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چکیده

دولتها و سیاست گذاران نظام اقتصادی هر کشور ،برای توزیع مطلوب درآمد تالش مينمايند .توزيع نابرابر
درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشكالت جدي در حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي خواهد شد .در اين
زمينه ،منابع مالياتي ،مهم ترين ابزار دولت براي بهبود و توزيع مجدد درآمد هستند .اين تحقيق قصد دارد به اين

سؤال پاسخ دهد كه سيستم مالياتي ايران تا چه اندازه در تحقق اين موضوع مؤثر بوده است .برای این منظور از

دادههاي سال های  1353تا  1391و مدلهاي رگرسيون آستانهاي استفاده شده است .نتایج برآورد مدل ،حاکی
از اثر آستانهای مالیات ها بر توزیع درآمد می باشد ،بدین معنا که مالیاتها تا یک حد آستانه ،تأثیر معنیداری

بر بهبود توزیع درآمد نداشتهاند ،اما پس از گذشت از این حد آستانه ،افزایش نسبت مالیات ها به تولید ناخالص
داخلی ،باعث بدتر شدن توزیع درآمد شده است .دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور باز میگردد که عمده
فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر بخش حقوقبگیران است و مشاغل داللي و غير مولد را در بر نمی گیرد.

واژه های کلیدی :درآمد مالیاتی ،توزیع درآمد ،ضریب جینی ،رگرسیون آستانه ای
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-1مقدمه

از اهداف مهم دولتها و سیاست گذاران نظام اقتصادی هر کشور ،تالش برای توزیع مطلوب درآمد است.

توزيع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشكالت جدي در حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي

خواهد شد .نامتعادل بودن توزيع درآمد در جامعه از جمله مشكالتي است كه در كوتاه مدت اگرچه ممكن
گسترده ،مي تواند تنشهاي سياسي ايجاد كند و منجر به بروز بحرانها و به خطر افتادن جدي امنيت
سرمايهها و ثروتهاي متراكم شود.
سياست هاي مالي دولت قطع ًا مي تواند در كاهش نابرابري و توزيع مجدد درآمد مؤثر باشد .در اکثر

کشورهای توسعه یافته ،سیاست های توزیعی دولت ،از طریق سیاست های مالیاتی صورت می گیرد .بدین

صورت که دولت برای بهبود توزیع درآمد ،مالیات بیشتری از گروه های باالی درآمدی دریافت کرده و با
افزایش درآمدهای مالیاتی ،خدمات بیشتری را به صورت تأمین اجتماعی در اختیار گروه های فقیر جامعه

قرار می دهد.

این سیاست در یک روش باز توزیعی از گروه های باالی درآمدی به گروه های پایین درآمدی است و

می تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کمک به اقشار محروم ایفا کند .به عبارت ديگر ،دولت مي تواند

به نحوي توزيع مجدد درآمدها را تنظيم نمايد كه باعث افزايش درآمد فقرا و تعديل درآمد ثروتمندان شود،
يعني فاصله طبقاتي درآمد بين گروه هاي مختلف جامعه كاهش يابد .اين سياستها مي تواند از طريق

اعمال مالياتها و يا افزايش تسهيالت مالي براي افراد كم درآمد باشد .حال اين سؤال مطرح است كه
سيستم مالياتي ايران تا چه اندازه در تحقق اين موضوع مؤثر بوده است .بنابراين هدف از اين مقاله بررسي

تحقق بهبود توزيع درآمد در اقتصاد ايران با تأكيد برمالياتها خواهد بود.

قسمت هاي مختلف اين مقاله به شرح زير است :بخش اول به بررسي مقدماتي رابطه ماليات و توزيع

درآمد مي پردازد .در بخش دوم به مباني نظري موضوع به اختصار اشاره ميگردد .بخش سوم به مطالعات
انجام شده در اين زمينه در داخل و خارج ايران اختصاص دارد .بخش چهارم به تصريح مدل و تحليل

نتايج با استفاده از تكنيك اقتصاد سنجي آستانهاي ميپردازد .در نهايت ،بخش پاياني به نتيجه گيري و

