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چكیده
توزیع درآمد و تالش در راستای بهبود آن، یکی از مهم ترین مسائلی است كه دولت ها با آن مواجه هستند. 
توزیع درآمد از عوامل مهمی تاثير می پذیرد. هدف این مقاله بررسی تاثير ساختار مالياتی بر روی توزیع درآمد 
است. متغيرهای مورد استفاده شامل ضریب جينی به عنوان متغير وابسته، درآمد سرانه، آموزش، سهم ماليات 
بر درآمد شخصی، سهم ماليات بر شركت ها، ماليات بر مجموع درآمد و سهم ماليات بر كاالها و خدمات از كل 
درآمدهای مالياتی است. در این مقاله از داده های پانل 19 كشور طی سال های 1995 تا 2012 استفاده شده 
است. همچنين مدلی نيز برای كشور ایران تخمين زده شده است. فرضيه تحقيق این است كه ساختار مالياتی 
بر روی توزیع درآمد تاثير گذار است. نتایج نشان دهنده این است كه آموزش، تاثير معناداری بر روی توزیع درآمد 
نخواهد داشت. فرضيه U وارون كوزنتس در این بررسی مورد آزمون قرار گرفت كه نتایج حاكی از مورد تائيد 
بودن فرضيه كوزنتس در مدل پانل می باشد ولی در مورد كشور ایران، فرضيه كوزنتس مورد تائيد قرار نگرفته 
است. فرضيه مورد بررسی این تحقيق با توجه به نتایج تخمين مورد تائيد قرار گرفته است. با افزایش سهم 
ماليات بر درآمد شخصی و سهم ماليات بر شركت ها از كل درآمد های مالياتی، ضریب جينی كاهش خواهد یافت 
و توزیع درآمد بهبود خواهد یافت. همچنين با افزایش سهم ماليات بر كاالها و خدمات از كل درآمدهای مالياتی، 
توزیع درآمد رو به وخامت خواهد نهاد و ضریب جينی افزایش خواهد یافت. همچنين در ادامه از رگرسيون مقطع 
عرضی استفاده شده است كه نتایج مذكور مورد تائيد قرار گرفته است و با افزایش ماليات بر مجموع درآمد، 

توزیع درآمد بهبود خواهد یافت. 
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1- مقدمه 
نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستيابی به منابع اقتصادی تعریف می شود. نابرابری می تواند در 
از  توزیع درآمد، ثروت، مصرف، دستمزد و پس انداز جامعه ظاهر شود. توزیع عادالنه درآمد همواره یکی 
مهم ترین مسائل در اقتصاد كشورهای مختلف بوده است. اگرچه فقر در طول دهه گذشته به طور پيوسته 
در حال كاهش بوده است ولی نابرابری تغيير چندانی نيافته است. اهميت موضوع توزیع درآمد به معضالت 
اجتماعی و پيامدهای منفی اقتصادی كه در نتيجه نابرابری زیاد به وجود می آید، بر می گردد. مسئله توزیع 
درآمد به دو دليل همواره برای دولت ها حائز اهميت بوده است: نخست اینکه توزیع درآمد، بعد مهمی از 
عدالت را تشکيل می دهد. دوم اینکه بر روی متغيرهای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ... تأثير گذار است. 
در نتيجه همواره یکي از اهداف دولت ها دستيابی به توزیع متعادل تر درآمد است. توزیع برابر درآمد برای هر 
نظام سياسی دارای اهميت است زیرا نابرابری در توزیع درآمد ميان اقشار مختلف جامعه موجبات بی ثباتی 
سياسی را فراهم خواهد آورد. چنانچه منافع حاصل از رشد و توسعه اقتصادی، تنها نصيب قشر ثروتمند 
جامعه شود و منافعی نصيب اقشار كم درآمد جامعه نشود موجبات حركات سياسی رادیکال را فراهم خواهد 
آورد. توزیع درآمد از لحاظ مسائل اجتماعی نيز بسيار حائز اهميت خواهد بود زیرا نابرابری در توزیع درآمد 

به شيوع جرایمی مانند سرقت، بزهکاری، اعتياد و ... دامن خواهد زد.
توزیع درآمد از عوامل بسياری تاثير می پذیرد كه می توان این عوامل را به دو دسته عوامل اقتصادی و 
عوامل غيراقتصادی تقسيم نمود. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی، درآمد سرانه، تورم، سياست های 
پولی و عوامل غير اقتصادی شامل فساد و آموزش می شوند. یکی از راه هایی كه توزیع درآمد دستخوش 
تغيير می شود، سيستم مالياتی است كه بحث های مهمی در رابطه با اثرات توزیعی ماليات وجود دارد. این 
بحث ها زمانی جدی تر خواهد شد كه دولت قصد اصالح قوانين مالياتی را داشته باشد. برای مثال، هرگاه 
دولت اعالم می كند كه قصد دارد نرخ ماليات بر ارزش افزوده را افزایش دهد، بحث ها حول مکانيزم اثرات 
انتشار این ماليات ها و همچنين اثرات توزیعی آن افزایش می یابد )انگل و همکاران، 1999(. ساختار های 
مالياتی یکی از مباحث مالياتی است كه مطمئنا روی توزیع درآمد تاثير گذار است. منظور از ساختار مالياتی 
این است كه در مجموع درآمدهای مالياتی یک كشور، سهم هركدام از انواع ماليات به چه ميزان است. به 
عنوان مثال، در مجموع درآمدهای مالياتی سهم ماليات بر شركت ها، سهم ماليات بر سود، ماليات بر ارزش 

