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تاریخ دریافت ،1395/9/16 :تاریخ پذیرش1396/7/12 :
چکیده

پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمدی در جامعه ،دولت ها را بر آن داشته تا بهبود

توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند و در قالب سیاست توزیع مجدد درآمد ،تخصیص بهینه
منابع و تثبیت شاخص های اقتصاد کالن ،برنامه های کاهش نابرابری را پیگیری نمایند .مالیات عالوه بر آن که
از مهمترین منابع درآمدی دولت هاست ،یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در بهبود توزیع درآمد است .در این

مقاله با به کارگیری روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده ( )FAVARو داده های فصلی طی دوره

 1369-1393برای  99متغیر اقتصاد کالن ،تأثیر مالیات های مستقیم بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع

درآمد ،بررسی شده است .توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه
یک انحراف معیار در مالیات های مستقیم ،منجر به کاهش پایدار ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می شود.

همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های مالیاتی بعد از فصل چهارم بیشترین سهم از

تغییرات مربوط به ضریب جینی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع مالیات ها در توزیع
درآمد جامعه را نشان می دهد .مطالعه حاضر همچنین فرضیه کوزنتس برای ایران را مورد تأیید قرار نمی دهد.

واژه های کلیدی :مالیات های مستقیم ،توزیع درآمد ،خودرگرسیون برداری عامل افزوده ()FAVAR

 .1این مقاله از پایان نامه دکتری سعید ابراهیمی به راهنمایی سیدکمال صادقی استخراج شده است.
 .2دانشیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)sadeghiseyedkamal@gmail.com ،
 .3استاد دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریزbeheshti@tabrizu.ac.ir ،
 .4دانشیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریزreza.ranjpour@gmail.com ،
 .5دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریزebrahimi.ut@gmail.com ،
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 -1مقدمه

امروزه اهمیت توزیع عادالنه درآمد در جامعه بهحدی است که اقتصاددانان یکی از اهداف عمده دولت ها

یعنی صرفنظر از جهتگيري كلي نظا م اقتصادی را تنظیم الگوی مناسب توزیع درآمد و تالش در مسیر

کاهش نابرابری درآمدی ذکر میکنند (دی ملو و تیانگسون .)3 :2003 ،نابرابري در توزيع درآمد بين اقشار
مختلف جامعه بهمعني محروميت نسبي قشرهايي از مردم در مقايسه با ديگر اقشار جامعه می باشد .وجود

نابرابری های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات
جامعه منجر می شود .از سوی دیگر توزیع عادالنه درآمد پیامدهایی بر افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر

دارد .از بعد اجتماعی افزایش رفاه موجب کاهش جرائم ،افزایش اعتماد بهنفس و همبستگی اجتماعی شده
و از بعد اقتصادي کاهش فقر با تأثیري که بر بهبود سالمت ،بهداشت ،تغذیه و آموزش دارد ،باعث افزایش

بهرهوري اقتصادي و توسعه می شود (رحیمی بدر.)96 :1392 ،

مسئله توزیع درآمد به دو دلیل همواره برای دولت ها حائز اهمیت بوده است .نخست اینکه توزیع درآمد،

بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد .دوم اینکه بر روی متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ...

تاثیرگذار است ،همین امر موجب گردیده تا اثر سیاست های مالی ،مالیاتی و سیاست های انتقالی به عنوان
ابزار دولت ها در توزیع مجدد درآمد مورد توجه و مطالعه قرار گیرد .در این زمینه ،درآمدهای مالیاتی

مهم ترین ابزار دولت در توزیع درآمد است (شکوری و ثاقب فرد.)106 :1387 ،

در دنیای مدرن ،دولت ها مالیات را نه به عنوان ابزاری برای افزایش درآمد خود بلکه به صورت ابزاری

برای کاهش نابرابری میان شهروندان خود مینگرند (بیسواس و همکاران .)1 :2015 ،بر اساس قانون واگنر
کشورهایی با سطح توسعه یافتگی باال تمایل دارند محدوده فعالیت دولت را افزایش دهند بنابراین سطح

باالیی از نرخ های مالیات را اعمال میکنند (میلس .)161 : 2000 ،سیستم مالیاتی مناسب با تجهیز منابع
مالی کافی برای تولید کاالی عمومی و هزینه های عمومی هدفمند با بهبود دسترسی به خدمات عمومی

مانند بهداشت و آموزش می تواند منجر به بهبود توزیع درآمد شود (بنابئو ، 2000 ،مونلو -گالو و ساگالس،

 2011و چویک و کروا-کارو.)10 : 2015 ،

در حالی که بر اهمیت و نقش نظام مالیاتی در گسترش حوزه های رفاهی کمتر تردیدی وجود دارد ،لیکن

ناکامی ایران در این زمینه سئواالت متعددی در مورد کمیت و کیفیت نظام مالیاتی ایجاد می کند .پایین

بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،حاکمیت ضعیف دولت ،گسترده بودن فرار مالیاتی،
رجحان مالیات های غیرمستقیم بر مستقیم و محدود بودن اقالم مالیات بر سرمایه و ثروت (اسداله زاده بالی،
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 )74 :1387و از طرفی اضافه شدن درآمدهای نفتی به بودجه دولت ها و گسترش وظایف این نهاد ،موجب
شده تا کارکرد نظام مالیاتی در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار گیرد.

در ایران عالوه بر تدوين و اجراي برنامههاي توسعه پنجساله ،اقدامات حمايتي ديگري نيز براي مقابله

با نابرابري درآمدي و فقر به طور ويژه طراحي شده و به اجرا درآمده است .1با اين وجود به نظر مي رسد كه

عوامل متعددي مانند ركود اقتصادي ،بيكاري شديد ،تغييرات جمعيتي و ساير عوامل اجتماعی ،اقتصادي
همراه با اتخاذ روش هاي معمولي تأمين نيازهاي مردم به شكل يارانههاي عام و غيرهدفمند سبب گرديده

تا همچنان با معضل فقر و عواقب ناشي از آن در سطح كشور درگير باشيم .بنابراين شناخت عوامل مؤثر

بر توزیع درآمد و طراحي و اجراي سیاست های اقتصادی مناسب جهت کاهش نابرابری درآمد ضروري به
نظر مي رسد.

این مطالعه می کوشد تا با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی  ،1369-1393تأثیر مالیات های

مستقیم بر توزیع درآمد در ایران را به طور تجربی و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده

2

مورد بررسی قرار دهد .البته به دلیل ماهیت سیاست مالی که دارای وقفههای تشخیص ،تصمیمگیری ،اجرا و

تأثیرگذاری است و نیز ویژگیها و شرایط اقتصادی خاص حاکم بر یک کشور ،نمیتوان بدون در نظر گرفتن

خصوصیات کلیدی فضای کالن یک کشور اثربخشی سیاستهای مالی را مطالعه نمود .به همین دلیل در
این تحقیق ویژگیهای اقتصادی ایران نظیر وابستگی به درآمدهای نفتی برای بررسی تأثیر سیاست مالی

بر توزیع درآمد در نظر گرفته می شود .در ادامه ،این مطالعه به صورت زیر سازمان دهی می شود :ابتدا مبانی
نظری بیان و سپس به برخی مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره می شود .مدل و داده های مورد استفاده

در بخش بعدی معرفی و نتایج تجربی استخراج می شوند .در نهایت نیز نتایج به دست آمده مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات سیاستی ارائه می شوند.

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری

کوزنتس ( )1955با بررسی اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد ،پایهگذار بررسی اثرات متغیرهای کالن
اقتصادی بر توزیع درآمد شد .گسترش ادبیات موضوع ،به نقش دولت در این زمینه رسید .فالکی گر و
زرین نژادان ( )26 :1994ادعا می کنند با اینکه توزیع درآمد به طور سنتی در مباحث اقتصاد خرد بررسی شده،

اما با مرور زمان ،توزیع درآمد به طور گسترده ای در مباحث اقتصاد کالن جای گرفته است .با گسترش دانش
 .1مانند طرح سهمیهبندی و کوپن ،مسکن مهر ،سبد کاال ،کمیتهامداد ،پرداختهای مستقیم دولت
)2. Factor-Augmented Vector Auto Regression (FAVAR
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اقتصادی جوامع ،مقایسه نسبت کاربرد واژه برابری 1و عدالت در مقابل واژهای مانند کارایی 2در مطالعات

علمی جالب توجه است .در حالی که این نسبت در دهه  1970تقریبا یک به شانزده بوده است ،در دهه
 1980این نسبت یک به نه و در دهه  1990این نسبت تقریبا یک به  4/4است .طی سالهای اخیر این
نسبت تقریب ًا دو به یک است (کونو.)1188 :2003 ،

بررسی آثار متغیرهای کالن و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد از چند دهه گذشته آغاز شده است.