توصيه هاي سياستي اختصاص دارد.
 -2مبانی نظری

در ادبيات توسعه اقتصادي ،دو مقوله تخصيص و توزيع منابع نقش کليدي در رفاه حداکثري جامعه به عهده
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دارند ،به اين صورت که با تحقق كارايي تخصيص و توزيع منابع ميتوان رفاه جامعه را به حداكثر رساند.
از آنجا كه مقوله توزيع ثروت و درآمد بر اساس ارزش هاي جامعه تعيين مي گردد ،نقش نهاد دولت در آن
با اهميت است .در اين زمينه ،منابع مالياتي مهم ترين ابزار در دست دولت براي توزيع مجدد درآمد است.
ماليات به عنوان سهم هر فرد حقيقي يا حقوقي از هزينه امكانات و كاالهاي عمومي جامعه به عنوان ابزار
بر اين اساس توزيع مجدد درآمد از طريق اعمال سياست هاي مالياتي ،پرداخت هاي انتقالي دولت و

هزينههاي اجتماعي قابل دسترس است .توزيع مجدد درآمد از طريق پرداخت هاي انتقالي دولت مانند
برنامههاي تأمين اجتماعي و يا سرمايهگذاري در خدمات اجتماعي مانند سيستم آموزش و پرورش ،بهداشت

و  ...قابل حصول است .هرچند اعمال سياست هاي مالياتي و پرداخت هاي انتقالي دولت نسبت به ارائه
كاالها و خدمات عمومي اثرات سريعتري بر توزيع درآمد دارد ،ليكن سرمايهگذاري در امور اجتماعي اثرات

بلندمدتتر و ماندگارتري بر توزيع درآمد خواهد داشت.

رويكردهاي نظري موجود در زمينه تاثير ماليات ها بر توزيع درآمد ،جملگي بر اهميت نقش مالياتها بر

توزيع درآمد تاكيد دارند .در ابتدا ،رويكردها بر نحوه چگونگي انتقال بار مالياتي و پرداخت كننده نهايي توجه
داشتند كه به مرور زمان بر نحوه چگونگي سياستهاي بودجهاي دولت در تامين حداقل شرايط زندگي

متمركز شدهاند .بر اساس قضيه دوم اقتصاد رفاه ،دولت از طريق مالياتها در توزيع مجدد ثروتهاي اوليه

دخالت مي ورزد تا پس از آن افراد در بازار رقابتي آزادانه به مبادله بپردازند .اين وضعيت به صورت پارتويي
نتيجه خواهد داد و رفاه حداكثر مي شود.

كالسيك ها توزيع عادالنه بار مالياتي را بين طبقات مختلف مطرح مي كردند ،به شرطي كه مالياتها

بتوانند وظايف دولت چون حفظ امنيت عمومي و مواردي چون بهداشت و آموزش را سامان دهند .كینزين ها
به موارد فوق ،تقويت نظام رفاه اجتماعي و افزايش وظايف دولت در حوزه هاي مختلف را نيز افزودند .واضح

است كه سياست هاي توزيع درآمد براي كینزينها اهميت بيشتري نسبت به كالسيكها داشته است.

نظريه كاالهاي استحقاقي توسط ماسگريو ( )1959با تاكيد بر نقش دولت در استفاده از ابزار ماليات و

يارانه براي توزيع درآمد ارايه شد .بر اين اساس ،خانوارها بايد مجموعه اي از كاال و خدمات را بر اساس
نيازهاي هر كشور حتي بدون كسب درآمد مصرف كنند .ماسگريو بيان مي كند كه ماليات در اقتصاد

نقشهاي متفاوتي را ايفاء مي كند :تثبيت ،تخصيص و توزيع درآمد .وي معتقد بود توزيع درآمد به وظيفه

دولت در تحريك فعاليت هاي اقتصادي و مصرف نقش بسزايي را ايفا ميکند.
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رهيافت توزيعي هيکس و ماسگريو مبتني بر مفهوم تازه اي از انتقال بار مالياتي است .بر اين اساس،

تعلق به معناي تغيير حاصل از سياست هاي بودجه اي چون ماليات ها و مخارج دولتي است .بدين ترتيب ،در
گذر زمان مفهوم تاثير نظام مالياتي بر توزيع درآمد به برخورداري از يك شرايط عيني مجموعه كاالهاي

عمومي در حال تغيير است.

