراه ميشود.
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براساس نتايج پژوهش ابونوری و تيموری ( )1392درجه باز بودن تجاری تاثير مثبت بر رشد
اقتصادی دارد.
 .6مقدار وقفه مرتبه اول ،دوم و سوم مخارج مصرفي دولت به ترتيب  0/21 ،-0/24و -0/027
بوده که هر سه وقفه در سطح خطای يک درصد معنادار هستند .بنابراين ،افزايش مخارج
مصرفي دولت لگاريتم توليد ناخالص داخلي را کاهش ميدهد .نتايج پژوهش ابونوری و
تيموری ( ،)1392احساني و همكاران ( )1393و زروکي و همكاران ( )1394تاثير منفي
مخارج دولت بر رشد اقتصادی را تاييد ميکنند.
 .7مقدار وقفه مرتبه اول ،دوم و سوم ضريب جيني به ترتيب  0/008 ،-0/02و  -0/001است
که وقفه اول در سطح خطای يک درصد و وقفه دوم و سوم در سطح خطای پنج درصد
معنادار است .از اين رو ،با افزايش نابرابری درآمد لگاريتم توليد ناخالص داخلي کاهش
مييابد .براساس نتايج پژوهش خالصي و پيرائي ( )1395نابرابری درآمد تاثير منفي بر رشد
اقتصادی دارد.
 .8ضريب نرخ تورم  0-/002است و به لحاظ آماری در سطح خطي يک درصد معنادار
است .بنابراين ،افزايش تورم به افزيش لگاريتم توليد ناخالص داخلي ميانجامد .نتايج
پژوهش ابونوری و تيموری ( )1392و زروکي و همكاران ( )1394تاثير منفي تورم بر رشد
اقتصادی را تاييد ميکنند.
 .9ضريب متاير مجازی تحريم  -0/015است که به لحاظ آماری در سطح خطای پنج درصد
معنادار است .بنابراين ،وقوع تحريمهای اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش ميدهد .براساس
نتايج پژوهش فدائي و درخشان ( )1394تحريمهای اقتصادی تاثير منفي بر رشد اقتصادی
دارند.

 .6جمعبندي و نتيجهگيري
يافتههای حاصل از بررسي رابطه بين ماليسازی و نابرابری درآمد نشان ميدهند در
کوتاهمدت همدوسي مثبتي بين ماليسازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ با اين توضيح که
طي سالهای  1368-1386و  1393-1398دو متاير در يک جهت حرکت کردهاند و
ماليسازی پيشرو و علت حرکت نابرابری درآمد است.
نتايج حاصل از بررسي رابطه ماليسازی و رشد اقتصادی نيز نشاندهنده همدوسي منفي
در کوتاه مدت بين ماليسازی و رشد اقتصادی است؛ به نحوی که طي بازههای زماني -1372
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 1377-1383 ،1368و  1391-1398دو متاير حرکت خالف فاز دارند و ماليسازی پيشرو
و علت حرکت رشد اقتصادی است.
بررسي شواهد تجربي اقتصاد ايران نشان ميدهند نابرابری درآمد و رشد اقتصادی عالوه
بر ماليسازی تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارند .بنابراين ،در اين پژوهش با استفاده از
رويكرد رگرسيوني داده ها با تواتر مختلف (ميداس) عوامل موثر بر نابرابری درآمد و رشد
اقتصادی بررسي شد.
يافتهها نشان دادند عالوه بر ماليسازی ،متايرهای مخارج مصرفي دولت ،رشد اقتصادی،
تورم و تحريمهای اقتصادی تاثير مثبت و معنادار و سياست هدفمندسازی يارانهها تاثير منفي
و معناداری بر نابرابری درآمد دارند .همچنين ماليسازی ،مخارج مصرفي دولت ،تورم،
نابرابری درآمد و تحريمهای اقتصادی تاثير منفي و معنادار و سرمايه فيزيكي ،اشتاال و درجه
بازبودن تجاری تاثير مثبت و معنيداری بر رشد اقتصادی دارند.
طي دهههای گذشته اتخاذ سياستهای مختلف به منظور آزادسازی بازارهای مالي،
خصوصيسازی و افزايش تنوع ابزارهای مالي باعث شد بخش مالي اقتصاد کشور نسبت به
بخش حقيقي توسعه و رونق قابل توجهي را تجربه کند و از سود و درآمد باالتری برخوردار
شود .همراه با افزايش نااطميناني ناشي از سياستهای دولت و چالشهای سياسي ،رکود
اقتصادی و بروز تورم تمايل بنگاههای بخش غيرمالي و افراد برای فعاليت و سرمايهگذاری
در بازارهای مالي افزايش يافت.