همانگونه که کاسا ( )12 :2003اشاره دارد ،این عوامل را می توان در پنج گروه رشد و توسعه اقتصادی،

عوامل جمعیت شناسی ،عوامل سیاسی ،عوامل تاریخی ،فرهنگی و طبیعی و عوامل سیاست های اقتصاد
کالن تقسیم بندی نمود .به کارگیری درست ابزار سیاست مالی ،به عنوان بازوی اقتصادی دولت ،می تواند

نقش مهمی در تشکیل سرمایه ،تجهیز منابع ،رشد و ثبات اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،ایجاد عدالت در توزیع

و تخصیص منابع داشته باشد .دولت در قالب هزینههای جاری و سرمایهای می تواند بر اختالف گروههای
درآمدی دامن بزند و از سوی دیگر در قالب مالیات ها و یا پرداختهای انتقالی بر توزیع درآمد مؤثر باشد

(دادگر ،نظری و مهربانی .)130 :1387،رویکردهای نظری موجود در زمینه تأثیر مالیات ها بر توزیع درآمد،
طی زمان از نحوه چگونگی انتقال بار مالیاتی و پرداخت کننده نهایی به نحوه چگونگی سیاست های

بودجه ای دولت در تأمین حداقل شرایط زندگی متمرکز شده اند .بر اساس قضیه دوم اقتصاد رفاه ،دولت از

طریق مالیات ها در توزیع مجدد ثروت های اولیه دخالت می کند تا پس از آن افراد در بازار رقابتی آزادانه به

مبادله بپردازند (دادگر.)32 :1383 ،

پیکتی ( )2014استدالل می کند که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعه یافته بیش از نرخ رشد

اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده می شود .این رابطه نشان می دهد که چگونه نظام
سرمایه داری در قرن  21به سمت سرمایه داری موروثی قرن های  18و  19در حال حرکت است .وی بیان

می کند با اینکه  30درصد تولید ملی عاید سرمایه داران می شود ،اما سهم این عده از جمعیت بسیار اندک
است و  70درصد تولید ملی به نیروی کاری تخصیص می یابد که سهم جمعیتی حدود  90درصد و باالتر

دارند .در نتیجه این تخصیص ها ،به تدریج نابرابری درآمدی افزایش می یابد .به طوری که در سال 2010

حدود یک سوم از ثروت آمریکا و یک چهارم ثروت اروپا در اختیار فقط یک درصد جمعیت آن  ها بوده است.
پیکتی بیان می کند که راه حل کاهش نابرابری یک راه حل سیاسی است و باید در دستور کار دولت ها قرار

گیرد .او برای مواجهه با این مشکل ،پیشنهاد می کند یک مالیات جهانی (فراتر از مرزهای یک کشور) بر
1. Equality
2. Efficiency
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ثروت و ارث اعمال شود .پیکتی با مطرح کردن حکومت اجتماعی 1تلویح ًا حکومتی توزیع گرا و عدالت خواه

و مسئله حلکن را برای آینده سرمایه داری ترویج میکند.

ماليات به عنوان منبع دائمي و قابل پيش بيني ،همواره مورد توجه دولتمردان بوده است .اعمال ماليات

چه بهجهت كسب درآمد و چه به منظور ابزاري جهت سياستگذاري ،آثار متفاوتي را بر اقتصاد ،تحميل
ميكند .مالياتها از يك سو ،با توجه به اصابت مالياتي بر شرايط توزيعي جامعه تأثيرگذار هستند و از سوي

ديگر با جابه جايي منابع از بازاري به بازار ديگر ،آثار تخصيصي را به همراه دارند .از طریق سیستم مالیاتی
است که دولت می تواند بخشی از درآمد افراد را برای انجام خدمات عمومی ،کمک به گروههای با درآمد

پایین یا پرداخت مستقیم به فقرا ،دریافت کند .در واقع تأثیر مالیات بر درآمد از طریق انتقال درآمد از بازار
به دولت و از دولت به کل جامعه اعمال می شود .در کل مقدار مالیات منتقل شده از بازار به دولت ،بستگی

به کشش منحنیهای عرضه و تقاضا دارد .از طریق مالیات ،دولت می تواند در بازار دخالت کرده ،هزینه های
خود را تأمین نموده و توزیع درآمد را متأثر سازد.

در میان انواع مالیات ها ،مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد شخصی ،مالیات بر سود شرکت ها و مالیات

بر ثروت) نقش مهمی را به عنوان یک ابزار کنترلی دارند ،زیرا از آنجا که اشخاص پرداخت کننده این نوع
مالیات نمی توانند آن را به دیگری منتقل سازند ،این نوع مالیات مانع از تمرکز ثروت خواهد بود و به همین

جهت فاصله طبقاتی را ترمیم و یا تعدیل می کند .به طورکلی ،مالیات-های مستقیم به دلیل تصاعدی بودن
اجازه بازتوزیع بیشتری را می دهد (مهرآرا و اصفهانی )212 :1394 ،و می توانند سبب جذب بخش بزرگی از

درآمد و دارایی طبقات غنی و مرفه به نفع گروه های کم درآمد شوند .لذا هر میزان در یک نظام مالیاتی سهم
مالیات های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ،نظام مربوطه کارآمد تر در نظر گرفته می شود.

بنابراین مالیات های مستقیم که بیشتر برای رأی دهندگان قابل مشاهده است تمایل به فزونی دارد .این امر
معمو ًال منجر به افزایش در نرخ های مالیات بر درآمد شخصی باال خواهد شد .در حالی که سیاست گذاران
نمی توانند به طور مستقیم بار مالیاتی را تعدیل کنند ،اما می توانند عناصر قانونی سیستم مالیاتی را اصالح و

در نهایت نرخ های مالیاتی متوسط و نهایی را تعیین کنند (تورس ،ملبی و بریس.)1 :2012 ،

مارتینز وازکوئز ،ولوویچ و دادسون ( )107 :2012نتیجه میگیرند که اگر کشوری مالیات های مستقیم را

بر غیرمستقیم ترجیح دهد توزیع درآمد به تدریج طی زمان بهبود خواهد یافت .در صورت نبود فرار مالیاتی
و اعمال مالیات به صورت نرخهای تصاعدی 2میتوان انتظار داشت که اعمال مالیات های مستقیم منجر
1. Social State
2. Progressive Rates
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به بهبود توزیع درآمد می شود ( هیگینز و پریرا  .)348 :2014،همچنین کرودو ( )49 :2015نشان می دهد

مالیات های مستقیم در مقایسه با مالیات غیرمستقیم تأثیر بیشتری بر توزیع درآمد دارد .همچنین بسته به
اینکه دولت بیشتر از کدام پایه مالیاتی استفاده کرده باشد اثر مالیات بر نابرابری توزیع درآمد متفاوت است.

چنانچه مبنای مالیات درآمد واقعی افراد در کنار درآمد جاری آنها باشد ،در این صورت این مالیات بهخوبی
می تواند نقش تثبیتکننده و تأثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد (دهمرده ،صمدی و شهیکی تاش،

 .)34 :1389در مقابل برخی محققان ادعا میکنند مالياتهاي غيرمستقيم اثرات مخربي بر توزيع درآمد

دارد (مارتینز وازکوئز ،ولوویچ و دادسون ،)110 : 2012،زيرا در ساده ترين شكل آن ،نرخ واحد براي تمامي
معامالت مشمول ماليات در نظر گرفته ميشود و از آنجايي كه ميل نهايي افراد كم درآمد به مصرف كاالها

و خدمات بيشتر از افراد پردرآمد است ،سبب بدتر شدن توزيع درآمد خواهد شد.
 -2-2عملکرد مالیاتی در ایران

مالیات از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت است و سیاست های مالیاتی نیز یکی از مؤثرترین خط-مشی ها

در بخش عمومی هستند (روزن .)2005 ،پرداخت مالیات ،مشارکت مردم در تأمین بخشی از هزینه های
عمومی و مهترین ابزار سازمان دهی اقتصاد هر کشور به خصوص در مورد توزیع عادالنه درآمد و ثروت است

(رضاقلی زاده و آقایی .)136 :1394 ،در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه حدود 90

درصد پرداختهای جاری دولت از طریق مالیات ها تأمین می شود در حالی که سهم مالیات در بودجه دولت
ایران طی چند سال اخیر معمو ًال کمتر از  33درصد بوده است .1سیستم مالیاتی در ایران شامل مالیات های

مستقیم و غیرمستقیم است .مالیات مستقیم شامل مالیات بر ثروت ،مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر
درآمد افراد و مالیات غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات ارزش افزوده میباشد.

