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چکیده:
مقاله حاضر به بررسی رابطه همگرایی و آزمون علیت بین پدیده مالیسازی و نابرابری درآمدی در سطح کالن
اقتصاد ایران طی بازه زمانی  1931-1931پرداخته است .با گردآوری اطالعات آماری ،رابطه بلندمدت بین سه
شاخص مالیسازی (سهم ارزشافزوده بخش مالی ،سهم اشتغال بخش مالی و اندازه بازار سرمایه) در کنار
متغیرهای نرخ بیکاری ،نرخ تورم و شدت تجاری و ضریب جینی بهعنوان شاخص نابرابری درآمدی موردبررسی
قرار گرفته است .با بهکارگیری آزمون کرانهها ،وجود رابطه همجمعی مورد آزمون قرار گرفت و سپس با
بهرهگیری از آزمون علیت تودا-یاماموتو ،رابطه علی بین نابرابری درآمدی و مالیسازی موردبررسی قرار گرفت.
نتایج بهدستآمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورداستفاده در تحقیق بوده و نشان میدهد
که تنها یک رابطه یکسویه از سمت شاخصهای مالیسازی به سمت نابرابری درآمدی وجود دارد.
کلید واژهها :مالیسازی ،نابرابری درآمدی ،آزمون کرانهها ،ضریب جینی ،تودا-یاماموتو.
طبقهبندی .O53 ,O15 ,E44 ,C58 :JEL
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 .1مقدمه
بررسی مطالعات اقتصادی نشان میدهد که توسعه مالی همواره بهعنوان یکی از عوامل مهم رشد
اقتصادی محسوب میشد (کینگ و لواین2992 ،2؛ لواین و زرووس2991 ،3؛ بک و لواین3002 ،2؛ راجان
و زینگالس2991 ،2؛ بک و دیگران .) 3005 ،با توجه به تبیین انواع وظایف برای بخش مالی مانند
تخصیص بهینه سرمایه ،ارائه اطالعات سرمایهگذاری ،مدیریت ریسک ،سیالیت پسانداز و مبادله آسان
کاالها و خدمات (لواین ،)3005 ،توسعه مالی به معنای بهبود و تقویت این وظایف تعریف گردید.
بهعبارتدیگر هر اندازه بخش مالی میتوانست وظایف خود را به نحو بهتری انجام دهد ،سطح
توسعهیافتگی مالی نیز افزایش مییافت .در این راستا شاخصهای متفاوتی تعریف شد تا بتوانند سطح
توسعهیافتگی بخش مالی را اندازهگیری کنند .علیرغم مطالعات نظری و تجربی بسیار که بر اهمیت
توسعه مالی تأکید داشتند ،بحران مالی جهانی اخیر موجب شکلگیری تردیدها نسبت به نقشها و
وظایف بخش مالی در قبال بخش واقعی اقتصاد شد؛ این تردیدها با توجه به اینکه آغاز این بحران در
اقتصادی رقم خورد که از باالترین سطح توسعهیافتگی بخش مالی برخوردار بود ،بیشازپیش افزایش
یافت (بک و دیگران3022 ،؛ الو و سینگ .)3022 ،5اگرچه برخی از محققین ،سالها قبل از آغاز بحران
مالی جهانی با ارائه شواهدی نشان دادند که بخش مالی در حال گسترش بسیار سریع (در آمریکا از دهه
 )2910است و از آن تحت عنوان مالیسازی 6تعبیر کردند؛ اما ،استفاده از این اصطالح پس از وقوع
بحران بیشتر موردتوجه محققین قرار گرفت و با ارائه تعاریف دیگر ،که در بخش دوم مقاله به آن پرداخته
میشود ،سعی بر تبیین ابعاد مختلف آن کردند .بهطور خالصه ،درحالیکه از عبارت توسعه مالی به
معنای گسترش بخش مالی اقتصاد بهمنظور ارائه انواع خدمت به بخش واقعی اقتصاد یاد میشود،
اصطالح مالیسازی به معنی افزایش سهم بخشهای مالی و یا افزایش فعالیتهای مالی توسط
بنگاههای غیرمالی است که بهبیاندیگر به معنی معکوس شدن جهت خدمترسانی از بخش واقعی به
بخش مالی اقتصاد است.
مطالعات بر روی علل ،الگوها و پیامدهای مالیسازی از بیش از یک دهه گذشته آغاز شده است.
برای مثال ،کریپنر )3005( 7رسواییهای شرکتهای بزرگ را بهعنوان عالمتی غمانگیز از "افزایش
نقش بخش مالی در شرکتهای تولیدی در اقتصاد ایاالتمتحده" برجسته کرد .برخی مانند فریمن1
1. King and Levine
2. Levine and Zervos
3. Beck and Levine
4. Rajan and Zingales
5. Law and Singh
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( )3020ادعا کردند که مالیسازی عامل مهمی در روند بحران مالی و اقتصادی جهانی بوده است؛ وی
بیان میکند "هزینههای کالنی (اشتغال ازدسترفته ،کاهش رشد اقتصادی) که به اقتصاد واقعی ناشی
از رکود بزرگ تحمیل شد ،به علت گسترش بیشازحد بخش مالی بوده است" .کدروسکی و استنگلر2
( )3022بهطور ویژه مالیسازی اقتصاد آمریکا را تا حدودی پیشبرنده "بحران مالی "3009/3001
عنوان میکنند.
اگرچه مطالعات مالیسازی عمدتاً مربوط به اواخر دهه  2990و اوایل  3000میالدی است؛ اما
مستندات مشاهدهشده از این پدیده مربوط به سالهای دهه  2910در آمریکا بوده است .وجود اطالعات
و دادههای آماری در سطح بنگاهها در کشورهای پیشرفته سبب شده است تا تحقیقات در مورد این
پدیده و پیامدهای آن بر متغیرهای اقتصادی موردتوجه محققین قرار بگیرد .اگرچه تحقیقات پیرامون
پدیده مالیسازی در ایران به علت فقدان و عدم دسترسی کافی به اطالعات آماری با تأخیر انجام گرفته
است اما بیانگر آن است که وسعت این پدیده با آنچه در کشورهای پیشرفته مشاهده شده است ،فاصله
زیادی دارد (ابوذری ،شهیکی تاش ،کرانی .)2297 ،بررسی ادبیات مالیسازی در مطالعات انجام گرفته
نشان میدهد که یکی از زمینههای موردعالقه ،ارزیابی تأثیر این پدیده بر میزان نابرابری درآمدی است.
وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مالیسازی و افزایش نابرابری درآمدی که در تحقیقات سایر کشورها
انجام گرفته است ،توجه نویسنده این مقاله را بیش از سایر موضوعات حول مالیسازی به خود جلب
کرده است .اهمیت انجام این مطالعه به دلیل عدم وجود مطالعه داخلی پیرامون این موضوع و تأکید
اصول اسالمی مبنی بر کاهش شکاف طبقاتی ،دوچندان گردیده است .ازاینرو در مقاله حاضر تالش
نمودهایم به بررسی تأثیر این پدیده در سطح کالن اقتصاد ایران بپردازیم؛ موضوعی که البته در صورت
وجود و دسترسی به دادههای در سطح بنگاهها میتواند نتایج بهتر و دقیقتری ارائه دهد .بنابراین در
این مطالعه بهدنبال بررسی و پاسخ به این پرسش هستیم که آیا رابطه بلندمدت بین نابرابری درآمدی
و مالیسازی وجود دارد و در صورت تأیید رابطه همگرایی بین آنها ،جهت رابطه علیت بین آنها چگونه
است.
در ادامه ،ابتدا به ارائه تعاریف مالیسازی و بررسی مبانی نظری رابطه بین مالیسازی و نابرابری
درآمدی پرداخته و سپس در بخش دوم به سابقه مطالعات انجام گرفته حول موضوع نابرابری درآمدی
و مالیسازی اشاره شده است .بخش سوم متغیرهای مورداستفاده و شیوه گردآوری اطالعات آماری را
ارائه کرده است .مدل مورداستفاده در تحقیق همراه با نتایج بهدستآمده در بخش پایانی مقاله بهتفصیل
توضیح داده شدهاند.