افزوده و ... به چه ميزان است. 
قانون ماليات بر مجموع درآمد تا سال 1380 در قانون ماليات های مستقيم ایران وجود داشته است و بعد از 
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آن حذف شده است. البته باید عنوان كرد در حالی كه این قانون در قوانين مالياتی وجود داشته است، اجرا 
نمی شده است. اخيرا بحث ماليات در مجموع درآمد مطرح شده است ولی در نهایت مورد تائيد دولت قرار 
نگرفت و به مرحله تدوین الیحه نرسيد. صاحب نظران معتقدند كه ماليات بر مجموع درآمد باعث بهبود 
توزیع درآمد خواهد شد و در اقتصاد ایران باید اجرایی شود. در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع 
هستيم كه ماليات بر اشخاص و ماليات بر مجموع درآمد در مقایسه با سایر ماليات ها چه تاثيری بر توزیع 
درآمد دارند. بدین منظور از سه متغير سهم ماليات بر شركت ها، سهم ماليات بر درآمد اشخاص و همچنين 
سهم ماليات بر كاالها و خدمات از مجموع درآمدهای مالياتی استفاده نموده ایم. همچنين در مدل دومی 
كه مورد بررسی قرار می گيرد، ماليات بر مجموع درآمد خانوار نيز وارد شده است. دیگر متغيرهایی كه در 
این بررسی مورد استفاده قرار گرفته اند شامل درآمد سرانه، ضریب جينی و سطح آموزش می باشند و برای 
مدل سازی از داده های 19 كشور طی سال های 1995 تا 2012 استفاده نموده ایم. در پایان مدلی نيز برای 
ایران تخمين زده شده است. در این مدل از داده های ساالنه متغيرهای مورد بررسی طی سال های 1370 

تا 1391 بهره گرفته شده است.
2- مبانی نظری 

هدف اوليه ماليات، انتقال منابع از یک گروه به یک گروه دیگر است كه برای رسيدن به اهداف خاص 
توسعه بدون تحت الشعاع قرار دادن اهداف اقتصادی طراحی می شود. انصاف1 در ماليات شامل دو جز افقی 
به كسانی كه  مالياتی یکسانی نسبت  برقرار می شود كه قوانين  افقی2 زمانی  برابری  و عمودی می شود. 
توانایی پرداخت ماليات برابری دارند، وضع شود. برابری عمودی3 زمانی برقرار می شود كه رابطه مناسبی 
بين بار مالياتی نسبی كه توسط افراد پرداخت می شود و ظرفيت های متفاوت پرداخت ماليات برقرار باشد. 
به  نياز  مالياتی  نرخ های  این  تعيين  برای  ندارد.  ماليات تصاعدی وجود  تعيين  برای  مناسبی  فرمول  هيچ 
بررسی گروه های مشابه ماليات دهندگان می باشد. عوامل بسياری بر روی توزیع درآمد تاثيرگذارند كه از 
بين آنها، در مدل پانل به بررسی رابطۀ درآمد سرانه و درآمد سرانه به نمای 2)فرضيه كوزنتس(، سطح 
آموزش، سهم ماليات بر شركت ها، سهم ماليات بر كاالها و خدمات و سهم ماليات بر اشخاص با ضریب 
جينی )شاخص توزیع درآمد( خواهيم پرداخت. همچنين هدفی دیگر كه در این مقاله دنبال می شود این 
است كه رابطه ماليات بر مجموع درآمد را با ضریب جينی به همراه سایر متغيرها مورد آزمون قرار دهيم. 

1. Equity
2. Horizontal Equity
3. Vertical Equity
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و  استراليا  كانادا،  فرانسه،  آلمان،  لهستان،  آمریکا،  نظير  معدودی  در كشورهایی  درآمد  بر مجموع  ماليات 
پرتغال به اجرا در می آید. ماليات بر مجموع درآمد با نرخی یکسان از تمام منابع درآمد و سرمایه ای یک 
خانوار اخذ می شود؛ یعنی هرگونه درآمدی كه نصيب خانوار می شود به طور یک جا محاسبه می شود و با یک 
نرخ از آن ماليات گرفته می شود. در این بررسی به دليل كمبود اطالعات، به تعریف متغير مجازی به جای 
آن اكتفا می كنيم و در نمونه مورد بررسی كشورهایی كه این نوع از ماليات در آنها دریافت می شود، یک و 

در كشورهایی كه از این نوع ماليات استفاده نمی كنند، عدد صفر را جایگذاری می كنيم.
ساختار مالیاتی

ساختار مالياتی در هر اقتصادی، یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می باشد. ماليات ها به دو دسته مستقيم 
)ماليات بر درآمد شخصی، ماليات بر درآمد شركت ها و سایر انواع ماليات بر درآمد و سرمایه( و غير مستقيم 
و  توليدات  بر  ماليات هایی كه  بر مصرف و سایر  ماليات  ماليات غير مستقيم و  افزوده،  ارزش  بر  )ماليات 
از  اقتصاد  اتخاذ شده در  مالياتی  به نوع سيستم  توزیع درآمد  بر  ماليات  اثر  محصوالت( تقسيم می شوند. 
لحاظ مستقيم و غير مستقيم بودن ماليات ها بستگی دارد. به طور كلی، ماليات های مستقيم اجازه بازتوزیع 
بيشتری را می دهد چون طرح ماليات های تصاعدی در ماليات های غير مستقيم غير عملی است )ماسگریو 
و تين، 1948(. بنابراین، ماليات های مستقيم كه بيشتر برای رای دهندگان قابل مشاهده هستند تمایل به 
فزونی دارند. این معموال منجر به افزایش در نرخ های ماليات بر درآمد شخصی باال خواهد شد. درحالی كه 
سياست گذاران نمی توانند به طور مستقيم بار مالياتی را تعدیل كنند، اما می توانند عناصر قانونی سيستم 
مالياتی را اصالح كنند كه در نهایت نرخ های مالياتی متوسط و نهایی تعيين می شوند )تورس و همکاران، 
2012(. همانطور كه توضيح داده شد ماليات های مستقيم، امکان بازتوزیع بيشتری را نسبت به ماليات های 
وجود  مستقيم  غير  ماليات  در  تصاعدی  ماليات  نرخ های  با  ستانی  ماليات  امکان  و  می دهد  مستقيم  غير 