دولت با برخورداري از دو وظيفه مهم سياستگذاري و اجرا ،نقشي اساسي در پيشبرد اهداف نظام مالياتي
دارد .رويكردهاي نظري در اين زمينه با تاكيد جيل ( )1384به اهميت نقش دولت در ايجاد محيطي دور از
تبعيض استوار است كه بتواند عزم سياسي براي پياده سازي مؤثر اصالحات مالياتي ،منابع كافي جهت انجام
كارهاي درست و سياست بي ابهام براي چگونگي رسيدن به هدف ايجاد كند .در اين راستا ،مي توان از ديگر

نظريه هاي مربوط به ماهيت و نقش دولت استفاده كرد .به طور مثال ،در نظريات مربوط به دولت رانتيه از
آنجا كه درآمدهاي دولت از مسيري به جز تالش مردم ايجاد مي شود ،اصو ًال نظام مالياتي دولت هاي رانتيه

جهت گيري توزيعي ندارد.

در اين خصوص تخصيص به ايجاد كاالها و خدمات عمومي و توزيع درآمد از طريق انتقال درآمد از

افراد ثروتمند به فقير براي داشتن جامعه برابرتر اشاره مي كند .اثر ماليات بر توزيع درآمد به نوع سيستم
مالياتي اتخاذ شده در اقتصاد از لحاظ مستقيم و غير مستقيم بودن ماليات ها بستگي دارد .در اغلب كشورها،
ماليات مستقيم شامل ماليات بر درآمد اشخاص ،ثروت و شركت ها است .ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي
به صورت نرخ هاي تصاعدي بر درآمد مؤثر پس از سطوح معاف شده معين اعمال مي شود .در صورت

نبود فرار مالياتي ،اين نوع ماليات در جهت هدف توزيع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت

دارد .ماليات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعي افراد اعمال مي شود و وجه تصاعدي ماليات ها را به ويژه در
گروه هاي درآمدي باال افزايش مي دهد .لذا ماليات بر ثروت خالص همراه با ماليات بر درآمد ،موجب توزيع

بهتر ماليات ها با توجه به توان پرداخت افراد مي شود .عالوه براين ،ماليات بر ثروت خالص از طريق توزيع
مجدد ثروت ،جلوگيري از تصاعدي شدن آن و تشويق استفاده مؤثر از دارایي ها ،مي تواند به صورت ابزار
مفيدي با هدف انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعي بكار رود.

اثر ماليات بر شركت ها بر توزيع درآمد  Uشكل است ،يعني براي شركت هاي بزرگ و كوچك مخرب

و براي شركتهاي با اندازه متوسط موجب بهبود توزيع درآمد مي شود .در مقابل مالياتهاي غير مستقيم،

اثرات مخربي بر توزيع درآمد دارد ،زيرا در ساده ترين شكل آن ،نرخ واحد براي تمامي معامالت مشمول
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ماليات در نظر گرفته مي شود 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 .از نقطه نظر توزيع درآمد ،يك راه ساده

براي افزايش كارايي ماليات هاي غير مستقيم ،آن است كه نرخ هاي متفاوت ماليات بر روي كاالهاي مورد

مصرف افراد كم درآمد و پردرآمد تعيين شود .به عنوان مثال در سيستم ماليات بر ارزش افزوده مي توان
مواد غذايي را حذف و يا كاهش داد و نرخ ماليات كاالهاي لوكس كه بيشتر توسط افراد پردرآمد مصرف
مي شود را افزايش داد.

در نهايت با وجود اينکه به اهميت و نقش نظام مالياتي در گسترش حوزههاي رفاهي كمتر ترديدي وجود

دارد ،ليكن نابرابري درآمد در ايران به گواه شاخصهاي توزيع درآمد ،سؤاالت متعددي در مورد كميت و
كيفيت نظام مالياتي ايجاد مي كند .از اين رو با توجه به ادبيات تحقيق ،روند تأثيرگذاري درآمدهاي مالياتي
بر توزيع درآمد با رويكرد آستانهاي در دوره  1353-1391مورد تحقيق قرار مي گيرد .اضافه برآن ،بررسي

نقش نهاد دولت و به عنوان جزیي مهم از پيكره نظام مالياتي بر توزيع درآمد در ايران از جمله مواردي است
كه تاكنون مطالعه مشخصي برآن صورت نگرفته و به همين منظور انجام اين تحقيق را ضروري مي سازد.
 -3پیشینه تحقیق

مهران ( )1975اثر توزيعي مالياتها را بر اساس تحليلهاي رايج اصابت مالياتي مورد بررسي قرار داده

و در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده كه ماليات بندي در ايران ،تاثير متعادل كنندهاي بر توزيع درآمد
نداشته است ،زيرا توزيع متوسط نرخهاي موثر مالياتي به شکل  Uاست و حداكثر پرداخت مالياتي متعلق
به دهك هاي اول ،دوم ،نهم و دهم است در حالي كه كمترين نرخها مربوط به دهك هاي چهارم تا هفتم

است.