1. Kedrosky and Stangler
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 .2ادبیات موضوع
در سالهای اخیر ،پدیده مالیسازی به یک اصطالح فراگیر تبدیل شده است بهطوریکه فراتر از
موضوعات و مباحث اقتصادی مورداستفاده و ارزیابی قرار میگیرد .بررسی ادبیات مالیسازی حاکی از
وجود تعابیر مختلف از این پدیده است .اپستین )3006( 2این پدیده را به این صورت تعریف میکند:
"مالیسازی به معنای افزایش نقش انگیزشهای مالی ،بازارهای مالی ،بازیگران مالی و مؤسسات مالی
در بهرهبرداری از اقتصاد داخلی و بینالمللی است ".کریپنر ( )3005مالیسازی را بهصورت تمایل بنگاهها
به فعالیتهای مالی و خارج شدن از فعالیتهای اصلی بنگاه که همان اقتصاد واقعی است تعریف میکند.
گسترش استفاده از اوراق بهادار و ابزارهای مالی قابل معامله (مویتز و آلوین ) 3022 ،3و تعدیل
استراتژیهای شرکتی به نفع سودآوری و صرفهجویی در هزینه (تامپسون )3022 2ازجمله دیگر
تعریفهایی است که برای توضیح این پدیده یافت میشود.
اپستین و کراتی( 2اپستین )3006 ،اولین محققینی بودند که ارتباط و وابستگی پدیده مالیسازی و
افزایش نابرابری درآمد را موردبررسی قرار دادهاند .اپستین ( )3006بیان میکند که مالیسازی ،سود
شرکتهای غیرمالی که تعداد زیادی از مشاغل را در برمیگیرند بهشدت کاهش داده و به دنبال آن،
شکاف دستمزد پرداختی به سطوح مختلف کارگری را افزایش داده است (کراتی .)3005 ،بررسی پدیده
مالیسازی و نقش آن بر متغیرهای کالن اقتصادی در مطالعات اخیر نیز حاکی از وجود ارتباط بین
مالیسازی و کاهش سهم دستمزد است (استاکهمر 3009 ،5و 3022؛ اوناران 6و همکاران3022 ،؛ هین،7
3023؛ دونهاوپت 3022 ،1و  .)3022تحلیل این مطالعات نشان میدهد پیوند اصلی بین مالیسازی و
توزیع درآمد از طریق قدرت چانهزنی کارکنان صورت میگیرد .تغییر در استراتژیهای کسب سود بنگاهها
سبب شده است که قدرت چانهزنی افراد مختلفی که در یک بنگاه وجود دارند شامل کارگران ،سهامداران
و مدیران ،تغییر کند (استاکهمر .)3022 ،در شرکتهایی که فشارهای مالی کمتری از ناحیه بازارها و
مؤسسات مالی بر روی آنهاست ،فرصت بیشتری برای مذاکره با اتحادیههای کارگری دارند و در نتیجه
امکان دستمزد باالتر وجود دارد .این در حالی است که پدیده مالیسازی موجب شده است مدیران
بنگاهها بهمنظور حداکثرسازی ارزش سهام در کوتاهمدت ،شرایط برای سرمایهگذاری ثابت را به حداقل