نخواهد داشت. 
در این مقاله، برای بررسی اثر ساختار ماليات بر توزیع درآمد، از سه متغير سهم ماليات بر شركت ها، سهم 
ماليات بر درآمد اشخاص و سهم ماليات بر كاالها و خدمات استفاده كرده ایم. ماليات بر درآمد شامل ماليات 
بر درآمد و ماليات بر ثروت اشخاص می باشد. ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی به صورت نرخ های تصاعدی 
بر درآمد مؤثر پس از سطوح معاف شده معين اعمال می شود. در صورت نبود فرار مالياتی، این نوع ماليات 
در جهت هدف بازتوزیع درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. ماليات بر ثروت نسبت به ثروت 
تجمعی افراد اعمال می شود و وجه تصاعدی ماليات ها را به ویژه در گروه های درآمدی باال افزایش می دهد. 
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بنابراین، ماليات بر ثروت خالص همراه بر درآمد موجب توزیع بهتر ماليات ها با توجه به توان پرداخت افراد 
می شود. به عالوه، ماليات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگيری از تصاعدی شدن آن 
و تشویق استفاده مؤثر از دارائی ها، می تواند به صورت ابزار مفيدی با هدف انجام اصالحات اقتصادی و 
اجتماعی بکار رود. اثر ماليات بر شركت ها بر توزیع درآمد، U شکل است یعنی برای شركت های بزرگ و 
كوچک مخرب و برای شركت های با اندازه متوسط موجب بهبود توزیع درآمد می شود )سيفی پور و رضایی، 
1390(. ماليات بر شركت ها می تواند در جهت بهبود توزیع درآمد بسيار مؤثر باشد زیرا این نوع ماليات نوعی 
از ماليات بر سود شركت ها محسوب می شود كه می تواند بخشی از درآمدها و سودهای شركتی را تصاحب 
نماید و با توزیع مجدد آن در دهک های پایين تر درآمدی، وضع معيشتی این گروه های درآمدی را بهبود 
بخشد. ماليات بر كاالها و خدمات جزء ماليات های غير مستقيم می باشد. این نوع از ماليات قابليت انتقال 

بسيار باالیی دارد و مستقيما به مصرف كنندگان كاالها و خدمات منتقل می شود. 
فرضیه كوزنتس

تاثير رشد  توزیع درآمد، مطالعه كوزنتس در مورد  بر  تاثير گذار  انجام شده در زمينه عوامل  اولين مطالعه 
اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بر نابرابری درآمدی بوده است. در این نظریه كه به »U وارون« شهرت 
دارد، عنوان می شود كه در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی افزایش می یابد و سپس هم تراز 
شده و در نهایت با افزایش بيشتر رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی كاهش می یابد. در مورد فرضيه كوزنتس 
آزمون های زیادی به انجام رسيده است كه گروهی به حمایت از این فرضيه پرداختند و گروهی نيز این 
فرضيه را رد نمودند. در نهایت می توان این طور نتيجه گيری نمود كه فرضيه كوزنتس برای كشورهای 
توسعه یافته مورد تائيد قرار گرفته است ولی در مورد كشورهای در حال توسعه این فرضيه مورد تائيد قرار 
نگرفته است و نمی توان آن را به عنوان یک قانون در نظر گرفت )آسم اغلو و رابينسون، 2002(. در شکل 

زیر منحنی كوزنتس را مشاهده می نمایيم:
شكل )1(- منحنی كوزنتس
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سطح آموزش
توزیع درآمد به متوسط سطح تحصيل جمعيت و پراكندگی آن مرتبط است. نابرابری درآمدی زمانی كه 
نابرابری آموزشی افزایش یابد، افزایش خواهد یافت. افزایش در نابرابری آموزشی، زمانی كه سایر متغيرها 
به عنوان  بيشتری منجر خواهد شد.  نابرابری درآمدی  به  به طور كامال واضحی  ثابت نگه داشته شوند، 
مثال، می توانيم اقتصادی را در نظر بگيریم كه دستيابی به آموزش را بهبود می بخشد. افزایش دستيابی به 
امکانات آموزشی ممکن است این فرصت را برای مردمی كه توانایی باالیی دارند فراهم آورد تا درآمدهای 
باالتری را نسبت به مردمی كه توانایی پایينی دارند بدست بياورند، حتی زمانی كه همه آنها سطح یکسانی 

از آموزش را دارند )دی گریگوریو و كيم، 2000(. 
در این مورد، زمانی كه آموزش توسعه و گسترش می یابد توزیع درآمد نابرابرتر خواهد شد. این موضوع 
ممکن است در اقتصادهایی كه سطح پایينی از آموزش را دارند، با اهميت باشد. با این وجود، هرچه مردم 
درآمدی  نابرابری  نتيجه  در  و  یافت  خواهد  كاهش  آموزش  بازدهی  نرخ  كنند،  دریافت  آموزش  بيشتری 
كاهش خواهد یافت. ساخاروپولوس، آموزش را نوعی سرمایه گذاری می داند. به اعتقاد وی، آموزش مانند 
انواع دیگر سرمایه گذاری در سرمایه می تواند به توسعه اقتصادی كمک كند و همانند سرمایه گذاری در 
سرمایه فيزیکی، درآمد گروه های فقير را افزایش می دهد. اما از آنجا كه طبقات پردرآمد جامعه نيز از آموزش 
بهره مند می شوند )بلکه در سطحی باالتر و گسترده تر نسبت به كم درآمدها(، این موضوع كه آیا آموزش و 
هزینه های مصرف شده در این بخش، به توزیع درآمد متعادل تر نيز منجر می شود، یا نه، مورد سؤال بوده و 

پژوهش هایی در این زمينه انجام شده اند كه حاوی نتایج متضادی بوده اند )مهربانی، 1387(.
3- پیشینه تحقیق

باقری و كاوند )1387( در مقاله ای تحت عنوان »اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران )1384-
1375(« با استفاده از استدالل اتکينسون، منحنی لورنز تعميم یافته را به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی 
ارتباط دادند و سپس با استفاده از اطالعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 
1384-1375 منحنی رشد فقر و سلطه لورنز برای خانوارهای ایرانی در این فاصله زمانی را محاسبه و مورد 
تجزیه و تحليل قرار دادند و در پایان به این نتيجه رسيدند كه رشد متوسط درآمد در مناطق شهری طی 
سال های 79-78 و 82-81 و 84-83 و در مناطق روستایی، طی سال های 78-77، 79-78، 80-79 و 
81-80 به نفع فقرا بوده است؛ یعنی در این سال ها عالوه بر این كه افزایش درآمد فقرا بيش از افراد غير 