رايت ( )1995در تحقيق خود تأثير رشد اقتصادي بر سياست هاي اقتصادي (از جمله اصالحات مالياتي

كه منجر به توزيع مجدد درآمد مي شوند) را مورد بررسي قرار ميدهد .وي در تحقيق خود به اين نكته
اشاره مي كند كه ميزان اعمال سياستهاي باز توزيعي درآمد در كشورهايی با رشد سريع ،به درجه ريسك

گريزي اين كشورها بستگي دارد.

پالم ( )1996در مطالعه خود تحت عنوان «اثر اصالحات مالياتي بر روي توزيع درآمد» ،تأثير اصالحات

مالياتي سوئد در سال  1991بر ضريب جيبي را بررسي نموده است .او با بررسي دو مقطع قبل و بعد از

اصالحات مالياتي ،به اين نتيجه رسيده است كه اصالحات مالياتي منجر به متعادلتر شدن توزيع درآمد شد.
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چو ،داودی و گوپتا ( )2000در مقالهاي ،توزيع درآمد و ماليات در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در

حال گذار را مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه در كشورهاي در حال توسعه،

توزيع درآمد قبل از ماليات ،نسبت به كشورهاي صنعتي برابرتر است .هرچند برخالف كشورهاي صنعتي،

كشورهاي در حال توسعه در كل ،قادر نيستند با استفاده از ماليات و سياستهاي انتقالي ،نابرابري درآمد را
اريك برگ و راتسو ( )2001در مقالهاي ،اهميت ساختار ماليات بر توزيع درآمد را مورد بررسي قرار

ميدهند .آنان در يك مطالعه اقتصادي ،ساختار ماليات در يك دولت محلي در نروژ را مورد مطالعه قرار دادند

و اثر توزيعي ماليات بر مصرف و ماليات بر ثروت را بررسي كردند .نتايج مطالعه آنها نشان داد با وجودي كه
ماليات بر مصرف حجم زيادي از ماليات را شامل مي شود ،ليكن ماليات بر ثروت ،اثر توزيعي بيشتري دارد.
راميرز ( )2002تحقيق ديگري در خصوص توزيع مجدد درآمد و سياستهاي مالي انجام داده است كه

به بررسي رفتار مطلوب يك دولت جهت استفاده از سياستهاي مالي براي توزيع مجدد درآمد ميپردازد.

در اين مقاله با استفاده از يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي ،از يك طرف تفاوتهاي اثر اختالالت

دائمي و غير دائمي بهينه ماليات و از طرف ديگر رابطه بين نابرابري اوليه و وضع ماليات بر توزيع درآمد
را مورد بررسي قرار ميدهد و نتايج آن نشان مي دهد كه ميزان نابرابري اوليه ،تأثير زيادي روی اثر وضع
ماليات بر توزيع درآمد ميگذارد و همچنين نرخ ماليات بر نابرابري توزيع درآمد تأثير مي گذارد.

داموري و پردانا ( )2003در مطالعهاي تأثير سياست مالي بر روي توزيع درآمد و فقر در كشور اندونزي را

بررسي كرده و نتيجه ميگيرد سياست انبساطي مالي به طور معناداري بر توزيع درآمد مؤثر بوده است ،اما
اساس ًا اين سياست در اندونزي به نفع خانوادههاي شهري است نه خانوادههاي روستايي و به طور كلي به

نفع طبقه ثروتمند جامعه بوده است.

برد ( )2005در مقالهاي به بررسي نقش محدود ماليات بر درآمد اشخاص در كشورهاي در حال توسعه

ميپردازد .برد در اين مقاله درصدد بررسي اين مساله است كه آيا مي توان با استفاده از ماليات بر درآمد،
به بهبود توزيع درآمد در كشورهاي در حال توسعه اميد داشت؟ به اعتقاد وي در اين كشورها ماليات بر

درآمد ناقص و غيرتصاعدي است و هزينههاي اجرايي و سياسي اجراي سيستم ماليات تصاعدي باال است،
بنابراين نميتوان از اين سيستم براي بهبود توزيع درآمد استفاده نمود .وي تقويت ماليات بر مصرف و

سياستهاي هزينهاي در جهت تأمين منافع فقرا از روشهاي جايگزين جهت كاهش فقر و نابرابري را
معرفي مي كند.

[ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08
]
Downloaded
from taxjournal.ir at 11:59 +0430 on Saturday July 7th 2018

كاهش دهند.

مالیاتها و توزیع درآمد در ایران :رویکرد رگرسیون آستانهای

53

پروين( )1368در رساله دكتري خود به بررسي زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران پرداخته كه در فصل

چهارم آن آثار باز توزيع ماليات ها را در قالب هشت گزينه با توجه به ضريب جيني مورد بررسي قرار داده
است .در تحقيق ياد شده ،سياست هاي مالياتي هيچ گونه اثر تعديل كنندگي بر توزيع درآمد نداشتهاند و حتي
به خاطر ساختار مالياتي و سهم باالي ماليات غير مستقيم و عدم كارايي سيستم اخذ ماليات ،اثر ضد تعديل
از درآمد را به ماليات اختصاص داده اند.

كميجاني و فهيم يحيايي( ،)1370تحليلي بر تركيب ماليات ها و برآورد ظرفيت مالياتي ايران را انجام

دادهاند .اين مقاله با نظري كلي بر روند تركيب مالياتها و وصول آن برحسب ماليات هاي مستقيم و غير
مستقيم طي سال هاي  ،1350-1368نشان مي دهد كه اين تركيب در اين سالها جهتگيري خاصي
نداشته و اساس ًا نظام مالياتي ايران در اين سالها ،در رابطه با بهبود توزيع درآمد و ثروت جهتدار عمل

نكرده است.

ناصري گلعذاري ( )1374در پايان نامه خود تحت عنوان نقش ماليات در توزيع درآمد ،در خصوص

اثر مالياتها بر نابرابري درآمد در ايران تحقيق نموده است .نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ماليات
مي تواند شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد را بهبود بخشد .همچنين رابطه ضريب جيني و سهم  20درصد

خانوارهاي با درآمد باال ،با كل ماليات مستقيم و غير مستقيم معكوس است و رابطه سهم  %40خانوارهاي
با درآمد متوسط و پايين با ماليات هاي مستقيم مثبت است .اثر ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف روي
ضريب جيني معكوس و اثر ماليات بر شركت ها بر روي ضريب جيني مثبت است.

قره باغيان و پروين ( )1375در مقالهاي به آثار توزيعي ماليات در ايران پرداختهاند .نتايج تحقيق حاضر

حاكي از تصوير ضعيف سيستم مالياتي در رابطه با تأمين هزينههاي سرمايهاي دولت و نيز تعديل نابرابري

درآمد در اقتصاد ايران است .اين مقاله با محاسبة بار مالياتي در گروه هاي هزينه( ،طي هشت گزينه مختلف)
و مقايسه درآمد گروه هاي هزينه قبل و بعد از پرداخت ماليات ،به اين نتيجه رسيده كه سيستم مالياتي در

رابطه با تأمين هزينههاي سرمايهاي ايران و نيز بهبود توزيع درآمد ضعيف عمل نموده است .نويسندگان
معتقدند اين بحث كه در شرايط شديد نابرابري توزيع بتوان با دريافت ماليات از طبقات پر درآمد ،وضعيت

طبقات فقيرتر را بهبود بخشيد ،فقط در چارچوب تئوريك قابل بحث است و در حيطه سياستگذاري
پذيرفتني نيست.

ابونوري ( ،)1376در مقالهاي تاثير برخي شاخص هاي اقتصادي بر توزيع درآمد را مورد آزمون قرار
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ميدهد .او با ارائه يك الگوي توزيع درآمد ،به بررسي اثر نظام مالياتي و انواع ماليات بر توزيع درآمد پرداخته

است .بر اساس يافته هاي وي ،عملكرد نظام مالياتي به گونهاي بوده است كه به ازاي هر يك درصد افزايش

در نسبت ماليات هاي دريافتي هر خانوار 0/18 ،درصد به نابرابري در سال بعد افزوده مي شود يعني ماليات ها
نه تنها موجب تعديل نابرابري ها نشده اند ،بلكه بر سطح آن افزودهاند.

بررسي همبستگي ميان ضريب جيني و نسبت ماليات مستقيم به كل درآمد ،به اين نتيجه رسيده است كه
رابطة معني داري بين اين دو متغير وجود ندارد .هرچند ضريب همبستگي ميان اين دو منفي است ولي به

دليل پايين بودن مقدار آن ،قابل چشم پوشي است.