آمارها نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی کشور در سال  1393نسبت به سال  73 ،1390درصد افزایش

2

و سهمی حدود  31درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل داده است .در حالی که در سال 55 ،1390

درصد از درآمد مالیاتی شامل مالیات مستقیم و  45درصد مالیات غیرمستقیم بوده است ،در سال  1393این
نسبت بهترتیب برابر  51و  493است؛ که نشاندهنده تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی به نفع مالیات های
غیرمستقیم است.4

 .1آمارهای منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران.
 .2به صورت اسمی
 .3دلیــل افزایــش ســهم مالیات هــای غیرمســتقیم ،از یــک طــرف ایجــاد رکــود و کاهــش تــوان مالیاتدهــی فعــاالن اقتصــادی و از طــرف دیگــر
افزایــش نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده ،می توانــد باشــد.
 .4سالنامه آماری کشور  ،1393مرکز آمار ایران.
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جدول ( -)1نسبت مالیاتی ایران (به درصد)
سال

نسبت
مالیاتی

سال

نسبت
مالیاتی

سال

نسبت
مالیاتی

سال

نسبت
مالیاتی

1368

4/6

1375

5/1

1382

5/7

1389

7/3

1369

4/7

1376

5/9

1383

5/7

1390

6/4

1370

5/5

1377

7/5

1384

7/3

1391

6/1

1371

5/7

1378

9/2

1385

6/8

1392

5/6

1372

4/1

1379

6/3

1386

6/7

1393

6/2

1373

4/2

1380

6/2

1387

7/1

1374

3/9

1381

5/5

1388

8/3

منبع  :مرکز آمار ایران

در جدول ( )1نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 1در ایران ( نسبت مالیاتی) طی دوره 1368

تا  1393ارائه شده است .آمارها نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم انجام شده در طول برنامه های
اول تا پنجم توسعه در راستای اصالح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصالح نرخ ها و معافیت های

مالیاتی و اصالحات گسترده اداری در فرآیند تشخیص تا وصول مالیات ،تغییرات نسبت مالیات به تولید

ناخالص داخلی که به عنوان شاخص قابل قبول برای سنجش عملکرد نظام مالیاتی کشورها مورد استفاده
قرار می گیرد (شکیبایی و خراسانی )183 :1391 ،در کشورمان چندان قابل توجه نیست و تناسبی با افزایش

هزینه های دولتی ندارد .لذا نظام مالیاتی فاقد شرایط استاندارد به عنوان ابزار تأمین مالی هزینه های دولتی
بوده و عملکرد ضعیف آن همواره یکی از معضالت جدی اقتصاد ایران محسوب شده است .به طوری که

بخش اعظم درآمدهای دولتی وابسته به درآمدهای پرنوسان نفتی بوده و کمتر به درآمدهای پایدار مالیاتی

اتکا داشته است و همین مسئله موجب آسیب پذیری زیاد بودجه دولت ها شده است.

جدول ( )2عملکرد مالیاتی را به طور موردی در شش کشور نشان می دهد .نتایج حاکی از نقش مهم

مالیات در اقتصاد این کشورها است .مقایسه این آمار با عملکرد مالیاتی ایران نشان دهنده ضعف ساختاری

عملکرد مالیاتی در ایران است .این امر لزوم اصالح سیستم مالیاتی و بهبود عملکرد مالیاتی در ایران را
 .1بــه علــت نبــود معیــار دیگــری بــرای اندازه گیــری ارزش پایــه مالیاتــی ،در ســطح کالن از  GDPبه عنــوان جانشــین مناســبی بــرای اندازه گیــری
ارزش پایــه مالیاتــی اســتفاده می گــردد (قطمیــری و اســاملوئیان.)7 : 1387 ،
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بیش از پیش نمایان می سازد.

جدول ( -)2نسبت مالیاتی در کشورهای منتخب (به درصد)

سال /کشور

ترکیه

فرانسه

انگستان

استرالیا

نروژ

اتریش

2008

18/5

22

27/8

24/2

27/9

25/9

2009

19/2

20/7

24/9

22

25/9

25

2010

20/5

21/9

25/7

20/6

26/8

25

2011

20/2

21/9

26/2

20/4

27/7

25/2

2012

20/4

22/6

25/5

21/3

26/9

25/7

2013

21/4

23/3

25/4

22/2

25/2

26/2

2014

21/2

23/4

25

22/2

23/8

26/4

منبع :بانک جهانی

 -3-2ضریب جینی و روند آن در ایران

ضريب جيني مشهورترين و متداول ترین شاخص نابرابري توزيع درآمد است .بهلحاظ آماری ضریب جینی
نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد در جامعه به حداکثر نابرابری درآمدی ممکن در یک توزیع کام ً
ال ناعادالنه
است .از نظر ترسيمي ضريب جيني از نسبت سطح بين منحني لورنز و خط برابري كامل ( 45درجه) به كل

سطح بين خط برابري كامل و محور افقي بدست میآید .منحنی لورنز سهم درصدهای مختلف جمعیت
را از درآمد نشان می دهد .درصدهای جمعیت بر روی محور افقی و درصدهای درآمد متناظر با آنها روی
محور عمودی درج و با اتصال نقاط دارای این مختصات ،منحنی مربوطه بدست میآید.

در نمودار ( )1ضریب جینی نسبت مساحت قسمت هاشور خورده به مساحت مثلث  OABاست .ضريب

جینی بين حدود ( 0و  )1قرار دارد .اگر منحني لورنز منطبق بر خط  45درجه باشد ضريب معادل صفر و
بیانگر برابري كامل است و اگر ضريب معادل يك باشد نابرابري كامل در توزيع درآمد وجود دارد.
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نمودار ( – )1منحنی لورتر

ضریب جینی یک عدد مطلق است و در مقایسه با سایر سال ها ،امکان بررسی آن وجود دارد .روند شاخص

جینی سال های  1380 -1393در سه منطقه شهری ،روستایی و کل کشور در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( - )3روند ضریب جینی در ایران

سال

کل کشور

شهری

روستایی

1380

0/4304

0/4199

0/3864

1382

0/4241

0/3996

0/3736

1381
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

0/4287
0/4240
0/4248
0/4356
0/4337
0/4122
0/4111
0/4099
0/3700
0/3659

0/4195
0/4055
0/4058
0/4156
0/4136
0/3867
0/3893
0/3841
0/3568
0/3542

0/3842
0/3883
0/3889
0/3997
0/3914
0/3789
0/3824
0/3809
0/3394
0/3347
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0/3650
0/3788

0/3512
0/3609

0/3243
0/3401

ضریب جینی در دوره زمانی مذکور در مناطق شهری و روستایی و به طبع آن در کل کشور نوساناتی

داشته است .در کل کشور و مناطق روستایی ،باالترین مقدار مربوط به سال 1385و در مناطق شهری
مربوط به سال  1380است .مقدار ضریب جینی از سال  1385تا  1392با روندی آرام کاهش یافته است
به طوری که کمترین مقدار ضریب جینی در هر سه حوزه مربوط به سال  1392است .1داده ها نشان می دهد

که در هر سه منطقه شهری و روستایی و کل کشور ضریب جینی سال  1393افزایش داشته است.
افزایش ضریب جینی در سال  1393می تواند یکی از پیامدهای تورم باال ،رکود عمیق و افزایش نرخ ارز و

تحریم های ظالمانه علیه کشور که از سال های قبل آغاز شده ،باشد.
 -3مطالعات تجربی

بررسی ادبیات اقتصادی داللت بر این دارد که توزیع درآمد بهدلیل تعامل با سایر متغیرهای کالن اقتصادی
ادبیات گستردهای را به خود اختصاص داده و یکی از محورهای اصلی نظریات و مباحث اقتصاددانان و

سیاستگذاران بوده است .مطالعات زیادی در مورد توزیع درآمد ،عوامل مؤثر بر آن و نیز تأثیر توزیع درآمد بر
سایر متغیرهای اقتصادی انجام گرفته است .از آنجایی که هدف این مطالعه بررسی تأثیر مالیاتها بر توزیع
درآمد است در ادامه به برخی از مطالعات نزدیک به این موضوع اشاره میشود.

صمدی ،زاهدمهر و فرامرزی ( )1387این ادعا را که اگر توزیع درآمد بهدرستی انجام شود و از افراد ثروتمند

مالیات گرفته شود و به افراد کمدرآمد پرداخت شود ،هم به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک شده و هم
باعث رشد اقتصادی میشود ،با استفاده از مدل رگرسیونی  ARMAو دادههای سریزمانی 1338-1386

آزمون میکنند .نتایج بدست آمده عکس ادعای فوق برای ایران را بدست میدهد .بهاین معنی که در ایران

بیشتر درآمدهای دولت از افراد کمدرآمد جامعه و بیشتر هزینههای دولت برای افراد ثروتمند جامعه بوده است،
که این امر باعث نابرابری اجتماعی و همچنین کند شدن رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی شده است.

سيفيپور و رضايي ( )1390با استفاده از روش همجمعي جوهانسون و جوسيليوس به ارزيابي اثر سيستم

مالياتي بر نابرابري درآمد ایران در دوره  1353 -1388پرداخته و نشان دادند كه با افزايش ماليات مستقيم

و سطح حداقل دستمزد ،كاهش ماليات غيرمستقيم و نرخ بيكاري ،توزيع درآمد بهبود مييابد.