1. Epstein
2. Movitz & Allvin
3. Thompson
4. Crotty
5. Stockhammer
6. Onaran
7. Hein
8. Dünhaupt
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رسانده و توجه خود را بهسمت سرمایهگذاری در داراییهای مالی معطوف کنند .در واقع با این شیوه
سیاستگذاری ،نقش محوری برای سهامداران قائل میشوند و قدرت چانهزنی آنان را افزایش میدهند.
کانال دیگر اثرگذاری مالیسازی بر نابرابری درآمدی از طریق آزادسازی و گسترش بازار سرمایه
بینالمللی است .بهعبارتدیگر ،جهانیسازی بازار سرمایه ،اتخاذ استراتژیهای جدید که به نفع بخش
مالی اقتصاد است را به شرکتها تحمیل میکند بهطوریکه آنها را به کنار گذاشتن استراتژی "حفظ
و سرمایهگذاری مجدد "2و جایگزینی آن با استراتژی جدید "کوچکسازی و توزیع "3ترغیب میکند
(الزونیک و اوسولیوان .)3000 ،2بنابراین ،برای آنکه بنگاهها بازده کوتاهمدت بیشتری بهدست آورند،
آنها باید استراتژیهای خود را بهگونهای بازسازی کنند که بر اساس آن حجم داراییها کاهش یافته
و در مقابل تمرکز خود را بر آن دسته فعالیتهای تجاری و آن بخش از زنجیره عرضه خود قرار دهند
که ارزشافزوده قابلتوجهتری میتواند نصیب آنها کند .واگذاری داراییها ،نقلمکان و برونسپاری
داخلی و بینالمللی فعالیتها ،به میزان چشمگیری قدرت چانهزنی کارگران را کاهش میدهد .لذا،
افزایش نقش محوری سهامداران ممکن است موجب تضعیف قدرت چانهزنی اتحادیههای کارگری شود.
همچنین ،با توجه به افزایش فرصتهای کسب سود حاصل از رفع محدودیتهای مالی ،شرکتهای
غیرمالی شروع به تغییر سرمایهگذاری خود از داراییهای واقعی به داراییهای مالی میکنند .شرکتها
بهجای سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی برای گسترش تولید و اشتغال ،بخش بیشتری از منابع خود را
به بازارهای مالی اختصاص میدهند .وابستگی به درآمد مالی ،اثرات عمیقی بر شرکتها از نقطهنظر
سرمایهگذاری ،رشد داخلی و توزیع درآمد دارد (فلیگستین و شین ،3007 ،2لین و توماسکویچ-دوی،5
 .)3022اوال ،شرکتهایی که راهبردهای مبتنی بر افزایش ارزش سهام سهامداران را دنبال میکنند
(واگذاری ،تغییر تمرکز فعالیتها ،برونسپاری و غیره) ،فرآیند تصمیمگیری در شرکت را بهسمتی سوق
میدهند که حداکثر بازدهی در کوتاهمدت رخ دهد و همسو با آن ،هزینههای نیروی کار را بهشدت
کاهش میدهند و سیستمهای پاداشدهی را طوری تعریف میکنند که حقوق مدیران به درآمد بنگاه
وابسته گردد و در نتیجه قدرت چانهزنی کارگران را کاهش میدهند (اسجابرگ .)3001 ، 6دوم،
شرکتهایی که بیشازحد به درآمد مالی وابستهاند ،درآمدهای حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت را
از واحدهای تولیدی بهسمت بخش مالی شرکت انتقال میدهند که باعث کاهش قدرت چانهزنی کارگران
میشود ،زیرا شرکت سهم عمده و روبه رشدی از درآمد خود را از طریق بخش مالی کسب میکند .در
چنین فضایی ،انجام مذاکرات بین کارگران و مدیران و مالکان شرکتها بهسختی انجام میگیرد.
1. Retaining and Reinvesting
2. Downsizing and Distributing
3. Lazonick and O’Sullivan
4. Fligstein and Shin
5. Lin and Tomaskovic-Devey
6. Sjöberg
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کانال دیگری که مالیسازی بر روی نابرابری درآمدی اثر میگذارد از طریق افزایش اندازه بخش
مالی در اقتصاد ملی است .زمانی که صنایع مالی بیش از دیگر بخشهای اقتصاد توسعه مییابند ،انواع
درآمدهای کسبشده توسط مدیران و کارکنان مالی افزایش مییابد (آلوارز .)3025 ،2کاپالن و راوه3
( )3020برآورد کردند که مجموع پرداختیها به  35نفر از مدیران صندوقهای مدیریت ریسک بیشتر از
کل پرداختی به تمام مدیران بنگاههای فعال در  S&P 500آمریکا بوده است .یکی از دالیل این پدیده،
اثر حجم 2است؛ بهطوریکه کاپالن و راوه ( )3020گزارش دادند که مقدار وجوه مدیریت شده توسط
این صندوقها از  30میلیارد دالر در سال  2916به  922میلیارد دالر در سال  3002رسید .افزایش
قابلتوجه وجوه صندوقها سبب شد درآمد مدیران صندوقها که شامل  %3از میزان کل وجوه تحت
مدیریت (کارمزد) و  %30از سود است ،به میزان قابلتوجهی نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی افزایش
یابد .از طرف دیگر گسترش اندازه بازارهای مالی سبب میشود خانوارها و بنگاههای بیشتری به
سرمایهگذاری منابع خود در این بازارها بهویژه بازار سهام متمایل شوند .این افزایش تمایل اگر موجب
افزایش قیمت سهام شود آنگاه سبب افزایش سود سرمایهای سهامداران و حق کمیسیون کارکنان بازار
سرمایه و در نتیجه افزایش نابرابری درآمدی میگردد .از طرف دیگر از آنجاکه مالکیت سهام همانند
سایر داراییها ،بر تعداد کمی از افراد و سازمانها متمرکز است ،افزایش قیمت سهام میتواند به افزایش
نابرابری درآمدی منجر گردد .مطالعات تجربی باکیجا 2و دیگران ( ،)3023رویین 5و دیگران ()3009
این کانال اثرگذاری را تأیید میکنند .آنها نشان دادند که سهم درآمدی طبقه ثروتمند جامعه ،یک
رابطه همبستگی مثبت با اندازه بازار سرمایه به ترتیب در آمریکا و  26کشور موردبررسی داشته است
(شین و لی.)3029 ،6
بنابراین ارزیابی کانالهای تأثیرگذاری مالیسازی بر نابرابری درآمد نشان میدهد که افزایش سهم
بخش مالی در اقتصاد و کاهش سهم بخش واقعی در شکلگیری تولید ناخالص داخلی ازیکطرف باعث
کاهش تدریجی درآمد طبقه کارگر و از طرف دیگر به افزایش حقوق و دستمزد سطوح باالی مدیریتی
منتهی میشود که نهایتاً به افزایش نابرابری درآمد منجر میشود .این فرآیند در قالب نمودار  2به تصویر
کشیده شده است.