فقير بوده، نابرابری بين خانوارهای فقير نيز كاهش یافته است.
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سيفی پور و رضایی)1390( به بررسی اثر سيستم مالياتی بر توزیع درآمد پرداختند. به عالوه در كنار تحليل 
اثر ماليات های مستقيم و غير  مستقيم، تاثير عواملی همچون نرخ بيکاری و حداقل دستمزد را نيز مورد 
بررسی قرار دادند. نتایج حاكی از آنست كه با افزایش ماليات های مستقيم و سطح حداقل دستمزد و كاهش 

ماليات های غير مستقيم و نرخ بيکاری، توزیع درآمد بهبود می یابد.
به  درستنمایی جوهانسون-جوسليوس  حداكثر  روش همجمعی  از  استفاده  با   )1390( و شفيعی  كمالی 
بررسی اثر ماليات های مستقيم و غير مستقيم، نرخ بيکاری و حداقل دستمزد برای سال های 1353-1388 
پرداختند. نتایج تحقيق ایشان حاكی از آن است كه با افزایش ماليات های مستقيم و سطح حداقل دستمزد، 

كاهش ماليات های غير مستقيم و نرخ بيکاری، توزیع درآمد بهبود می یابد. 
اوشيما )1962( در مطالعه ای پيشنهاد می كند كه كشورها به چهار دسته توسعه نيافته، كم توسعه یافته، 
نابرابری درآمدی در  نيمه توسعه-یافته و كاماًل توسعه یافته تقسيم شوند. به طور كلی می توان گفت كه 
كشورهای توسعه یافته، كم است و ضمنًا پراكندگی درآمدها متناسب با افزایش درآمد سرانه افزایش می یابد. 
وی اضافه كرد كه نابرابری درآمد تا سومين طبقه )كشورهای نيمه توسعه یافته( افزایش می یابد و در اینجا 

به حداكثر می رسد، ولی در طول طبقه چهارم كاهش می یابد.
از  با استفاده  اقتصاد كالن بر توزیع درآمد و فقر  آثار شاخص هاي  بليندر )1986( در بررسي  بالنک و 
اطالعات سري زماني ایاالت متحده امریکا در دوره 1983-1948 به این نتيجه رسيدند كه بيکاري اثر 
افزایشي و تورم اثر كاهشي بر توزیع درآمد داشته است )تنها در بيستک دوم معنادار بوده است(. در مقابل، 
افزایش تورم باعث افزایش نرخ فقر شده است. اگرچه تورم منجر به كاهش نابرابري درآمد شده، ولي اثر 

افزایشي بر فقر داشته است.
تاجيکا و یاشيو )2007( به بررسی اثر ماليات های مستقيم بر توزیع درآمد پرداختند. این بررسی بر دو قسم 
است: اول، نشان می دهند كه در واقعيت بار مسئوليت تأمين اجتماعی1 باالتر از بدهی های مالياتی برای اكثر 
جمعيت شاغل2 است. دوم، نشان می دهند كه معرفی اعتبارهای مالياتی ممکن است بار مالياتی را كاهش 
دهند. نتایج مدل سازی كه از داده های درآمد خانوار استفاده كردند، نشان دادند كه ماليات و بار مسئوليت 

تأمين اجتماعی تركيبی از خانوارهای با گروه های درآمدی مختلف است.
روین و همکاران )2009( با استفاده از داده های تابلویی 16 كشور در طول قرن بيستم به بررسی عوامل 
بقيه  مجموع  و  متوسط  باالی  ثروتمند،  درآمدی  گروه  سه  روی  آن ها  پرداختند.  درآمد  نابرابری  بر  مؤثر 

1. Social Security Burden
2. Working Population
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گروه های درآمدی متمركز شده اند. نتایج آن ها نشان می دهد كه رشد باال و توسعه مالی به طور نامتناسبی 
سهم درآمدی گروه درآمدی باالی جامعه را بيش از بقيه گروه ها افزایش داده و به نفع ثروتمندان بوده است، 
اما باز بودن تجارت اثر روشنی بر توزیع درآمد نداشته است. همچنين نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده 
است كه مخارج دولت برای گروه درآمدی باالی متوسط، منفی و برای گروه های پایين مثبت بوده است، 
اما اثری بر سهم ثروتمندان نداشته است. در رابطه با تأثير ماليات، روین و همکارانش به این نتيجه رسيدند 
كه افزایش ماليات سهم دهک درآمدی باال را كاهش داده است. آن ها با در نظرگرفتن اثرات واقعی پویا، 

ادعا كرده اند كه ماليات در بلندمدت عامل مؤثر مهمی است.
4- تخمین مدل

در این بخش در ابتدا به معرفی متغيرهای مورد استفاده در تخمين و سپس به تخمين مدل پانل و رگرسيون 
مقطع عرضی خواهيم پرداخت.

الف- معرفی متغیرها
بر اساس مطالبی كه در بخش مبانی نظری این بررسی ذكر شد، متغيرهای مورد بررسی در این مدل به 

شرح زیر هستند:
1-توزیع درآمد )Gini(: متغير وابسته در این بررسی، ضریب جينی می باشد و به عنوان شاخصی برای توزیع 
درآمد می-باشد. مقدار این شاخص بين صفر و یک است كه صفر به معنای توزیع كامال برابر و یک 

به معنای توزیع كامال نابرابر می باشد.
هزینه های  نسبت  از  متغير  این  برای  می باشد.  آموزش  متغير  توضيحی،  متغيرهای  از  یکی  آموزش:   -2
آموزشی  در مقطع دوم  نموده  نام  ثبت  افراد  تعداد  و   )EDU(داخلی ناخالص  توليد  به  آموزشی دولت 

)SEN(1 استفاده نموده ایم.
3- درآمد سرانه )Gdpp(: یکی از مهم ترین متغيرهایی است كه در توضيح توزیع درآمد كاربرد دارد، رشد 

اقتصادی و درآمد سرانه است و برای این شاخص از سایت بانک جهانی بهره برده ایم.
4- درآمد سرانه به توان Gdpp(2 2(: از آنجایی كه به لحاظ نظری، نابرابری درآمدی دارای ارتباط درجه دوم 