 .1البته یکی از دالیل کاهش ضریب جینی می تواند فقیرتر شدن طبقه متوسط و ملحق شدن این طبقه به گروههای با درآمد پایین و لذا کاهش فاصله
طبقاتی باشد .چون ضریب جینی صرف ًا توزیع درآمد را اندازه میگیرد نه میزان درآمد و رفاه جوامع را ،بنابراین پایین بودن این شاخص الزام ًا دلیل افزایش
رفاه جامعه نیست.
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امینرشتی و رفعتمیالنی ( )1390اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد را در  20کشور منتخب طی

دوره  2000–2005با به کارگیری مدل های مبتنی بر داده های تلفیقی بررسی کردهاند .نتايج نشان ميدهد

كه در كشورهاي كمدرآمد ،با افز ايش سهم ماليات برارزش افزوده از کل مالیات ها ،ضريب جيني افزايش
مييابد و در نتيجه نابرابري در آمد بيشتر ميشود .اما در كشورهاي پردرآمد ،با افزايش سهم ماليات بر ارزش
افزوده ازکل مالياتها ،ضريب جيني كاهش یافته و در نتيجه نابرابري در آمد كمتر ميشود.

رضاقلیزاده و آقایی ( )1394در مطالعه خود تأثیر مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد را با به کارگیری

روش خودرگرسیون برداری با وقفههای توزیعی ،طی دوره  1357-1391برای ایران را مورد آزمون قرار
میدهند .نتایج تجربی حاصل از تحقیق ایشان حاکی از آن است که اعمال مالیات بر درآمد اشخاص موجب

بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری دهکهای مختلف درآمدی شده است.

سپهردوست و زمانی ( )1394به بررسی اثر کارآمدی انواع مالیات بر مصرف و درآمد بر بهبود پارهتویی

توزیع درآمد کشور ،با استفاده از تجزیه تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای سالهای -1391

 1351پرداختهاند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که طی سالهای مورد بررسی متغیر مالیات بر درآمد ،مالیات
بر درآمد با یک وقفه ،مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه ،اثرمعناداری بر ضریب جینی

داشته و باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شدهاند .همچنین مطالعه ایشان فرضیه کوزنتس را مورد تأیید
قرار می دهد.

ادیب پور و محمدی ویایی ( ،)1395نابرابری درآمدی در دو گروه کشورهای با درآمد باال و درآمد متوسط

را بررسی نمودند .نتایج الگوی داده های تلفیقی نشان می دهد که رشد اقتصادی ،افزایش سهم درآمدهای

مالیاتی و بهبود وضعیت اشتغال موجب کاهش شکاف طبقاتی و توزیع بهتر و عادالنه تر درآمدها و ثروت

خواهد شد.

راغفر و همکاران ( )1395در قالب الگوی تعادل عمومی نسلهای همپوش ،اثرات رفاهی ناشی از اصالحات

مالیاتی بر نسلهای فعلی و آینده در اقتصاد ایران را مطالعه کردهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که تغییر

پایه مالیاتی از مالیات بر درآمد سرمایه به مالیات بر مصرف ،رفاه افراد را حدود شش درصد افزایش میدهد.

همچنین انتقال از پایه مالیاتی ،مالیات بر درآمد نیروی کار به مالیات بر مصرف ،ده دصد رفاه را افزایش خواهد

داد.

داموري و پردانا ( )2003اثر سياست مالي بر توزيع درآمد و فقر در اندونزي را با به کارگیری روش تعادل

عمومی قابل محاسبه ( )CGEو ماتریس حسابداری اجتماعی 1995بررسي نموده و نتيجه گرفتهاند كه

52

پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وهفتم (مسلسل  ،)85بهار 1397

سياست مالي انبساطي تأثير معناداري بر توزيع درآمدها دارد .اما اين سياست نه به نفع خانوارهاي شهري

و نه به نفع خانوارهاي روستايي است.

دفینا و تاناواال ( )2004با بررسی اثر مالیات و پرداخت های انتقالی بر فقر در  17کشور عضو OECD

طی دهه  1980و  1990دریافتند که مالیات و پرداخت انتقالی مستقیم ،شدت فقر را در کشورهای بلژیک،

دانمارک ،فنالند ،فرانسه و ایرلند  90درصد و در امریکا  48درصد کاهش داده است.

بائر و فيالهو ( )2008به مطالعه اي تحت عنوان بار مالياتي ،مخارج دولت و توزيع درآمد در برزيل

پرداختند .در اين مقاله تناقض ظاهري در يك كشور با بار مالياتي باال و توزيع درآمد متمركز توضيح داده
شده و با استفاده از يك مدل رگرسيون ساختاري تاثير توزيع مخارج دولت روي ضريب جيني نشان داده
ميشود .به منظور تجزيه و تحليل اين تأثير ،از دادههاي شهرداري ها برای سال  2000استفاده شده است.

نتايج نشان ميدهد كه يكي از ابزارهاي مهم براي توزيع درآمد در برزيل اين است كه نهتنها ساختار ماليات
بلكه مخارج دولت به سرعت تغيير كند و ناكارآمدي مخارج دولت سبب افزايش نابرابري ميشود.

مارتینز وازکوئز ،ولوویچ و دادسون ( )2012با به کارگیری روش پانل دیتا تأثیر سیاست های مالیاتی و

مخارج عمومی بر توزیع درآمد را در بیش از  150کشور طی دوره  1970-2009بررسی کردهاند .نتایج

نشان می دهد که مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی و مالیات بر درآمد شرکتها نابرابری را کاهش می دهد.
همچنین مالیات های غیرمستقیم مانند مالیات بر مصرف و تعرفه های گمرکی تأثیر منفی بر توزیع درآمد

دارد .عالوه بر آن سهم باالی مخارج عمومی از  GDPمانند سهم آموزش و بهداشت ،تأثیر مثبت بر توزیع
درآمد دارد.

لوستیگ ،پسینو و اسکات ( )2014با یک مطالعه مقایسه ای ،تأثیر مالیات ها و مخارج عمومی را بر

نابرابری و فقر در برخی کشورهای امریکای التین بررسی کردهاند .نتایج نشان می دهد مالیات های مستقیم
و پرداختهای انتقالی نقدی ،نابرابری و فقر را در آرژانتین ،برزیل و اروگوئه کاهش می دهد .پرداخت های

انتقالی به صورت مخارج عمومی در آموزش و بهداشت  ،نابرابری و فقر را در همه کشورهای مورد مطالعه
بیشتر از پرداخت های نقدی کاهش می دهد.

چویک و کورا-کارو ( )2015عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در چین و  33کشور (شامل کشورهای )BRICS

را طی دوره  1980-2013با استفاده از تکنیک متغیر ابزاری مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج بررسی آنها

حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد بررسی است .هزینههای دولت و مالیات ها اثر متضادی
بر توزیع درآمد در چین دارند .در حالی که هزینههای دولت اثر منفی بر توزیع درآمد دارد ،مالیات ها توزیع
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درآمد را بهبود میدهند .همچنین اثرات بازتوزیعی سیاستهای مالی در چین قویتر از سایر کشورهای
مورد بررسی است.

 -4روش شناسی

 -1-4معرفی الگو

در این بخش مدلهای موسوم به مدل خود رگرسيوني برداري عامل افزوده ( )FAVARبه طور خالصه
1

معرفی میگردد .طی دهههای اخیر بعد از معرفی الگوی  VARتوسط سیمز ( )1992و برنانکی و بالیندر

( )1992این مدل جهت ارزيابي سياستهاي پولي و مالي در ادبيات اقتصادي مطرح گشته و كاربرد
گستردهاي در زمينه تجزيه و تحليل تأثير شوكهاي اقتصادی بر متغيرهای مختلف داشته است .اما يكي از

اصليترين نقاط ضعف اين مدلها اين است كه نميتوان تعداد زيادي از متغيرها را در آن به كار گرفت ،زيرا
افزايش تعداد متغيرها در اين الگو به سرعت از درجه آزادي آن مي كاهد ،زیرا در هر معادله متغیر وابسته بر

روی وقفه خودش و وقفههای سایر متغیرها برآورد می شود و لذا امکان بهکارگیری تعداد زیادی از متغیرها

در این الگو وجود ندارد (برنانكي ،بویوین و الیاز388 :2005 ،؛ بلیز.)2 :2009 ،

تعداد كم متغيرها در الگوي  VARپژوهشگر را به سمت گزينش از بين متغيرهاي مختلف سوق ميدهد

كه پيامد آن ،استفاده ناكارآمد از اطالعات موجود در آمارهاي اقتصادي است .برای مثال تولید ناخالص

داخلی بهعنوان منعکس کننده تمام فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته می شود که فرض محدودکنندهای
است ،ضمن اينكه استفاده گزينشي و محدود از متغيرها ،ارزيابي جامع و كاملي از اثر شوكها بر اقتصاد

بدست نميدهد .از طرف ديگر ،انتخاب متغيرها بر اساس سليقه و گزينش محققان صورت ميگيرد.
بهعنوان مثال ،براي مفهوم سطح عمومي قيمت ها ميتوان از متغيرهايي مانند شاخص قيمت مصرفكننده،

شاخص قيمت عمدهفروشي ،شاخص قيمت كاالهاي وارداتي ،شاخص قيمت داراييها و مانند اين ها
استفاده نمود كه هر يك نشانگر سطح قيمتها در بخشي از اقتصاد هستند .عالوه بر آن عدم دقت کافی و

گاهی بدست دادن نتایج متناقض اثر شوکهای اقتصادی در مدلهای سنتی  ،VARبدلیل تورش ناشی از
حذف متغیر مهم ،توجه محققان را برای ابداع روشهایی که ساختار و محتوای آنها دربرگیرنده اطالعات

وسیعی از شرایط اقتصادی باشد معطوف داشت.