1. Alvarez
2. Kaplan and Rauh
3. Volume effect
4. Bakija
5. Roine
6. Shin and Lee
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کاهش قدرت
چانهزنی کارگران
افزایش تنوع پرداختیها به
افزایش نابرابری

مدیران (سهام ،پاداش و )...
مالیسازی

درآمدی

تغییر رویکرد به سمت
کوچک سازی و توزیع

محور قرار گرفتن
ارزش سهامداران

نمودار  :1فرآیند تاثیرگذاری مالیسازی بر نابرابری درآمدی ()Dunhaupt, 2014

 .3سابقه پژوهش
بررسی مطالعات داخلی و خارجی حاکی از انجام طیف وسیعی از موضوعات پیرامون نابرابری درآمد است
که بیانگر اهمیت توزیع درآمد از دیدگاه محققین در جهت کاهش شکاف درآمدی است .در این بخش
سعی شده است به برخی از این مطالعات پرداخته شود.
نادمی و حسنوند ( )2292با استفاده از یک رگرسیون آستانهای ،عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد
ایران در بازه زمانی  2292-2252را برآورد کردهاند .در این مطالعه از متغیر ضریب جینی برای اندازهگیری
نابرابری درآمدی و از متغیرهای اندازه دولت ،نرخ بیکاری ،نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
واقعی بهعنوان متغیرهای مستقل مدل استفاده شده است .نتایج برآورد الگو نشان داده است تا زمانیکه
اندازه دولت کمتر از 0/267باشد ،افزایش اندازه دولت اثر معناداری بر نابرابری توزیع درآمد ندارد اما
زمانی که اندازه دولت بزرگتر از  0/267باشد ،افزایش اندازه دولت منجر به افزایش نابرابری توزیع
درآمد میشود .همچنین افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم بر افزایش شاخص جینی تأثیر مثبتی داشتهاند.
پورمختار و مقدسی ( )2292اثرات ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در
ایران در دوره زمانی 2250-19را با تأکید بر بخش کشاورزی بررسی کردهاند .با استفاده از روشهای
هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری ،روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها برآورد
شدهاند .نتایج این مطالعه که بر پایه استفاده از ضریب جینی بهعنوان متغیر وابسته و  6متغیر ارزشافزوده
بخشهای مختلف اقتصاد بوده است ،حاکی از وجود روابط کوتاهمدت و بلندمدت منفی بین نابرابری
درآمد و ارزشافزوده بخشهای کشاورزی ،صنعت ،صادرات و سرمایهگذاری است.
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نوفرستی و همکاران ( )2296ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد در ایران را تحت فرض
ناهمگنی سرمایه انسانی طی دوره  2221-2292موردبررسی قرار دادهاند .در این مطالعه که از الگوی
رگرسیون آستانه ای استفاده شده است ،نشان داده شده است که سرمایه انسانی جدا از اثر مستقلی که
بر نابرابری درآمد دارد ،در ترکیب با سرمایه فیزیکی ،بهصورت توأمان نابرابری درآمد را تحت تأثیر قرار
میدهد .نویسندگان از ضریب جینی برای اندازهگیری نابرابری درآمدی استفاده کردهاند و عالوهبر
متغیرهای هدف ،از شاخص درجه باز بودن اقتصاد (شدت تجاری) ،میانگین نرخ سود سپرده بانکی ،نرخ
باسوادی ،تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت ارزشافزوده بخش مالی به  GDPبهعنوان متغیرهای
مستقل بهره گرفته شده است.
فطرس و معبودی ( )2295رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی ایران را در بازه زمانی 2292-2220
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه که با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بدست آمده
است ،نشان میدهد ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است .نتایج توابع واکنش
ضربهای متغیرها حاکیاند تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش دادهاند.
همچنین ،تکانههای بهرهوری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کردهاند .در نتیجه نابرابری
درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافتهاست.
همایونیفر و همکاران ( )2295اثر توسعه مالی بر ضریب جینی بهعنوان معیار نابرابری درآمد طی
دوره  2992-3022در کشورهای اسالمی منتخب را با استفاده از روش دادههای تابلویی موردبررسی
قرار دادهاند .متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق عبارتند از :ضریب جینی (متغیر وابسته) ،نسبت تسهیالت
بانکها به بخش خصوصی به  ،GDPنسبت ارزش بازار سهام به  ،GDPبازبودن تجارت ،نرخ تورم و
نسبت  GDPبه جمعیت (متغیرهای مستقل) .نتایج این تحقیق بیانگر آن است که شاخص توسعه مالی
هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد ،اثر معکوسی داشته است .درحالیکه فرضیه رابطه
خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد ،فرضیه  Uوارونه گرین وود و جوانویک مورد تأیید
قرار نگرفت.
ادیبپور و محمدی ویایی ( )2295به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی در دو گروه از
کشورهای با درآمد باال و با درآمد متوسط در دوره زمانی  3000-3023پرداختهاند .نتایج این مطالعه که
با بهرهگیری از الگوی دادههای تلفیقی انجام گرفته است ،بیانگر آن است که فساد تأثیر مثبت و معناداری
بر افزایش نابرابری درآمد داشته است .در این مطالعه از سایر متغیرهای دیگر مانند نسبت مالیات به
درآمد ملی ،رشد  GDPو نرخ بیکاری بهعنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.
موسوی جهرمی و همکاران ( )2292تأثیر عوامل مختلف بر نابرابری درآمد در ایران را در بازه زمانی
 2262-2290مورد ارزیابی قرار دادهاند .یافتههای این مطالعه که از روش خودرگرسیون با وقفههای
توزیع شونده استفاده نموده است ،داللت بر این داشته است که رشد اقتصادی و تورم تأثیر منفی و