خطيب زاده ( )1377درتحقيق ديگري ،به بررسي اثر ماليات بر درآمد بر توزيع درآمد با تأكيد بر سهم

نيروي كار در ايران براي سال هاي  1355-1375ميپردازد .در اين تحقيق اثر ماليات بر درآمد با چند
شاخص نابرابري از جمله شكاف طبقاتي و ضريب تغييرات مورد بررسي قرار ميگيرد .وي در پايان ،سهم

باالي مالياتهاي غير مستقيم از كل درآمدهاي مالياتي نسبت به سهم مالياتهاي مستقيم را علت عدم
كارايي مالياتها در توزيع درآمد كشور مي داند و معتقد است ماليات بر درآمد مي تواند ابزار قابل توجهي

براي تعديل نابرابريهاي درآمدي باشد ،به شرط آنكه تركيب انواع درآمد در نظرگرفته شود و از طرف ديگر

در جهت سالمسازي ساختار اقتصادي تالش شود.

نيلي و فرح بخش ( ،)1377در مقاله اي به بررسي تاثير ارتباط رشد اقتصادي و توزيع درآمد پرداختهاند.

در اين مطالعه نشان داده شده است كه رشد اقتصادي و توزيع درآمد حركتي هم جهت دارند .بر اساس
يافتههاي اين تحقيق ،در ايران ابزار مالياتي جهت توزيع درآمد كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و به جاي

آن از سياستهاي يارانهاي و دست كاري در قيمتها استفاده ميگردد كه اين امر منجر به كاهش نرخ

رشد اقتصادي مي شود.

گيلك آبادي ( )1379در رساله دكتري خود تحت عنوان "امكان جايگزيني ماليات بر درآمد خمس

و تبيين آثار آن بر برخي متغيرهاي اقتصاد كالن" ،سهم ماليات بر شركتها را كه از توانايي بااليي در
انتقال بار مالياتي برخوردارند ،زياد دانسته است .يافتههاي اين رساله سهم ناچيز ماليات بر ثروت به عنوان

يكي از داليل تاثير اندك ماليات ها بر توزيع درآمد را به حساب آورده است .همچنين ماليات بر مشاغل از
ظرفيت بالقوه بااليي برخوردار است كه موجب افزايش فرار مالياتي مي شود .سهم ناچيز ماليات بر ارث را
نيز مي توان از جمله عوامل مؤثر بر ناچيز بودن تأثير توزيعي ماليات به حساب آورد ،زيرا ثروت به عنوان
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يكي از منابع عمده درآمدي ،در عدم توازن درآمدها ،نقش مهمي ايفا مي كند.

ثاقب فرد ( )1385در پاياننامه خود با عنوان بررسي تأثير نظام مالياتي بر توزيع درآمد كوشيده است تا

با رويكرد بودجهاي و افزايش سطح رفاه اجتماعي بر اساس شاخص توسعه انساني ،تأثير نظام مالياتي را بر

اهداف بازتوزيعي مورد بررسي قرار دهد .بر اساس يكي از نتايج بدست آمده از اين تحقيق ،هرگاه درآمدهاي

نمي توانند در تهيه موارد اساسي چون افزايش قدرت خريد ،افزايش اميد به زندگي و شاخص آموزش مؤثر
باشند كه در نتيجه ماليات ها عامل اثر گذار در توزيع درآمد وكاهش نابرابري نيستند.

داوودي و براتي ( )1386در مقالهاي با استفاده از مدل اقتصاد كالن سنجي به شبيه سازي اثرات

سياستهاي اقتصادي برتوزيع درآمد براي سال هاي  1382تا  ،1390پرداختهاند .نتايج شبيه سازي نشان
مي دهد سياست افزايش درآمدهاي دولت (درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت) منجر به كاهش نابرابري درآمد
ميشود.

 -4تصریح مدل و تحلیل نتایج

در این قسمت به منظور بررسی تأثیر مالیات ها بر توزیع درآمد ،تصریح مدل اقتصادسنجی آستانه ای ارائه
شده است و در ادامه نتایج برآورد مدل در بازه زمانی  1353-1391تحلیل شده است.