اين فرايند از راه تكامل و توسعه مدلهاي سنتي  VARو با استفاده از يك يا چند عامل که اطالعات
2

متغیرهای سریزمانی متعددی را به طور بهینه در خود جای دادهاند و معرفي مدل خود رگرسيوني برداري
1. Factor-Augmented VAR
2. Factor
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عامل افزوده ( )FAVARكه توسط برنانكي و همكاران )2005( 1ارائه گرديده ،امكانپذير شده است.
برنانكي و همكاران بر اساس كاربرد الگوهاي عامل پويا در اقتصاد ،به ارائه يك روش اقتصادسنجي براي
رفع كاستيهاي الگوي  VARدر اين زمينه پرداختند .الگوی  FAVARاین امکان را فراهم میآورد تا همه

سریهای زمانی اقتصاد کالن مرتبط ،در الگو وارد شوند .هدف استفاده از این روش ایجاد تطابق میان
مجموعه اطالعات بهکار رفته در تحلیلهای تجربی و اطالعات در دسترس سیاستگذاران اقتصادی است.

افزون بر آن مشکل انتخاب این که چه متغیری بایستی در الگو لحاظ شود را مرتفع میکند.

مدل اقتصادسنجی بهکار رفته در این تحقیق بر کار اولیه برنانکی و همکاران ( )2005استوار است که

برای ارزیابی تأثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد ،تعدیالتی در آن صورت گرفته است .فرض می شود
که  Ytیک بردار  M×1از متغیرهای ایستای مشاهد ه شدهای 2است که تأثیر فراگیری بر شرایط اقتصادی

دارند ،که می تواند شامل ابزارهای سیاست مالی نیز باشد .بر خالف مدلهای سنتی  VARکه اطالعات
اضافی را وارد مدل نمیکنند ،در این الگو یک بردار  K×1از عاملهای مشاهده نشده ،Ft ،3وارد مدل
می شود که  Kکوچک است .این عاملهای مشاهده نشده ،شرایط عمومی اقتصادی را منعکس میکنند

که بهراحتی توسط یک یا دو سریزمانی قابل ارائه نیست ولی می تواند توسط طیف وسیعی از متغیرهای

اقتصادی توضیح داده شود .پویاییهای میان( Ytو  )Ftبه وسیله رابطه  1بیان می شود:

					
()1

] [

][

F
Ft
= Ø(L) Yt-1 ϑt
Yt
t-1

که در آن ( Ø(Lعملگر وقفه 4با مرتبه محدود است .جزء خطا  ϑtنوفه سفید با میانگین صفر و ماتریس

کوواریانس  Ωاست .اگر هیچ عاملی در الگو نباشد یا بهعبارتی اگر همه اجزای ( Ø(Lکه  Ytرا به Ft-1

مرتبط میسازند ،صفر باشد ،الگوی تصریح شده به مدل  VARسنتی که صرف ًا شامل متغیرهای مشاهده

شده است ،تبدیل می شود .حال اگر مدل صحیح  FAVARباشد ولی الگو اقتصادی بهروش  VARسنتی
و صرف ًا مبتنی بر  Ytبرآورد شود ،نتایج بدست آمده به دلیل حذف اطالعات دچار تورش شده و قابل اتکا
نخواهد بود .افزون بر این با توجه به اینکه الگوی  VARدر الگوی  FAVARنهفته 5است ،مقایسه این

دو الگو آسان می شود.

1. Bernanke et al
2. Observable Variables
3. Unobserved Factors
4. Lag Operator
5. Nested
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اگر  Xtیک بردار  N×1از سریهای زمانی ایستای مشاهده شده که حاوی اطالعات است{ ،1در حالی

که  Nبزرگ است ( }) N >> K+Mباشد و بیشتر اطالعات موجود در  Xtبتواند بهصورت مؤثری در تعداد

اندکی عوامل غیرقابل مشاهده خالصه شود ،رابطه میان  Xtو بردارهای  Ytو  Ftبه صورت رابطه  2تصریح
می شود:

								
()2

Xt=ΛfFt+ΛyYt+et

در این رابطه  Λfیک بردار  N×Kو  Λyیک بردار  N×Mاز بارهای عاملی 2و  etبردار  N×1جزء خطا با
نوفه سفید میباشد .برنانکی و همکاران ( )2005معادله ( )1را بهعنوان الگوی  FAVARمعرفی میکنند.

بهدلیل اینکه  Ftقابل مشاهده نیست ،برآورد معادله ( )1به طور مستقیم غیرممکن است .برنانکی و

همکاران ( )2005برای برآورد مدل  FAVARیک رویکرد ناپارامتریک 3دو مرحلهای تحلیل عامل اصلی

4

( )PCAبا استفاده از روش استوک و واتسون ( ،)2002را معرفی می کنند.

تحليل عامل اصلي يكي از انواع روشهاي تحليل دادههاي چند متغيره است كه برای ترکیب متغیرهای

با همبستگی باال بهکار میرود و هدف اصلي آن تقليل بعد مسأله مورد مطالعه است .با استفاده از تحليل

عامل اصلي ميتوان تعداد زيادي متغير توضيحي (متغير مستقل) همبسته را با تعداد محدودي متغير

توضيحي جديد كه مؤلفههاي اصلي ناميده ميشوند و ناهمبستهاند ،جايگزين نمود .بدین ترتیب نهتنها
بعد مسأله تقليل مييابد بلكه مسأله چند هم خطي نیز پيش نميآيد .از كاربردهاي مهم تحليل عامل
اصلي استفاده در مدلهای رگرسيونی چندگانه جهت برطرف نمودن مسأله همخطي و نیز کاربرد آن در

تحلیل عاملی و معادالت ساختاری است .الگوهای عامل می تواننداز عهده پوشش بسیاری از متغیرها برآیند

بدون آنکه خود دچار مشکل درجه آزادی اندک که بیشتر در تحلیلهای رگرسیون رخ می دهد ،شوند.
بهکارگرفتن اطالعات بسیار می تواند به پیشبینیها و تحلیلهای کالن دقیقتری بیانجامد.

 .1زیر مجموعهای از  Xاست.
2. Factor Loadings
بار عاملی بیانگر میزان همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و عامل هاست .به عبارت دیگر ،بار عاملی ترکیب وزن یافته متغیرهایی است که به بهترین
صورت واریانس را تبیین می کند .بنابراین ،هر بار عاملی در یک متغیر نشان می دهد که آن متغیر چقدر با عامل مربوطه همبستگی دارد.
 .3در رگرسیون پارامتری نوع ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل شناخته شده است .در این روش نوع ًا یک تعداد کم از پارامترها وجود دارد و هدف اصلی
رگرسیون برآورد مقادیر پارامتری باشد .اما تحلیل رگرسیون ناپارامتری ،رگرسیون بدون فرض خطی می باشد .هدف رگرسیو ن ناپارامتری پهنه وسیعی از
هموارسازی می باشد که ارتباط بین دو متغیر در نمودار پراکنش ،تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل های رگرسیونی کلی را دربر دارد.
4. Principal Component Analysis
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 -2-4داده ها

همانگونه که گفته شد ،الگوی  FAVARاین امکان را فراهم میکند تا همه سریهای زمانی اقتصاد

کالن مرتبط ،وارد مدل شوند .از اینرو دادههای به کار رفته در این تحقیق در  7گروه طبقهبندی میشوند.1

گروهها شامل وضعیت مالی دولت؛ انرژی؛ تولید ،صنعت و معدن؛ بخش خارجی؛ خانوار؛ شاخص های قیمت؛
متغیرهای پولی و اعتباری میباشد .هرگروه خود شامل چندین سری زمانی است 2که از بانک اطالعات

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آمار ایران و سایر بانکهای اطالعاتی برای دوره فصل اول
 1369تا فصل آخر  13933استخراج میشوند .این متغیرها حاوی اطالعات مفیدی در رابطه با وضعیت
اقتصاد هستند و در تشخیص بهتر اثر شوکهای مالی ما را یاری میکنند .بعد از گردآوری اطالعات و

داده ها با بکارگیری روش  FAVARتاثیر مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با کمک

نرم افزارهای اقتصادی بررسی خواهد شد.

الزم بهذکر است که مزیت روش استفاده شده در این تحقیق ،جدید بودن آن است (این روش در سال

 2005توسط برنانکی و همکاران معرفی شده است) .طی دو سه سال اخیر این روش در مطالعات خارجی

مورد توجه محققان قرار گرفته است .در مطالعات داخلی غیر از چند مورد که آن هم محدود به تاثیر
سیاستهای پولی بر یک متغیر اقتصادی است ،مورد استفاده قرار نگرفته است .لذا مقاله حاضر اولین مطالعه

جدی با استفاده از روش  FAVARاست که به بررسی تاثیر سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصادی ایران
میپردازد.