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال نهم -شماره  -99بهار 1933

261

متغیرهای درآمد حاصل از مالیات بر درآمد ،درآمدهای حاصل از نفت و گاز و بهرهوری نیروی کار تأثیر
مثبت بر برابری درآمد داشتهاند .نتایج حاصله تأییدی بر مطابقت رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع
درآمدی با دیدگاه کوزنتس و کالدور بوده است.
لین و توماسکویچ-دوی ( )3022با جمعآوری دادههای مربوط به سالهای  2970تا  3001در سطح
صنایع غیرمالی آمریکا ،رابطه بین پدیده مالیسازی و نابرابری درآمدی در این کشور را موردبررسی قرار
دادند .یافتههای این تحقیق نشان داده است که افزایش اتکا به کسب درآمد از روشهای مالی موجب
افزایش فاصله درآمدی بین کارگران ،کاهش سهم درآمدی نیروی کار و افزایش سهم درآمدی مدیران
بنگاهها در بلندمدت شده است .الزم به ذکر است مطالعات دیگری به بررسی رابطه بین مالیسازی و
نابرابری درآمد در آمریکا پرداختهاند که نتایج مشابهی داشتهاند .ازجمله این مطالعات میتوان به تحقیق
دیگری که توسط این نویسندگان در سال  3022انجام گرفت و مطالعه ون آرنوم و ناپلس ( )3022اشاره
کرد.
دونهاوپت ( )3022به ارزیابی پدیده مالیسازی و تغییرات حاکمیت شرکتی ناشی از آن در  22کشور
 OECDطی بازه زمانی  2910تا  3020پرداخته است .وی از شاخص اندازه بازار سرمایه بهعنوان معیار
محور قرار گرفتن ارزش سهامدار استفاده کرده و نشان داده که مالیسازی ،تأثیر مثبتی بر افزایش
نابرابری درآمدی گذاشته است.
آلوارز )3025( 2با جمعآوری دادههای دوره زمانی  3002تا  3022برای  6910بنگاه غیرمالی کشور
فرانسه ،ارتباط بین مالیسازی بنگاهها و توزیع درآمدی را موردبررسی قرار داده است .نتایج این مطالعه
بیانگر آن است که با افزایش اتکای درآمدی بنگاهها به کانالهای مالی ،قدرت چانهزنی نیروی کار
کاهش یافته و بهدنبال آن نابرابری درآمدی افزایش یافته است.
کاس )3023( 3ارتباط مالیسازی و نابرابری درآمدی در  30کشور عضو  OECDرا با استفاده از
اطالعات آماری در بازه زمانی  2995-3007موردتحقیق قرار داده است .در این مطالعه که از چندین
شاخص مختلف برای اندازهگیری مالیسازی استفاده شده است ،نشان داده شده که اوالً رابطه معنیدار
و مثبتی بین مالیسازی و نابرابری درآمدی وجود دارد و ثانیاً شدت این ارتباط در کشورهایی که از
اتحادیههای کارگری ضعیفتری برخوردارند ،بیشتر از سایر کشورها بوده است.
آسا )3023( 2پدیده مالیسازی و پیامدهای آن در سطح کشورهای صنعتی عضو  OECDرا بررسی
کرده است .دو متغیر سهم ارزشافزوده بخش مالی از کل ارزشافزوده اقتصاد و سهم اشتغال این بخش
از کل اشتغال ،بهعنوان متغیرهای اندازهگیری مالیسازی بهکار گرفته شدهاند .نتایج تحقیق نشان داده
1. Alvarez
2. Kus
3. Assa
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است که متغیرهای مذکور تأثیر مثبت و معنادار بر افزایش ضریب جینی بهعنوان معیار نابرابری درآمدی
داشتهاند.
هیدی 2و همکاران ( )3021به ارزیابی تأثیر مالیسازی بر نابرابری درآمدی در طی دوره -2912
 3022در میان  21کشوری پرداختهاند که به لحاظ سرمایه ،کشورهای ثروتمندی محسوب میشوند.
نتایج این مطالعه بیانگر وجود رابطه معنیدار مثبت بین مالیسازی و نابرابری درآمدی است.
گلبیوسکی 3و همکاران ( )3027اثر مالیسازی بر نابرابری درآمدی در دوره  3022-3002برای تعداد
 7کشور اروپایی را مورد ارزیابی قرار دادند .در این مطالعه که در سطح کالن انجام گرفته است ،وجود
رابطه بلندمدت بین شاخصهای مالیسازی و نابرابری درآمدی تأیید شده است.
 .4معرفی مدل و دادهها
در این تحقیق برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین پدیده مالیسازی در سطح کالن اقتصاد و نابرابری
درآمد از پژوهش لین و توماسکویچ-دوی ( )3022الگوبرداری شده است .اطالعات موردنیاز در این
تحقیق با توجه به محدودیت آماری ،مربوط به سالهای  2210-2296بوده و از دادهها و جدولهای
آماری بانک مرکزی ،مرکز آمار ایران و وبسایت اطالعات آماری بانک جهانی استفاده شده است.
تحقیقات بیانگر آن است که محققین غالباً از متغیر ضریب جینی برای اندازهگیری نابرابری درآمد
استفاده کردهاند ،لذا در این تحقیق نیز از متغیر ضریب جینی ( )GINIبهعنوان متغیر وابسته در مدل
استفاده میشود .همچنین از دو دسته متغیر مستقل استفاده شده است .دسته اول مربوط به متغیرهای
مالیسازی هستند که شامل متغیرهای سهم ارزشافزوده بخش مالی از کل ارزشافزوده اقتصاد
( ،)FIREVAسهم اشتغال بخش مالی از کل اشتغال اقتصاد ( )FIREEMو نسبت اندازه بازار سرمایه
به کل تولید ناخالص داخلی ( )MCAPمیشوند (آسا ،3023 ،دونهاوپت .)3022 ،نکته قابلذکر آن است
که براساس مطالعات مالیسازی ،بخش مالی شامل واسطهگریهای مالی ،امالک و مستغالت است.
دسته دیگر متغیرهای مستقلی هستند که بر اساس سایر مطالعات به مدل افزوده شدهاند؛ این متغیرها
عبارتند از :نرخ تورم ( ،)INFنرخ بیکاری ( )UNEMو سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی (.)OPPEN
مشخصههای آماری متغیرها در جدول شماره  2گزارش شده است.
)/GDPارزش سهام شرکتهای بورسی( = MCAP
کل نیروی شاغل در اقتصاد)/تعداد نیروی کار شاغل در بخش مالی( = FIREEM
کل ارزشافزوده اقتصاد)/ارزشافزوده بخش مالی( = FIREVA
1. Hyde
3 Golebiowski
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جدول  :1مشخصههای آماری متغیرها
متغیر
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر

GINI
0329
0302
0327
0323

FIREVA
0325
0302
0322
0321

MCAP
30362
22399
5312
72391

FIREEM
0302
0300
0303
0302

INF
26365
7325
9
2237

UNEM
22372
2327
20320
2233

OPPEN
26393
2320
29302
52322

این مدل به شکل زیر تصریح گردیده است:
()2

𝑀𝐸𝑁𝑈 𝐺𝐼𝑁𝐼 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐹𝐼𝑅𝐸𝑉𝐴 + 𝛼2 𝐹𝐼𝑅𝐸𝐸𝑀 + 𝛼3 𝑀𝐶𝐴𝑃 + 𝛼4
𝑡𝜖 + 𝛼5 𝐼𝑁𝐹 + 𝛼6 𝑂𝑃𝑃𝐸𝑁 +

بهمنظور بررسی وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرها ،از رهیافت آزمون کرانهها که توسط پسران
و دیگران ( )2996معرفی شده است ،استفاده میکنیم .مزیتهای این روش نسبت به سایر روشهای
آزمون همگرایی مانند انگل-گرنجر و یوهانسن-جوسیلیوس شامل موارد زیر میشود )2 :تخمین مدل
نسبت به درجه مانایی متغیرها حساس نیست .بهعبارتدیگر اگر متغیرها ترکیبی از درجه مانایی صفر یا
یک باشند ،میتوان از این مدل استفاده کرد .البته ازآنجاکه نباید مانایی از درجه  3و باالتر باشد باید
آزمون مانایی متغیرها را انجام داد؛  )3دومین مزیت این روش این است که در نمونههای کوچک و
محدود نسبت به روشهای دیگر مانند انگل-گرنجر و یوهانسن کاراتر است و تخمینهای کارا و بدون
تورش از روابط ارائه میدهد؛  )2استفاده ازاینروش حتی در زمانی که متغیرهای توضیحی درونزا
هستند ،قابل کاربرد است؛  )2این روش یک فرم کاهش یافته تک معادلهای ارائه میدهد درحالیکه
روشهای قبلی به بررسی روابط در قالب سیستمی از معادالت میپرداختند (هریس و سولیس.)3002 ،2
براساس این روش ،چنانچه بخواهیم رابطه همگرایی بلندمدت بین دو متغیر 𝑡𝑌 و 𝑡𝑋 را بررسی
کنیم ،نیازمند تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید ( )UECMهستیم:
𝑝

()3

𝑝

𝑡𝜀 ∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝜃𝑦𝑦 𝑌𝑡−1 + 𝜃𝑥𝑦 𝑋𝑡−1 + ∑ 𝜇𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜏𝑖 ∆𝑋𝑡−𝑖 +
𝑖=0

𝑖=1

پسازآنکه نسبت به ) I(2و باالتر نبودن درجه مانایی متغیرها اطمینان حاصل شد ،باید آزمون فرضیه
صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی یعنی  𝐻0 : 𝜃𝑦𝑦 = 𝜃𝑥𝑦 = 0را در مقابل = 𝑦𝑥𝜃 ≠ 𝑦𝑦𝜃 𝐻1 :
 0را بکار برد .به این منظور باید از مقادیر بحرانی Fکه توسط پسران و همکاران ( )3002تخمین زده
شده است ،استفاده کرد .درصورتیکه آماره  Fمحاسباتی از مقدار کرانه باال ،بزرگتر باشد ،فرضیه صفر

1. Harris and Sollis
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رد میشود و اگر کوچکتر از کرانه پایین باشد ،فرضیه صفر تأیید میشود .همچنین اگر آماره  Fبین دو
کرانه قرار گیرد ،آزمون بدون نتیجه است.
استفاده از آزمون کرانهها تنها به بررسی وجود رابطه خطی بلندمدت بین متغیرها میپردازد؛ اما رابطه
علیت بین آنها را نشان نمیدهد .برای درک رابطه علیت بین متغیرها بهویژه جهت رابطه بین متغیر
نابرابری درآمدی و شاخصهای مالیسازی ،در این مطالعه ،از آزمون والد اصالح شده)MWALD( 2
که توسط تودا و یاماموتو )2995( 3پیشنهاد شـده است ،استفاده گردیده است .یکی از مهـمترین
قابلیـتهای این آزمون آن است که مشکالتی نظیر قدرت پایین آزمونهای ریشه واحد و عدم قابلیت
اطمینان آزمونهای همانباشتگی در نمونههای کوچک را برطرف میکند (فطرس و همکاران.)2217 ،
تودا و یاماموتو برای بررسی رابطه علیت ،از یک مدل خودبازگشت برداری تعدیلیافته استفاده کردند.
در این روش باید وقفه بهینه مدل خودبازگشت برداری ( )kو درجه مانایی ماکزیمم ( )dmaxرا مشخص
کرد .سپس مدل خودبازگشت برداری را با تعداد وقفههای ( )k+dmaxتشکیل داد .با فرض اینکه مجموع
برابر  3باشد معادله خودبازگشت برداری بهصورت زیر خواهد بود:
()2