با رشد اقتصادی است، از مجذور نرخ رشد توليد ناخالص داخلی به منظور آزمون آن استفاده می كنيم.
5- ساختار مالياتی: در این بررسی، هدف اصلی بررسی تاثير ساختار مالياتی بر توزیع درآمد می باشد. بدین 

1. Secondary Education Enrollment
2. Corporate Income Tax
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منظور از سه متغير ماليات بر شركت ها )CIT(، ماليات بر درآمد اشخاص1 )PIT( و همچنين ماليات بر 

كاالها و خدماتGT( 2( استفاده نموده ایم. 
ب- تحلیل روند داده ها

در این بخش قصد داریم به تحليل روند بخشی از متغيرهای اقتصادی در مقابل توزیع درآمد بپردازیم و 
تحليل هایی از آن ارائه نمایيم. در این نمودار، متغيرهای ضریب جينی، CIT، PIT و GT ترسيم شده اند. 
این نمودار برای داده های مقطع عرضی كشورهای مورد بررسی ترسيم شده است. همانطور كه از نمودار 
قابل مشاهده است، روند مشخصی برای این نمودار قابل پيش بينی نيست و در مورد این نمودار نمی توان 
خواهيم  متغيرها  این  ميان  روابط  تبيين  به  مدل سازی  قسمت  در  بنابراین  نمود.  ارائه  را  خاصی  توضيح 

پرداخت.
GT و CIT،PIT ،شكل )2(- متغیرهای ضریب جینی

 
پ- تخمین مدل پانل

پس از توضيحاتی كه در این بررسی در مورد توزیع درآمد و عوامل تاثير گذار بر توزیع درآمد داده شد، در 
این قسمت به تخمين مدل خواهيم پرداخت. در این بررسی از داده های 19 كشور جهان3 طی دوره زمانی 
1995 تا 2012 استفاده شده است و مدل مورد استفاده، مدل پانل می  باشد. برای تخمين مدل پانل، نياز به 
انجام یکسری آزمون ها می باشد. آزمون ایستایی، اولين آزمون مورد نياز می باشد. بخشی از داده های پانل، 
داده های سری زمانی می باشد و برای جلوگيری از روابط كاذب ميان متغيرها، آزمون مانایی انجام می شود. 

1. Personal Income Tax
2. Goods and Services Tax

3. كشورهایی كه در این مقاله بررسی شده اند، عبارتند از: اتریش، بلژیک، قبرس، آلمان، دانمارك، اسپانيا، استونی، فنالند، فرانسه، انگلستان، یونان، 
ایسلند، ایتاليا، هلند، نروژ، لهستان، سوئد، تایلند و آمریکا.
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دیگر آزمون مورد استفاده، آزمون همجمعی می باشد و به این دليل مورد استفاده قرار می گيرد كه به كشف 
روابط بلند مدت ميان متغيرها بپردازد.

ت- آزمون ایستایی
در روش های معمول و سنتی اقتصادسنجی فرض بر این است كه ضرایب در طول زمان مانا هستند. با توجه 
به احتمال تغيير تابع توزیع متغيرهای مورد بررسی، لزوم انجام آزمون ایستایی برجسته تر خواهد شد. با توجه 
به آنکه داده های پانل تركيبی از داده های مقطع عرضی و داده های سری زمانی است، لزوم بررسی مانایی 
در مدل های پانل در سال های اخير برجسته تر شده است زیرا این امر محتمل است كه ضرایب برآوردی هم 
اثر تغيير مقدار و هم اثر تابع توزیع متغير مورد نظر را در خود داشته باشند كه به برآورد كاذبی از ضرایب 

منجر خواهد شد. بدین منظور نتایج آزمون ایستایی در جدول زیر ارائه شده اند.
در جدول زیر كه نتایج آزمون مانایی متغيرهای مورد بررسی در این تحقيق ارائه شده اند، مشاهده می نمایيم 
كه متغيرهای GINI، PIT، CIT، SEN، GT و EDU در سطح معناداری 5% مانا می باشند. دو متغير 

gdpp و gdpp2 در سطح معناداری 5% مانا نمی باشند و با یک دوره تفاضل گيری مانا می شوند.

جدول )1(-آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو

احتمالآمارهمتغیر
GINI-2/70840/0034
PIT-4/52880/0000
CIT-4/13110/0000
GT-2/10120/0178

GDPP-0/17560/4303
SEN-1/83550/0332

Gdpp2-0/07960/4683
EDU-4/17440/0000

منبع: محاسبه های محققان

ث-آزمون همجمعی
آزمون همجمعی به بررسی این موضوع می پردازد كه آیا متغيرها در بلندمدت رابطه ای با یکدیگر دارند یا 
خير؟ چنانچه متغيرها با یکدیگر همجمع و هم انباشته باشند بدین معنی است كه در بلند مدت با یکدیگر 
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حركت می كنند به گونه ای كه اختالل های كوتاه مدت در بلند مدت تصحيح می شود. بدین منظور نتایج 
ارائه شده است. فرضيه صفر این آزمون این است كه متغيرها هيچ گونه  آزمون همجمعی در جدول زیر 

رابطه بلندمدتی با یکدیگر ندارند.
همانطور كه از نتایج، قابل مشاهده است بر اساس آماره های v پانل، ρ پانلي و ρ گروهي متغيرها هيچگونه 
رابطه بلندمدتی با یکدیگر ندارند ولی طبق آماره های PP پانل، ADF پانلی، PP گروهی و ADF گروهی 
هم انباشته  یکدیگر  با  متغيرها  این  و  داشت  خواهند  یکدیگر  با  بلندمدت  رابطه  یک  حداقل  متغيرها  این 