 -5برآورد مدل

با توجه به نبود داده های فصلی برای همه متغیرهای اقتصادی ایران ،از روش دنتون تناسبی 4برای

تبدیل فصلی متغیرها استفاده می شود .الزمه تخمین عوامل با استفاده از مؤلفههای اصلی ،ایستا بودن

متغیرهاست ،لذا بعد از حذف عناصر فصلی از سری های زمانی 5و انجام آزمون ریش ه واحد  ،6در صورت
لزوم تعدیالتی مانند تفاضلگیری یا تبدیل لگاریتمی جهت ایستایی متغیرها صورت میگیرد .از آنجایی
که تحلیل مؤلفه های اصلی به مقیاس متغیرها حساس است لذا برای حل موضوع متفاوت بودن مقیاس

 .1گروهبندی انجامشده بر اساس دستهبندی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ،صورت گرفته است.
 .2به دلیل حجم زیاد داده ها ( 99متغیر به صورت فصلی) از گزارش اسامی آن ها خودداری شده است .بدیهی است در صورت درخواست قابل ارائه است.
 .3دوره زمانی بر اساس در دسترس بودن حداکثری داده ها انتخاب شده است.
4. Proportional Denton
 .5برای تعدیل فصلی از روش  ARIMA X-12استفاده شده است.
 .6از آزمون های دیکی -فولر و آزمون ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استقاده شده است .به دلیل حجم زیاد داده ها از ارائه گزارش نتایج مربوط به
آزمون ریشه واحد خودداری می شود.
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متغیرهای استفاده شده ،همه متغیرها بهفرم استاندارد با میانگین صفر و واریانس یک تبدیل میشوند .در
مرحله اول با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی ( )PCAو با استفاده از متغیرهای بردار  Xtعامل 1های مشترک

را استخراج کرده )  ( Fو در مرحله دوم این عوامل تخمین زده شده را در الگوی  VARاستاندارد وارد
میکنیم .سپس اثر مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد توسط توابع واکنش آنی بررسی می شود .به کارگیری
این روش فروض توزیعی کمی بهدنبال دارد و اجازه درجه همبستگی مقطعی در جمله اخالل  etرا می دهد.

 -1-5تحلیل مؤلفه های اصلی

با توجه به مطالب گفته شده تعداد  99متغیر اقتصادی مانای استاندارد شده برای تحلیل عاملی و محاسبه

عوامل به کارگرفته می شود .با توجه به مقدار آماره آزمون بارتلت (2با توزیع کای دو) که برابر ()0.000
 20347/5و معنی دار است ،فرض صفر مبنی بر برابری ماتریس همبستگی (که زیربنای تحلیل عاملی قرار
می گیرد) با ماتریس واحد ،رد شده و می توان انتظار داشت که با استفاده از تحلیل عاملی به ترکیب مناسبی
از عوامل دست یافت.

تعداد مؤلفه های استخراج شده در هر مدل برابر است با تعداد متغیرهایی که بررسی می شوند .اما باید

تعداد مشخصی از این عامل ها را انتخاب نمود .معیارهایی برای تعیین تعداد مؤلفه های الزم مورد توجه
قرار می گیرد .یکی از این معیارها «معیار ارزش ویژه» است .بر اساس آن عامل هایی که مقادیر ویژه آن ها

بزرگتر از یک است در نظر گرفته و از سایر مؤلفه ها صرف نظر می-کنیم .مقدار ویژه برای هر عامل ،نسبتی
از واریانس کل متغیرهاست که آن عامل تبیین می کند .به بیان دیگر مقدار ویژه عبارت است از سهم نسبی

هر عامل از کل واریانس تمامی متغیرهای تحقیق .مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی
مربوط به تمامی متغیرهای آن عامل محاسبه می شود.

در جدول ( ،)4تعداد  10مؤلفه اصلی با مقادیر ویژه بزرگتر از یک به همراه درصدی از واریانس کل که

توسط این مؤلفه ها توضیح داده می شود ،آورده شده است .مشاهده می شود که عامل اول حدود  14درصد از

کل واریانس مربوط به متغیرها را توضیح می دهد .همچنین  10مؤلفه اول حدود  63درصد از کل واریانس
مربوط به متغیرها را توضیح می دهد.الزم به ذکر است که در تحلیل های اقتصادی به دلیل تعداد زیاد
متغیرهای مورد استفاده ،درصدی از واریانس کل که توسط عامل ها توضیح داده می شود به مراتب کمتر از
سایر علوم است و معمو ًال توضیح  40درصد از واریانس کل توسط عامل ها به عنوان یک برازش قابل قبول

در نظر گرفته می شود (بریتانگ و ایکمیر.)5: 2005 ،

1. Component
2. Bartlett's Test
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جدول ( - )4درصد واریانس توضیح داده شده توسط عامل ها

عامل ها
1
مقادیر ویژه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2/84 2/88 3/49 3/78 4/14 4/96 5/72 8/90 13/08 13/62

درصد

واریانس

2

متناظر با هر

2/85 2/88 3/49 3/78 4/14 4/96 5/73 8/91 13/08 13/62

عامل

درصد تجمعی
واریانس

3

63/45 60/60 57/72 54/22 50/44 46/30 41/34 35/61 26/70 13/62
1. Eigen Value
2. Variance Proportion
3. Cumulative Variance

منبع :یافته های تحقیق

معیار دیگری برای تعیین تعداد عاملها از متغیرهای ماتریس  Xtتوسط بای و انجی ( )2002پیشنهاد

شده است .ولی این معیار ،پاسخ دقیقی برای این پرسش که چه تعداد عامل باید وارد سیستم FAVAR

شوند ،ارایه نمی کند (برنانکی و همکاران .)17 :2005 ،از اینرو با توجه به جدول ( )4ابتدا چهار عامل (با

قدرت توضیحدهندگی باالی  40درصد) جهت برآورد مدل  FAVARانتخاب میشود و سپس با اضافه کردن

عاملهای بعدی به مدل و بررسی معناداری نتایج آنها ،در مورد تعداد عاملها تصمیمگیری خواهد شد.
 -2-5برآورد مدل FAVAR

پس از استخراج عامل ها ،در ادامه ایستایی سری های زمانی مورد نظر با استفاده از آزمون های ریشه واحد

بررسی و نتایج در جدول ( )5گزارش شده اند.
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جدول ( - )5نتایج آزمون ریشه واحد

متغیر آماره

ADF

سطح متغیر

درآمدهای
نفتی ()oil

(-3/23)0/021

مخارج

مالیات های

دولتی

مستقیم

()gov

()dirtax

(-3/12)0/1

(-3/55)0/03

تولید
ناخالص
داخلی
()gdp
(2/53)0/99

لگاریتم

ضریب

شاخص

جینی

قیمت ()p

()gini

(-2/17)0/02

(-2/26)0/18

ADF

تفاضل

(-4/42)0/00

مرتبه اول
 ADFبا
شکست

(-8/33)0/01

ساختاری –

(-4/48)0/04

(-2/89)0/93

سطح متغیر
نتیجه

(I)0

(I)0

(I)0

(I)1

(I)0

(I)0

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که نتایج نشان میدهد تمام متغیرها (بجز  gdpکه با یکبار تفاضلگیری ایستا میشود) در سطح مانا
هستند .با توجه به وجود ریشه واحد در متغیرهای  govو  giniمجدداً آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری در
مورد این متغیرها اعمال شد که نتایج حاکی از مانا بودن این متغیرها با لحاظ کردن شکست ساختاری است .

با توجه به بررسی نتایج برآورد مدل در نهایت تعداد  5عامل مشترک (استخراج شده از بردار  )Xtبه همراه

متغیرهای ایستای  oil ،gov ،dirtax ،Δgdp، p ،giniوارد الگوی موردنظر میشوند .البته از آنجایی که
متغیرهای الگو حاوی روند هستند ،لذا متغیر روند نیز در الگوی  VARلحاظ میگردد .قدم بعدی تعیین وقفه

بهینه برای مدل  FAVARاست .بر اساس معیار شوارتز 1یک وقفه ،بهعنوان وقفه بهینه برای مدل انتخاب
می شود.2

 .1ایوانو و کیلیان ( )2005نشان می دهند که برای الگوهای  VARفصلی با حجم نمونه کمتر از  120مناسب ترین معیار انتخاب وقفه بهینه ،معیار اطالعات
شوارتز ( )SICاست.
 .2با توجه به فصلی بودن داده ها حداکثر وقفه  4انتخاب می شود.
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نمودار ( - )2قدرمطلق ریشههای مشخصه

منبع :محاسبات تحقیق

بهمنظور اطمینان از وجود ثبات در معادله برآوردی ،باید ریشههای مشخصه چندجملهای وقفه در معادله

 VARکوچکتر از واحد و در داخل دایرهای به شعاع یک واقع شود .در غیر اینصورت معادله برآوردی شرایط
ثبات را نخواهد داشت و نتایج عکسالعمل تکانه خطای استاندارد ارزشی نخواهد داشت (پیشبهار ،قهرمانزاده

و فرهادی .)33 :1394 ،طبق نمودار ( )2تمامی ریشههای مشخصه داخل دایره واحد قرار گرفتهاند که نشان از
ثبات سیستم برآوردی دارد و میتوان به نتایج ناشی از عکسالعمل تکانهها اعتماد کرد.