𝑡𝑒1
𝑋𝑡−2
] 𝑒[ ] +
𝑌𝑡−2
𝑡2
)(2

)(2

[]

𝑎12

)(2
𝑎22

)(2

𝑎
𝑋𝑡−1
] + [ 11
)(2
𝑌𝑡−1
𝑎
21

)(1

𝑎12

[]
)(1

𝑎22

)(1

𝑎10
𝑎
𝑋
[ 𝑡 ] = [𝑎 ] + [ 11
)(1
𝑡𝑌
20
𝑎
21

)(1

در این مدل اگر ضرایب  𝑎12 = 𝑎12 = 0باشند میتوان این فرضیه را که 𝑡𝑌 علت گرنجر 𝑡𝑋

نیست آزمون کرد .آماره آزمون ،آماره والد با توزیع خی-دو و درجه آزادی برابر با تعداد محدودیتهای
صفر است (همان).
 .5برآورد مدل و تجزیه تحلیل نتایج
اولین گام در تخمین مدل ،ارزیابی مانایی متغیرها با استفاده از آزمونهای دیکی-فولر تعمیمیافته
( )ADFو فیلیپس-پرون ( )PPاست .آمارههای محاسباتی و نتیجه پایایی متغیرها در سطح و پس از
تفاضل مرتبه اول در جدول شماره  3ارائه شده است .الزم به ذکر است بررسی توزیع متغیرها با استفاده
از آزمون  Shapiro–Wilkحاکی از نرمال بودن توزیع تمامی متغیرهاست .همچنین تعیین وقفه بهینه
برای انجام آزمونهای مربوطه بر اساس معیار  SBCانجام گرفته است .از آنجاکه انتخاب نوع معادله
(در نظرگرفتن جزء عرض از مبداء و روند) بهمنظور تصمیمگیری در مورد مانایی یک سری زمانی امری
ضروری است ،از فرآیند پیشنهادی توسط دولدادو 2و همکاران ( )2990استفاده شده است .براساس این
فرآیند اولین گام در انجام آزمون ریشه واحد ،تخمین معادله با لحاظ کردن جزء عرض از مبداء و متغیر
1. Modified Wald test
2. Toda-Yamamoto
3. Doldado
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روند است .درصورتیکه نتیجه حاکی از مانایی متغیر سری زمانی بود ،در همین مرحله متوقف میشود
اما اگر فرضیه مانا نبودن سری زمانی تأیید شود آنگاه به معنیداری آماری ضریب روند مراجعه میشود.
درصورتیکه معنیدار بود ،آنگاه نتیجه اخذ شده عبارت از عدممانایی سری زمانی است اما اگر معنیدار
نباشد ،متغیر روند از معادله حذف شده و معادله تنها با جزء عرض از مبداء برآورد میشود .اگر سری
زمانی مانا بود ،در همین مرحله متوقف میشود در غیر این صورت همان رفتاری انجام میشود که با
متغیر روند صورت گرفت .بهطور خالصه ابتدا معادله با وجود عرض از مبداء و روند برآورد میشود و
سپس بدون روند و در مرحله سوم بدون عرض از مبداء و بدون روند (اندرس.)3001 ،2
جدول  :1آزمون مانایی متغیرها
متغیر

ADF
روند  +عرض
عرض از مبداء
از مبداء
-3301
-2322
-2329
-3332
-2355
-2329
**
-2332
-3319
-3322
-2302
**
-3322
-2302
**
**
-2323
-2312
**
**
-2392
-5332
**
**
-2370
-2362
**
**
-2300
-2360
**
**
-2312
-2376
**
-2337
-3319
**
-2339
-3305
**
**
-2322
-2392

GINI
FIREVA
FIREEM
سطح
UNEM
OPPEN
INF
MCAP
GINI
FIREVA
تفاضل
FIREEM
مرتبه
UNEM
اول
INF
OPPEN
MCAP
* معنیداری در سطح  %5است( .منبع :محاسبات تحقیق)

PP
روند  +عرض
از مبداء
-2311
-3322
-2325
-3319
-2327
-3302
**
-2312
**
-5332
**
-2362
**
-2360
**
-2376
**
-2363
**
-2362
**
-5312

عرض از

نتیجه

مبداء
-2315
-2352
-2329
**
-2333
-3321
-3336
**
-2320
**
-2392
**
-2370
**
-2300
**
-2312
**
-2325
**
-2322
**
-6302

نامانا
نامانا
نامانا
مانا
نامانا
نامانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

نتایج گزارش شده حاکی از آن است که تمامی متغیرهای تحقیق I(0) ،یا ) I(1هستند؛ بنابراین
میتوان از روش کرانههای  ARDLاستفاده کرد .مقدار  Fمحاسباتی بهدستآمده که در جدول  2نشان
داده شده است از کرانه باالیی در سطح معنیداری  %5بزرگتر است که بیانگر وجود رابطه همگرایی
بلندمدت بین متغیرهای مدل است .3الزم به ذکر است مقدار وقفه بهینه مدل با استفاده از شاخص
1. Enders
 .2این نتیجه برای حالتی است که متغیر نابرابری درآمدی به صورت متغیر وابسته در مدل مورد استفاده قرار گرفته باشد .از آنجا که استفاده از
متغیرهای مالیسازی به عنوان متغیر وابسته عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را نشان داد ،مقادیر محاسباتی گزارش نشده است.
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شوارتز -بیزاین ( )SBCتعیین شده است .علت استفاده از این معیار ،اندازه کوچک نمونه و لذا از دست
ندادن درجات آزادی است.
جدول  :3مقادیر بحرانی در سطح ( %5پسران و دیگران )2001
 F-Statisticمحاسبهشده = ( 12.52متغیر وابسته)GINI :
کرانه پایین )I(0