می باشند.
جدول )2(- نتایج آزمون هم انباشتگی

آماره 
آزمون

v -آماره
پانل

 ρ -آماره
پانلي

آماره-
PP پانل

 ADF آماره
پانلی

 ρ -آماره
گروهي

 PP-آماره
گروهي

آماره-
 ADF

گروهي
با روند 
زماني

-2/89834/7911-5/7805-3/71406/2661-14/5642-5/2058

0/98811/00000/00000/00001/00000/00000/0000احتمال

ج- تخمین مدل
حال كه آزمون مانایی و هم انباشتگی بررسی شدند، در این بخش به تخمين مدل و بررسی نتایج خواهيم 
پرداخت. همانطور كه نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهند متغيرها در بلندمدت دارای رابطه هم انباشتگی 
می باشند. بنابراین با توجه به وجود رابطه هم انباشتگی ميان متغيرها، می توانيم متغيرها را به صورت سطح 
وارد مدل نمایيم. برای تشخيص بين مدل پانل و مدل داده های تلفيقی1 باید آزمون چاو)F ليمر( انجام 
شود و با انجام آزمون چاو به این نتيجه رسيدیم كه مدل اثرات ثابت در برابر مدل داده های تلفيقی پذیرفته 
خواهد شد. بعد از انجام آزمون چاو، باید به انجام آزمون هاسمن برای تشخيص بين اثرات ثابت و اثرات 
تصادفی بپردازیم. بعد از انجام آزمون هاسمن به این نتيجه رسيدیم كه مدل اثرات تصادفی در برابر مدل 
اثرات ثابت رد خواهد شد و باید مدل را به صورت اثرات ثابت تخمين بزنيم. نتایج تخمين در جدول زیر 
ارائه شده است. نکته ای كه قابل ذكر است این است كه مدل اول به همراه شاخص EDU و مدل دوم به 

همراه شاخص SEN تخمين زده شده است.

1. Pooled Model
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جدول )3(- نتایج تخمین مدل با اثرات ثابت

مدل دوم
متغیر

مدل اول
متغیر

احتمال ضریب احتمال ضریب
0/0000 33/0633 CONSTANT 0/0000 33/5593 CONSTANT

0/0095 0/0004 GDPP 0/0167 0/0003 GDPP

0/0379
-09

-3/44 GDPP2 0/0450
-09

-2/89 GDPP2

0/6276
-07

-2/00 SEN 0/8222 -0/0429 EDU

0/0000 -19/4027 CIT 0/0000 -19/4132 CIT

0/0000 -21/0493 PIT 0/0000 -22/3354 PIT

0/0172 14/9672 GT 0/0101 16/2425 GT

88/0252% R2 88/5625% R2

86/9839% R2 تعدیل شده 87/6382% R2 تعدیل شده
84/5349 F آماره 95/8215 F آماره
0/0000 )F(احتمال 0/0000 )F(احتمال

منبع: محاسبه های محققان

مدل  دو  هر  در  ندارند.  هم  از  معناداری  تفاوت  تخمين  نتایج  است،  مشاهده  قابل  نتایج  از  كه  همانطور 
شاخص های آموزش بی معنا شده اند و ضریب آنها تفاوت معناداری از صفر ندارند. با توجه به ضریب دو 
متغير GDPP و GDPP2 در می یابيم كه فرضيه كوزنتس در این تخمين ها مورد تائيد قرار می گيرد. در 
ابتدا با افزایش رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته، نابرابری درآمدی در این كشورها افزایش یافته ولی 
در مراحل بعدی رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی كاهش یافته است. كوزنتس دليل آن را در پویایی های 
رابينسون،  و  )آسمگلو  می دید  می شود،  تبدیل  صنعت  بخش  به  كشاورزی  بخش  از  كه  دوگانه  اقتصاد 
2002(. به عقيده كوزنتس دو عامل در افزایش نابرابري تا سطح معيني از توسعه اقتصادي مؤثر مي باشد: 
فرایند  به صورت  اشتغال  ساختار  دیگري  و  درآمدي  گروه هاي  باالترین  دست  در  پس-انداز  تمركز  یکي 
صنعتي شدن و شهرنشيني. در مراحل اوليه فرآیند گذار از اقتصاد روستایی به اقتصاد شهری، تعداد كمی از 
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مردم این توانایی را دارند كه از بخش سنتی به بخش نوین یا مدرن منتقل شوند و بدین جهت، اختالف 
سطح دستمزد بين بخش نوین و سنتی زیاد است. در مراحل بعدی توسعه، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت، 
چون شمار بيش تری از مردم، جذب بخش نوین می شوند و به تدریج، به دليل كميابی نيروی كار در بخش 
سنتی، سطح دستمزد در بخش سنتی هم افزایش می یابد و به سطح دستمزد بخش نوین نزدیک می شود.

همانطور كه از نتایج قابل مشاهده است، دو شاخص PIT و CIT اثری مثبت بر بهبود توزیع درآمد دارند و 
با افزایش این سهم ها از درآمد های مالياتی، باعث كاهش ضریب جينی و بهبود توزیع درآمد خواهند شد. 
ماليات بر اشخاص امکان بيشتری برای بازتوزیع منابع حاصل از درآمدهای مالياتی این بخش را فراهم 
می آورد. به خصوص در سيستم های مالياتی تصاعدی این نوع ماليات امکان بازتوزیع بيشتری را فراهم 
از پرداخت ماليات را خواهند داشت و هرچه درآمد  باالتر، سهم بيشتری  با درآمدهای  افراد  خواهد آورد. 
این افراد افزایش یابد، با نرخ باالتری ماليات خواهند پرداخت. همچنين افرادی كه ثروت بيشتری دارند، 
ماليات های باالتری را خواهند پرداخت كه این امر باعث می شود از سرمایه و ثروت خویش استفاده های 
مولدتری بنمایند و در فرآیند توليد از این ثروت استفاده نمایند و با افزایش توليد و رشد اقتصادی، منافع 

حاصل از آن در جامعه توزیع خواهد شد.
ماليات بر شركت ها یکی دیگر از انواع ماليات های مستقيم است كه اگر شركت ها اجازه فرار مالياتی و انتقال 
آن به مصرف كننده را نداشته باشند، می تواند باعث بهبود توزیع درآمد شود. در كشورهای توسعه یافته كه 
سيستم اطالعاتی و مالياتی دقيقی وجود دارد، این نوع ماليات می تواند در جهت بهبود توزیع درآمد بسيار 
مؤثر باشد زیرا اساسا این نوع ماليات نوعی ماليات بر سود شركت ها محسوب می شود، می تواند بخشی از 
درآمدها و سودهای شركتی را تصاحب نماید و با توزیع مجدد آن در دهک های پایين تر درآمدی، وضع 