 -1-2-5توابع عکس العمل آنی

1

نکتهای که در تفسیر نتایج باید به آن توجه کرد این است که در تخمین مدلهای  VARضرایب و درصد
توضیحدهندگی پارامترهای الگو اهمیت چندانی ندارد و بر این اساس از توابع عکسالعمل آنی و تجزیه
واریانس برای تحلیل نتایج استفاده میشود .توابع واکنش آنی رفتار پویای متغیرهای دستگاه را در طول زمان

بههنگام بروز یک شوک به اندازه یک انحراف معیار نشان میدهد .بهعبارت دیگر این تکنیک بهگونهای
طراحی شده است که چگونگی پاسخ یا عکسالعمل هر متغیر در طول زمان در برابر شوک ایجاد شده در سایر

متغیرها را مورد بررسی قرار میدهد .بر همین اساس در این مرحله جهت تحلیل آثار شوک مالیاتهای مستقیم

بر ضریب جینی و توزیع درآمد ،از توابع واکنش آنی حاصل از مدل برآوردی استفاده میشود.

مسأله مهم در تحلیل  VARتشخیص شوکهای هر معادله از درون پسماندهای فرم خالصه شده است .به
)1. Impulse Response Function (IRF
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بیان دیگر اگر قرار باشد که پسماند یک معادله را ،شوک وارد بر متغیر وابسته در آن متغیر  ،تفسیر کنیم باید قبل
از آن از درست بودن تصریح شوک موردنظر اطمینان حاصل نماییم (حیدری .)145 :1390 ،تجزیه چولسکی

بهعنوان روش شناسایی تکانههای ساختاری در مدلهای خودتوضیح برداری به ترتیب قرار گرفتن متغیرهای

دستگاه حساس میباشد .در واقع تجزیه چولسکی نوعی ساختار بازگشتی ویژه را به الگو تحمیل می کند،
بهعالوه ترتیب قرار گرفتن متغیرها بر اساس دیدگاههای مختلف اقتصادی معمو ًال متفاوت است .با توجه به
انتقاد مذکور ،در مقاله حاضر از توابع واکنش عمومی 1پسران و شین ( )1998برای شناسایی تکانههای ساختاری

و تصریح توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده میشود .نتایج روش مذکور به ترتیب متغیرها حساسیت
ندارد (حیدری و احمدزاده .)16 :1394،این روش جهت تصریح شوک مربوط به معادله jام ،در راستای تعامل

با شوکهای حاصل از سایر معادلهها ،از عامل تجزیه چولسکی برای آن معادله استفاده میشود (پیشبهار،
قهرمانزاده و جعفریثانی)324 :1392 ،؛ یعنی برای تصریح شوک در هر معادله ،از یک ماتریس ضرایب

چولسکی استفاده میشود که در آن ،متغیر مربوط به آن معادله در ترتیب متغیرها در ابتدا قرار گرفته است.

محورهای عمودی در نمودارهای موجود در این بخش نشاندهنده میزان واکنش متغیر شاخص جینی نسبت

به شوک ناشی از مالیاتهای مستقیم و محور افقی نشاندهنده تعداد فصولی است که طی میشود تا تأثیر
شوک وارده بر ضریب جینی اعمال شود.

نمودار ( )3عکسالعمل شاخص ضریب جینی را به شوک مالیاتهای مستقیم نشان میدهد .همانطور که

مشاهده میشود شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مالیاتهای مستقیم و افزایش مالیاتهای مستقیم

(مالیات بر درآمد ،مالیات بر ثروت و مالیات بر سود شرکتها) ضریب جینی را کاهش میدهد و موجب بهبود
پایدار توزیع درآمد میشود .این نتیجه با یافتههای مطالعات رضاقلیزاده و آقایی ( )1394و سیفیپور و رضایی

( ،)1390هیگینز و پریرا ( )2014و همچنین کرودو ( )2015سازگار است.

1. Generalized Response Function
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نمودار ( - )3تابع واکنش آنی حاصل از مدل FAVAR
Response of GINI to DIRTAX
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منبع :محاسبات تحقیق

اثر مالیات های مستقیم از فصل پنجم تا فصل دوازدهم معنی دار است .افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

به دلیل وجود وقفه در مورد جمع آوری مالیات ها ،چگونگی باز توزیع آن و در نهایت منتفع شدن جامعه از
مزایای آن بعد از سپری شدن یک سال ،اثر معناداری بر کاهش نابرابری درآمدی به جا می گذارد .شاخص

توزیع درآمد در دوره هشتم به حداقل خود می رسد .اثر مثبت افزایش مالیات های مستقیم بر بهبود توزیع

درآمد به تدریج کاسته شده و بعد از پنج سال توزیع درآمد به روند بلندمدت خود تمایل پیدا می کند .اثرات
بازتوزیعی مالیات ها به دلیل سرمایه  گذاری در زیرساخت ها و امکان افزایش مخارج دولتی در خدماتی مانند

بهداشت و آموزش عمومی می تواند اثرات ماندگاری در زمینه بهبود توزیع درآمد داشته باشد.

اجزای مالیات های مستقیم یعنی مالیات بر درآمد ،مالیات بر ثروت و مالیات بر شرکت ها که اغلب

ماهیت تصاعدی دارند و لذا بیشتر بار مالیات بر دوش افراد پردرآمد سنگینی می کند ،می تواند نقش
مؤثری در کاهش نابرابری توزیع درآمد داشته باشد .پرداخت کنندگان مالیات های مستقیم نمی توانند آن را

به دیگران منتقل کنند ،لذا اثرات توزیعی این نوع مالیات ها مانع از تمرکز ثروت خواهد بود و به همین

جهت می تواند به صورت پایداری فاصله طبقاتی را ترمیم و توزیع درآمد را بهبود بخشد .مالیات بر درآمد
به خصوص به صورت تصاعدی امکان بیشتری برای توزیع مجدد دارد ،زیرا افراد با درآمدهای باالتر باید

مالیات بیشتری پرداخت کنند .همچنین افرادی که ثروت بیشتری دارند ،با باال رفتن نرخ های مالیات بخش

بیشتری از ثروت و سرمایه آن ها در فرآیند تولید جامعه قرار می گیرد و با رشد اقتصادی منافع حاصل از آن
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در جامعه توزیع خواهد شد .نیز مالیات بر سود شرکت ها ،اگر شرکت ها فرصت فرار مالیاتی و انتقال آن به
مصرف کننده را نداشته باشند ،با توزیع مجدد آن در دهک های پایین تر درآمدی ،می تواند منجر به بهبود

وضع معیشتی گروه های هدف شود .لذا هر میزان در یک نظام مالیاتی سهم مالیات های مستقیم از کل
درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ،نظام مربوطه به لحاظ اثرات توزیع مجدد ،کارآمد تر در نظر گرفته می شود.
واکنش ضریب جینی در مقابل تغییرات تولید ناخالص داخلی در نمودار ( )4آورده شده است.
نمودار ( -)4تابع واکنش آنی حاصل از مدل FAVAR
Response of GINI to DGDP
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طبق نمودار ( )4می توان گفت یک شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی ،منجر به افزایش ضریب جینی

می شود .بیشترین میزان افزایش ضریب جینی در فصل چهارم اتفاق می افتد .از طرفی تولید ناخالص داخلی

اثر معنی داری بر ضریب جینی ندارد ،لذا فرضیه کوزنتس برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار نمی گیرد.
این نتیجه با نتایج مطالعه مهرآرا و اصفهانی ( )1394مطابقت دارد .می توان گفت فرضیه کوزنتس برای

کشورهای توسعه یافته مصداق دارد ولی در مورد کشورهای در حال توسعه این فرضیه مورد تأیید قرار
نگرفته است و نمی توان آن را به عنوان یک قانون در نظر گرفت (آجم اغلو و رابینسون.)2002 ،

جهت بررسی استحکام نتایج ،تأثیر مالیات های مستقیم بر شاخص ده درصد ثروتمندترین به ده درصد

فقیرترین جمعیت ( -)P10به عنوان شاخصی دیگر جهت نابرابری درآمدی -آزمون می شود.
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نمودار ( -)5تابع واکنش آنی حاصل از مدل FAVAR
Response of DP10 to DIRTAX
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همانطور که در نمودار  5مشاهده می شود ،تابع واکنش آنی حاصل از شوک مثبت به اندازه یک انحراف

معیار در مالیات های مستقیم ،موجب کاهش شاخص  P10از فصل سوم به بعد می شود که به معنای کاهش

نابرابری است .پویایی متغیر  P10هرچند از نظر آماری معنادار نیست ولی از فصل سوم تا سیزدهم رفتاری
مشابه ضریب جینی در مواجهه با شوک های مالیات مستقیم دارد.