افزايش سرمايهگذاری در بخش مالي ،بي انضباطي پولي و مالي و افزايش هزينههای
توليد کاال و خدمات ناشي از افزايش نرخ ارز ،سياستهای مالي انبساطي و انتظارات تورمي
باعث شدند بنگاه های بخش غيرمالي به منظور جلوگيری از ورشكستگي ناشي از کاهش
توليد و حفظ سرمايه بخشي از منابع خود را برای جبران سود از دست رفته در بخش مالي
سرمايهگذاری و برای کاهش هزينههای توليد به کاهش دستمزد و تعديل نيروی کار اقدام
کنند.
جذابيت سرمايهگذاری در بخش مالي ،تمايل به کسب سود در کوتاهمدت ،توسعه
نامناسب زيرساختهای بخش حقيقي اقتصاد و عدم اتخاذ سياستهای صحيح از سوی
دولت باعث شدند بنگاهها سود حاصل از سرمايهگذاری مالي را مجدد در فعاليتهای مولد
سرمايهگذاری نكنند .از اينرو ،فرآيند ماليسازی همراه با تمايل به مصرف کاالهای وارداتي
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و به تبع آن کاهش تقاضا برای محصوالت داخلي ،اعمال تحريمها مالي و تجاری بينالمللي
عليه ايران ،محدوديتهای موجود در زمينه واردات مواد اوليه و واسطهای و بحرانهای ارزی
به کاهش توليد در بخش حقيقي و در نتيجه کاهش رشد اقتصادی در کشور منجر شد .از
آنجا که بخش مالي قادر به جذب مازاد نيروی کار نيست ،اشتاال و به تبع آن درآمد نيروی
فعال در بخش حقيقي کشور کاهش يافت.
يكي از راههای جبران و دستيابي به منبع جديد درآمد برای نيروی فعال در بخش حقيقي
مشارکت در بازارهای مالي است .افراد از طريق افزايش بدهي يا کاهش مصرف ،مازاد منابع
خود را با هدف کسب درآمد و حفظ ارزش پولي در بخش مالي اقتصاد سرمايهگذاری
کردند ،اما ناکارايي سيستم مالي از جمله عدم دسترسي به اعتبارات و عدم شفافيت اطالعات،
باعث ميشود سهم مشارکت افراد در بازارهای مالي پايين باشد .در حالي که برخورداری از
رانت اطالعاتي ،سودآوری باال و ارزشگذاری بيش از حد داراييهای مالي باعث ميشود
افراد و بنگاههای فعال در بخش مالي با سرمايهگذاری در بازارهای مالي از بازده فزايندهای
برخوردار شوند .از اينرو ،افزايش درآمد افراد فعال در بخش مالي و کاهش دستمزد
کارگران در بخش حقيقي و عدم جبران آن در فعاليتهای مالي به بدتر شدن توزيع درآمد
جامعه منجر شد .در مجموع ،پديده ماليسازی همراه با عواملي از جمله وابستگي اقتصاد به
درآمدهای نفتي ،کسری بودجه مستمر دولت ،تورم ،عدم کارايي نهاد دولت ،اعمال
تحريمهای سياسي -اقتصادی و بحرانهای ارزی از يکسو شكاف دستمزد و تفاوت درآمد
بين بخش حقيقي و مالي را افزايش دادهاند و از سوی ديگر با انحراف سرمايهگذاری به
سمت فعاليتهای نامولد بر رشد اقتصادی کشور تاثير منفي داشتهاند.
با توجه به نقش بالقوه نهادهای مالي در رشد و توسعه اقتصادی ،پيشنهاد ميشود با اتخاذ
تدابير مناسب سياستي از جمله نظارت مستمر و يكپارچه بر عملكرد نهادهای مالي ،تنظيم
قوانين و مقررات مالي برای افزايش شفافيت فعاليتهای اقتصادی در بخش مالي ،وضع
مالياتهای تصاعدی بر فعاليتهای سفتهبازی و جلوگيری از انحراف سرمايه به فعاليتهای
نامولد و هدايت آن به فعاليتهای توليدی مولد ،کارايي بخش مالي در راستای اهداف رشد
و توسعه اقتصادی و بهبود توزيع درآمد کشور افزايش يابد.
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