معيشتی این گروه های درآمدی را بهبود بخشد.
ماليات بر كاالها و خدمات كه نوعی ماليات  غير مستقيم است و قابليت انتقال باالیی دارد، مطابق انتظار 
اثر منفی بر توزیع درآمد دارد و با افزایش سهم این بخش از درآمد های مالياتی، توزیع درآمد بدتر خواهد 
شد. اساسا ماليات های غير  مستقيم باعث كاهش رفاه مصرف كنندگان خواهند شد و اولين قشری كه از 
این نوع ماليات ها متضرر خواهند شد، دهک های پایين درآمدی خواهند بود زیرا این نوع ماليات مستقيما 

به مصرف كنندگان منتقل خواهند شد.
- مدل رگرسیون مقطع عرضی

در این بخش به تخمين رگرسيون مقطع عرضی خواهيم پرداخت. برای تبدیل داده های پانل به داده های 
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مقطعی، برای هر كشور طی دوره زمانی 1995 تا 2012 ميانگين گيری نموده ایم. نتایج تخمين در جدول 
زیر قابل مشاهده است.

همانطور كه از نتایج مشخص است در هر دو مدل، متغيرهای SEN، DUMMY، GDPP، GDPP2 و 
CIT معنادار شده اند. در مدلی كه به همراه SEN تخمين زده شده است متغير GT در سطح معناداری 5% 

معنادار شده است ولی در مدلی كه به همراه EDU تخمين زده شده است، متغير GT در سطح معناداری 
%5 معنادار نشده است.

جدول )4(- نتایج تخمین مدل رگرسیون مقطع عرضی

مدل دوم
متغیر

مدل اول
متغیر

احتمال ضریب احتمال ضریب
0/0000 47/1291 CONSTANT 0/0000 60/0969 CONSTANT

0/0038 -4/3742 DUMMY 0/0004 -0/5241 DUMMY

0/0000 -09E6/67 GDPP 0/0009 -09E7/76 GDPP

0/0000 -0/0006 GDPP2 0/0003 -0/0006 GDPP2

0/0047 -07E6/61 SEN 0/0385 -0/8801 EDU

0/0134 -10/6127 CIT 0/0195 -24/8601 CIT

0/8160 -1/5003 PIT 0/9122 -1/2336 PIT

0/0000 -07E8/63 GT 0/0847 -07E5/77 GT

%4069/87 R2 %6034/81 R2

%3932/79 R2 تعدیل شده %8964/69 R2 تعدیل شده
10/9071 F آماره 6/9705 F آماره
0/0004 )F(احتمال 0/0025 )F(احتمال

منبع: محاسبه های محققان

از نتایج پيداست كه فرضيه كوزنتس همانند مدل پانل مورد تائيد قرار می گيرد. با افزایش سهم ماليات بر 
شركت ها، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت و همچنين با افزایش ماليات بر كاالها و خدمات، توزیع درآمد 
بدتر خواهد شد. با افزایش متغير EDU توزیع درآمد بهبود خواهد یافت ولی با افزایش متغير SEN توزیع 
درآمد بدتر خواهد شد. متغير مجازی كه به جای ماليات بر مجموع درآمد تعریف شده است، نشان دهنده این 
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است كه كشورهایی كه از این نوع ماليات استفاده می كنند، توزیع درآمد بهتری دارند. همانطور كه از نتایج 
هر دو مدل قابل مشاهده است، ساختار مالياتی كشورها بر روی توزیع درآمد تاثيرگذار است و بسته به این 

كه كدام نوع ماليات از اقشار جامعه اخذ شود توزیع درآمد واكنش های متفاوتی نشان خواهد داد. 
- مدل مورد تخمین ایران

یکی از موضوعات و چالش های سازمان امور مالياتی ایران، موضوع ساختار مالياتی می باشد. این موضوع 
كه ماليات به گروه دیگری منتقل نشود و حداكثر اصابت به گروه مورد نظر را داشته باشد، یکی از مهمترین 
موضوعات در بحث ماليات می باشد. در این راستا بعد از تخمين مدل برای سایر كشورها، بر خود الزم دیدیم 
تا مدل مورد نظر را برای اقتصاد ایران نيز تخمين بزنيم. در این راستا از متغيرهایی نظير ضریب جينی، توليد 
سرانه، توليد سرانه به توان 2، ماليات بر اشخاص، ماليات بر كاالها و خدمات و هزینه های آموزشی استفاده 
نموده ایم. برای تخيمن مدل مورد نظر، ابتدا به انجام آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی پرداختيم. نتایج 
آزمون ریشه واحد حاكی از آن بود كه به جز متغير GT، سایر متغيرها در سطح معناداری %5 نامانا بودند 
و با تفاضل گيری مانا شدند. بعد از انجام آزمون مانایی، به انجام آزمون هم انباشتگی پرداختيم و مشاهده 
نمودیم كه متغيرها دارای رابطه بلندمدت با یکدیگر می باشند. بنابراین متغيرها را به صورت سطح وارد مدل 

می نمایيم. مدل مورد تخمين، مدل رگرسيون مقطع عرضی می باشد.
جدول )5(- نتایج تخمین مدل ایران

احتمالضریبمتغیر
EDU-0/047370/0000

GDPP2/46 E-050/0138
GDPP22/44 E-070/3647

GT0/1199070/0138
PT-0/6040920/0000

منبع: محاسبه های محققان

از نتایج پيداست كه فرضيه كوزنتس در مورد ایران صادق نيست. تعداد آزمون های زیادی از این فرضيه به 
عمل آمده است. در تعدادی از آزمون ها این نظریه مورد تأیيد قرار گرفته و در تعدادی دیگر رد شده است. 
در مجموع می توان به این نتيجه دست یافت كه اگرچه به لحاظ تجربی فرضيه كوزنتس برای كشورهای 
صنعتی غرب تأیيد می شود، اما با تجربه كشورهای در حال توسعه سازگار نيست و نمی توان آن را به لحاظ 
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نظری یک قانون عمومی در نظر گرفت )اخوی، 1387(. در ایران با افزایش درآمد سرانه، توزیع درآمد بدتر 
خواهد شد زیرا رشد اقتصادی در ایران عمدتا حاصل از افزایش درآمدهای نفتی است كه منافع آن به گروه 
خاصی از مردم می رسد. در این نوع رشد اقتصادی مردم سهمی ندارند و عمدتا ناظر بر رشدی هستند كه 