 -2-2-5تجزیه واریانس خطای پیش بینی

1

در حالی که توابع عکس العمل آنی اثر تکانه وارد بر یک متغیر درون زا را روی دیگر متغیرهای مدل

نشان می دهد ،تجزیه واریانس خطای پیش بینی ،سهم تکانه های وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در
واریانس خطای پیش بینی یک متغیر را در طول زمان مشخص می کند .به عبارتی با تجزیه واریانس خطای

پیش بینی ،می توانیم بررسی کنیم که تغییرات یک متغیر تا چه انداره متأثر از اجزاء اخالل خود متغیر و تا چه
اندازه متأثر از اجزای اخالل دیگر متغیرهای دورن مدل است .لذا برای تعیین اهمیت هریک از متغیرهای

مدل بر شاخص ضریب جینی از تجزیه واریانس استفاده می کنیم .در این روش ،واریانس خطای پیش بینی،

به عناصری که شوک های هریک از متغیرها را در بردارند تجزیه می گردد .نتایج تجزیه واریانس برای

شاخص ضریب جینی در جدول ( )6مشاهده می شود.

1. Forecast Error Variance Decomposition
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جدول ( - )6تجزیه واریانس شاخص ضریب جینی
متغیر
دوره

oil

gdp dirtax gov

p

F1

F2

F3

F4

F5

gini

1

0/9

0/12

0/05

92/38 0/097 0/098 3/75 0/09 0/92 1/37 0/18

4

0/25 1/11

2/78

82/9 0/21 0/092 1/61 6/79 0/48 1/58 2/16

8

0/16 2/19

10/41

66/71 0/26 0/08 1/53 13/96 0/30 1/15 3/21

12

0/31 4/21

15/46

2/95 13/73 0/41 2/62 3/84

55/86 0/27

16

0/57 5/37

17/05

47/9 0/26 1/62 4/97 11/85 0/93 5/22 4/21

20

0/63 5/82

16/74

42/65 0/23 3/72 6/84 10/48 1/34 7/09 4/39

منبع :محاسبات تحقیق

0/3

همانطور که مشاهده می شود در دوره اول شاخص ضریب جینی حدود  93درصد از تغییرات خود را

توضیح می دهد که این میزان بعد از بیست دوره کاهش و به حدود  43درصد می رسد .عالوه بر متغیر
شاخص جینی که بیشترین تغییرات مربوط به خودش را توضیح می دهد ،سهم مالیات های مستقیم ،مخارج
دولت ،شاخص قیمت ها و درآمدهای نفتی از توضیح تغییرات شاخص جینی طی زمان افزایشی بوده است.

شوک های مالیاتی بعد از فصل چهارم (پایان سال اول) بیشترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی
را به خود اختصاص داده است ،به طوری که از  0/05درصد در فصل اول به حدود  17درصد در پایان دوره
بیستم رسیده است که اهمیت موضوع مالیات ها در توضیح تغییرات توزیع درآمد جامعه را نشان می دهد .اثر

تغییرات شاخص قیمت بر توزیع درآمد که با وقفه ظاهر می شود نیز قابل توجه است.

پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمدی در جامعه ،دولت ها را بر آن داشته تا

بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند و در قالب سیاست توزیع مجدد درآمد و تخصیص
بهینه منابع و تثبیت شاخص های اقتصاد کالن ،برنامه های کاهش نابرابری را پیگیری نمایند .با توجه به

نفش مالیات ها در توزیع مجدد درآمد ،در این مقاله با به کارگیری داده های سری-زمانی برای فصل اول
سال  1369تا فصل آخر  1393و نیز روش جدید خودرگرسیون برداری عامل افزوده ( )FAVARبه بررسی

تأثیر مالیات  های مستقیم بر متغیر ضریب جینی به عنوان متداول ترین شاخص توزیع درآمد در ایران پرداخته
شده است.

با توجه به ایرادات مدل خودرگرسیون برداری ( )VARمانند تعداد محدود و گزینشی بودن متغیرها ،از
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روش توسعه یافته توسط برنانکه و همکاران ( )2005برای برآورد مدل استفاده شد .با به کارگیری تکنیک

تحلیل مؤلفه های اصلی و طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کالن ( 99متغیر) تعداد  5عامل مشترک که
نشان دهنده شرایط اقتصادی کشور هستند استخراج می شود .سپس این عوامل به همراه متغیرهایی که تأثیر
فراگیری بر اقتصاد ایران دارند وارد مدل  VARشده و پس از آزمون های مربوط به ایستایی و ثبات مدل،

توابع واکنش آنی و نیز تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای شاخص ضریب جینی بدست آمد.

نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مالیات های مستقیم

ضریب جینی را کاهش می دهد و موجب بهبود پایدار توزیع درآمد می شود .از آنجایی که پرداخت کنندگان

مالیات های مستقیم نمی توانند آن را به دیگران منتقل کنند ،لذا اثرات توزیعی این نوع مالیات ها مانع از

تمرکز ثروت خواهد بود و به همین جهت می تواند به صورت پایداری فاصله طبقاتی را ترمیم و توزیع درآمد
را بهبود بخشد .با وضع مالیات های مستقیم ،صاحبان درآمدهای باالتر باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند

(و بر افراد با درآمدهای پایین تر مالیات کمتری تحمیل می شود) به این ترتیب نوع مالیات ها اثرات توزیعی
بهتری دارند و در کاهش نابرابری مؤثرند .نتایج بررسی استحکام نتایج نیز نشان می دهد که متغیر ده درصد

ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت ،رفتاری مشابه ضریب جینی در مواجهه با شوک های مالیات
مستقیم دارد .از طرفی شوک مثبت تولید ناخالص داخلی به اندازه یک انحراف معیار طی دوره مورد بررسی،
باعث افزایش نابرابری می شود ،در نتیجه فرضیه کوزنتس برای اقتصاد ایران تأیید نمی شود .می توان گفت

فرضیه کوزنتس برای کشورهای توسعه یافته مصداق دارد ولی در مورد کشورهای در حال توسعه این
فرضیه مورد تأیید قرار نگرفته است و نمی توان آن را به عنوان یک قانون در نظر گرفت.

نتایج تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که جدا از شاخص ضریب جینی که بیشترین تغییرات خود را

توضیح می دهد ،سهم مالیات های مستقیم ،در توضیح تغییرات ضریب جینی طی زمان افزایش می یابد که
این مسأله اهمیت مالیات های مستقیم در تعیین چگونگی توزیع درآمد جامعه را به خوبی نشان می دهد.

با توجه به نتایج مطالعه و تأثیر مثبت و پایدار مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد ،پیشنهادات زیر جهت

بهبود توزیع درآمد ارائه می شود:

 -ایجاد بانک شفاف اطالعاتی برای شناسایی مؤدیان مالیاتی و سطح درآمدهای واقعی آن-ها برای افزایش

درآمدهای مستقیم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی.

 شناسایی فعالیت های اقتصاد زیرزمینی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی با هدف بهبود مالک توزیعدرآمد.
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 -جلوگیری از معافیت های غیرضروری و پذیرش این اصل که هر صاحب درآمدی فارغ از منبع کسب

درآمدش مشمول مالیات شود.

 -سیستم مالیاتی به صورت تصاعدی طراحی شود تا افراد با درآمدهای باالتر ملزم به پرداخت بخش

بیشتری از مالیات شوند و برعکس.

 -ساختار تصاعدی نرخ های مالیات به گونه ای تنظیم شود که طیف وسیع تری از افراد کم درآمد با نرخ های

پایین تر مشمول مالیات شوند و برعکس.

 مصرف درآمدهای ناشی از مالیات ها در زمینه های زیرساختی مانند بهداشت ،آموزش ،حمل و نقل وپرداخت های انتقالی برای گروه های هدف و  ...که موجب افزایش رفاه عمومی به خصوص اقشار کم درآمد
جامعه می شود.

به طور خالصه می توان گفت با توجه به اینکه با وضع مالیات های مستقیم ،صاحبان درآمدهای باالتر باید

مالیات بیشتری پرداخت نمایند (و لذا بر افراد با درآمدهای پایین تر مالیات کمتری تحمیل می شود) ،این نوع
مالیات ها اثرات توزیعی بهتری دارند و در ایجاد برابری درآمدی و کاهش نابرابری مؤثرند.

دولت با اعمال سیستم مالیات های مستقیم و شناسایی مؤدیان و درآمدهای واقعی ایشان ،می تواند در
دستیابی به توزیع عادالنه درآمد و در نتیجه کاهش فقر توفیق یابد .در نتیجه می توان شاهد ارتقای سطح

کارآمدی در این بخش از سیاست های مالی با هدف بهبود توزیع درآمد درکشور بود.
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