2331

کرانه باال )I(1

6322

در مرحله بعد ،آزمون والد اصالح شده برای بررسی جهت علیت بین متغیرهای مدل انجام و نتایج
در جدول  6گزارش شده است .نکته قابلذکر آن است که با توجه به هدف مقاله و اینکه در بخش
بررسی وجود رابطه همگرایی بلندمدت تنها معادلهای درنظرگرفته شد که متغیر نابرابری درآمدی بهعنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شد ،تنها نتایج مربوط به روابط علی این دو دسته از متغیر نشان داده شده
است .براساس محاسبات انجام شده ،هیچگونه رابطه علی از طرف متغیر نابرابری درآمدی به شاخصهای
مالیسازی یافت نشد .در مقابل مشاهده گردید که یک رابطه علی یکطرفه از سمت دو شاخص
مالیسازی (سهم اشتغال بخش مالی ،اندازه بازار سرمایه) به طرف نابرابری درآمدی وجود دارد.
جدول  :4نتایج آزمون علیت به روش تودا-یاماموتو
احتمال
0322
0322
0327
0300
0352
0307

آماره خی-دو
0393
0362
0310
**
23339
0321
**
2321

علیت موردبررسی
FIREEM
FIREVA
MCAP
GINI
GINI
GINI








GINI
GINI
GINI
FIREEM
FIREVA
MCAP

نتیجهگیری
تاکنون مطالعات مختلفی در داخل و خارج بهمنظور بررسی موضوع توزیع درآمدی انجام گرفته است که
حاکی از اهمیت این موضوع است .تأکید دستورات اسالمی بر عدالت اقتصادی ،اهمیت این مطلب را
بهویژه در کشورهای اسالمی مضاعف میکند .در این راستا محققین تالش کردهاند تأثیر عوامل و
سیاستهای مختلف بر نابرابری درآمدی را با بهرهگیری از روشهای نوین اقتصادی مورد ارزیابی و
سنجش قرار دهند .تغییر استراتژی درآمدزایی بنگاههای غیرمالی از سمت بخش تولید به سمت بخش
مالی که از آن تحت عنوان مالیسازی یاد میشود ،باعث شد تا این تفکر غالب که توسعه بخش مالی
منجر به بهبود اقتصادی میگردد ،مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد .ازآنجاکه مطالعات مالیسازی در ایران
هنوز در مراحل اولیه است ،تحقیق حاضر تالشی است تا به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین پدیده
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مالیسازی در سطح کالن اقتصاد ایران و نابرابری درآمدی طی دوره  2296-2210بپردازد .مهمترین
محدودیت این پژوهش ،دادههای آماری است که تنها برای دوره کوتاه مذکور در دسترس بوده است.
مطابق با آنچه در ادبیات مالیسازی ارائه گردیده است ،از سه شاخص سهم ارزشافزوده بخش مالی
از کل ارزشافزوده اقتصاد ،سهم اشتغال بخش مالی از کل اشتغال و اندازه بازار سرمایه بهعنوان
معیارهای اندازهگیری مالیسازی در سطح کالن استفاده شده است .بخش مالی شامل واسطهگریهای
مالی ،امالک و مستغالت است .همچنین از سایر متغیرهای تأثیرگذار دیگر بر نابرابری درآمدی شامل
نرخ بیکاری ،نرخ تورم و آزادسازی تجاری بهعنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است .برای اندازه-
گیری نابرابری درآمدی نیز از متغیر ضریب جینی استفاده گردیده است که افزایش آن بیانگر افزایش
نابرابری است.
در مرحله بعد ،مدل رهیافت کرانهها به دلیل مزایای آن برای بررسی وجود رابطه همجمعی بین
متغیرها انتخاب گردید .پس از آزمون ریشه واحد و اطمینان نسبت به اینکه تمامی متغیرهای مدل )I(0
یا ) I(1هستند ،آزمون  Fبهمنظور تأیید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها انجام شد .مقایسه مقدار F
محاسبهشده و کرانههای پایین و باالی تعریفشده توسط پسران ،وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها که
متغیر وابسته آن ضریب جینی بود را تأیید کرد .همچنین ارزیابی رابطه علیت بین متغیرها با استفاده از
آزمون تودا-یاماموتو حاکی از وجود یک رابطه علی یکطرفه از دو شاخص مالیسازی به سمت نابرابری
درآمدی است .اگرچه در این مطالعه تنها به بررسی وجود رابطه همگرایی بین شاخصهای مالی سازی
و نابرابری درآمدی و جهت علیت بین آنها پرداخته شد اما نتایج بهدستآمده تأییدی بر نتایج حاصله
از دیگر مطالعات مشابه در این حوزه است .بااینحال پیشنهاد میگردد بهمنظور بررسی دقیقتر موضوع،
در تحقیقات آتی موضوع تأثیر مالیسازی بر نابرابری درآمدی در سطح بنگاههای فعال در بازار سرمایه
ایران و برای یک بازه زمانی طوالنیتر انجام شود تا عالوه بر آنچه در این مطالعه انجام گرفت ،بتوان
میزان تأثیر شاخصهای مالیسازی بر نابرابری درآمدی را از طریق برآورد ضرایب در مدل بلندمدت و
کوتاهمدت را اندازهگیری نمود.
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Abstract
The present paper addresses the long-run and causality relationship between
financialization and income inequality in the macroeconomic level of Iran during
the period of 2002-2018. By collecting required data, the relationship and
causality between three financialization indicators (financial value added as total
economy value added, financial employment as total economy employment, and
market capitalization as share of GDP) along with unemployment rate, inflation
rate and trade openness and Gini coefficient, as an indicator of income inequality,
has been investigated. Using ARDL bounds testing approach, cointegration
analysis was performed and then causality between financialization indices and
income inequality is tested using Toda-Yamamoto approach. Findings of the
research show that there exists a long-run relationship between considered
variables when income inequality variable is utilized as dependent variable. Also,
there is a unidirectional causality from financialization indicators to income
inequality. This result verifies the results obtained by other researches in this field.
However, because of limitation of this study to access data, the effect of
financialization indices to income inequality is not estimated. It is suggested to
researchers do the same study by focus on financialization phenomenon in micro
level and longer period of time.
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