بيشتر فقرزا است.
دولت،  توسط  آموزشی  هزینه های  افزایش  با  كه  است  موضوع  این  نشان دهنده  آموزش  متغير  عالمت 
نابرابری درآمدی كاهش خواهد یافت. ادبيات اقتصاد آموزش، با استفاده از سرمایه اجتماعی به تبيين رابطه 
آموزش و توزیع درآمد می پردازند. از آنجا كه دستمزد نيروی كار بر اساس بازدهی نسبی وی تعيين می شود، 
افزایش  نتيجه  در  و  كار  نيروی  بازدهی  افزایش  باعث  دانش،  و  افزایش سطح سواد  با  می تواند  آموزش 

دستمزد وی شود و از این طریق به كاهش نابرابری كمک كند. 
عالمت متغير PIT نشان دهنده این است كه با افزایش ماليات بر اشخاص، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت. 
ماليات بر درآمد شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت اشخاص است. این نوع ماليات به صورت تصاعدی 
وضع خواهد شد. در صورت نبود فرار مالياتی، این نوع ماليات در جهت هدف بازتوزیع درآمد است و با اصل 
توان پرداخت مطابقت دارد. ماليات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال می شود و وجه تصاعدی 
ماليات ها را به ویژه در گروه های درآمدی باال افزایش می دهد. عالمت متغير GT نيز نشان دهنده این مهم 
است كه افزایش ماليات بر كاالها و خدمات، باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. زیرا این نوع ماليات جز 
دستۀ ماليات های غير مستقيم است و اصوال ماليات های غير مستقيم قابليت انتقال باالیی دارند و مستقيما 

به مصرف كنندگان منتقل می شوند كه باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شوند.
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5- نتیجه گیری
نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستيابی به منابع اقتصادی تعریف می شود. نابرابری می تواند در 
توزیع درآمد، ثروت، مصرف، دستمزد و پس انداز جامعه ظاهر شود. توزیع درآمد یکی از مهم ترین مسائل 
اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته است. توزیع درآمد از عوامل بسياری تاثير می پذیرد كه این عوامل 
به دو دسته اقتصادی و غير اقتصادی تقسيم می شوند. یکی از مهمترین عواملی كه بر توزیع درآمد تاثيرگذار 
است، ساختار مالياتی است. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثير ساختار مالياتی بر توزیع درآمد است و در 
این راستا از سه شاخص سهم ماليات بر مجموع درآمد اشخاص، سهم ماليات بر شركت ها و سهم ماليات 
بر كاالها و خدمات استفاده نموده ایم. دیگر متغيرهایی كه در این بررسی از آن بهره برده ایم، ضریب جينی، 
درآمد سرانه و آموزش 19 كشور طی سال های 1995 تا 2012 می باشد. در مدل دوم از متغيرهای مذكور 
و همچنين متغير مجازی به جای ماليات بر مجموع درآمد استفاده نموده ایم. در مدل سومی كه برای كشور 

ایران تخمين زده شده است، از داده های ساالنه ایران طی سال های 1370 تا 1391 استفاده شده است.
تفاوت  آماری ضریب آن،  از لحاظ  پانل، متغير آموزش در مدل مورد بررسی بی معنا می باشد و  در مدل 
معناداری از صفر ندارد. در این بررسی فرضيه كوزنتس مورد تائيد قرار می گيرد كه این فرضيه عنوان می كند 
كه در ابتدای مراحل رشد اقتصادی، نابرابری افزایش می یابد. در مراحل بعدی نابرابری هموار خواهد شد و 
در نهایت با افزایش رشد اقتصادی در مراحل بعدی نابرابری كاهش خواهد یافت. با آزمون ساختار مالياتی 
بر روی توزیع درآمد به این نتيجه رسيدیم كه ساختار مالياتی یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد خواهد 
بود. ماليات ها به دو بخش ماليات های مستقيم و ماليات های غير مستقيم تقسيم می شوند. ماليات بر افراد 
و ماليات بر شركت در زمره ماليات های مستقيم قرار می گيرند و نتایج تخمين این گونه نشان می دهند كه 
با افزایش سهم ماليات بر افراد و سهم ماليات بر شركت ها، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت. اما ماليات بر 
كاالها و خدمات در زمره ماليات های غير مستقيم قرار می گيرد و نتایج تخمين نشان دهنده این است كه 

با افزایش ماليات بر كاالها و خدمات، توزیع درآمد بدتر خواهد شد و ضریب جينی افزایش خواهد یافت. 
در مدل دوم، آموزش و ساختار مالياتی بر روی توزیع درآمد تاثير گذار است. در ميان متغيرهایی كه برای 
ساختار مالياتی انتخاب نموده ایم، ماليات بر اشخاص در مدل رگرسيون مقطع عرضی بی معنا شده است و 
سایر متغيرها معنادار می باشند. همچنين فرضيه كوزنتس نيز در این مدل همانند مدل پانل مورد تائيد قرار 
می گيرد. همانطور كه از نتایج پيداست ماليات بر اشخاص و ماليات بر مجموع درآمد باعث بهبود توزیع 
درآمد خواهند شد. مهمترین متغيری كه در مدل دوم مد نظر بوده است، متغير مجازی بوده است كه به 
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عنوان پروكسی برای ماليات بر مجموع درآمد به كار رفته است. كشورهایی كه از این نوع ماليات استفاده 
می كنند، توزیع درآمد بهتری دارند زیرا در این نوع ماليات تمام درآمدهای خانوار تجميع شده و با نرخی 
یکسان از مجموع درآمد ماليات گرفته خواهد شد. همچنين در مدل سوم نتایجی مشابه مدل های قبلی 

گرفته شده است و تنها تفاوت آن با مدل های قبلی در عدم پذیرش فرضيه كوزنتس می باشد.
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