 -1-4تصریح مدل

برای تبیین چگونگی اثرگذاری مالیات ها بر توزیع درآمد از مدل چو ،داودی و گوپتا ( )2000با لحاظ متغیر

درآمد نفتی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت استفاده شده است:
= Gt
β 0 + β1Trgdpt + β 2 hum t + βε oi lg dpt + ε t
				
()1

که در آن  G_tضریب جینی به عنوان شاخصی از توزیع درآمد Trgdpt ،نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید

ناخالص داخلی humt ،نرخ ثبت نام در دبیرستان به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی oilgdpt ،نسبت

درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و  εtجزء خطای رگرسیون است .با توجه به اینکه فرضیه تحقیق

ناخطی بودن تأثیر مالیات ها بر توزیع درآمد است ،لذا از تصریح رگرسیون آستانه ای به شکل معادله 2
استفاده شده است:

* ) G t β 0 + β1Trgdpt + β 2 hum t + β ∋oi lg dpt + z (Trgdpt ≥ t

β 4Trgdpt + ε t

						
()2

{

1if Trgdpt ≥τ
= ) Z (Trgdpt ≥ τ
0 if Trgdpt τ
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كه در آن  Trgdptمتغير آستانه اي است و تابع ) Z(Trgdpt≥τبسته به عبارت درون پرانتز مقادير صفر

و يك به خود مي گيرد τ .ارزش حد آستانه اي است كه ميزاني از متغير آستانه را نشان مي دهد كه ارتباط
"نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی" و " توزيع درآمد" قبل و بعد از اين آستانه متفاوت است.

مقدار آستانه  τاز برآورد معادله  2به ازاي مقادير ممكن از متغير آستانه بدست مي آيد به طوري كه آستانه

حد آستانه از آزمون هانسن ( )1996استفاده شده است .فرضيه صفر اين آزمون خطي بودن مدل و فرضيه

مقابل معني داري مدل آستانه ای مي باشد.1

هانسن ( )1996روش خودپردازي 2را براي تقريب زدن توزيع مجانبي آماره آزمون پيشنهاد ميكند كه در
اين مقاله از این روش استفاده شده است .روش خود پردازي به صورت زير اجرا ميشود:

 -1در مرحله اول يك نمونه از اعداد تصادفي با ميانگين صفر و واريانس  1را توليد كرده و

و

t

= eˆtη

)= NID (0,1

 Xرا تعريف مينماييم.

*
t

t

η

 X -2را روی متغیرهای مستقل معادله خطی  1براي بدست آوردن مجموع مقيد مجذورات باقيماندهها
و ) s*(hرگرس مينماييم.
*

t

 -3را روی متغیرهای مستقل معادله آستانه ای  2براي بدست آوردن مجموع غير مقيد مجذورات باقيمانده ها،
رگرس مينماييم.

 w *(γ ) = T (SS −(γSˆ) (γˆ) ) -4را محاسبه مي كنيم ،كه درآن  Tتعداد مشاهدات و
0

1

1

) = supW * (γ

*

 Wميباشد.

مراحل یک تا چهار را  Bبار تکرار کرده و آمار محاسباتی متناظر با تکرار  bام را با نشان می دهیم.

 p-valueبراي  wبه صورت زير داده مي شود:

						

) >w

*
b

B

=
p −value (1/ B ) * ∑ L ( w
b =1

پس از انجام فرآيندهاي ذكر شده و تكرار آنها و بدست آوردن آماره مورد نظر ميتوان فرض صفر خطي

بودن الگو را مورد آزمون قرار داد (نادمی.)88 ،
 -2-4برآورد مدل و تفسیر نتایج

قبل از برآورد مدل الزم است که مانایی متغیرهای مدل بررسی گردد تا در دام رگرسیون جعلی گرفتار
 .1براي مطالعه بيشتر اين آزمون و روش آستانه اي به هانسن (1996و )2000مراجعه كنيد.

2. Bootstrapping
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نشویم .بدین منظور از آزمون زیوت-آندریوس 1استفاده شده است .دلیل استفاده از این آزمون نیز آن است
که این آزمون ،شکست ساختاری متغیرها را در آزمون مانایی در نظر می گیرد و از آنجایی که در اقتصاد

ایران شکست های ساختاری متعددی رخ داده است ،لذا برای آزمون مانایی متغیرها در اقتصاد ایران بهتر

است آزمون هایی مورد استفاده قرار گیرند که شکست ساختاری در متغیرها را لحاظ می کنند .نتایج این
جدول ( -)1نتایج آزمون ریشه واحد زیوت-آندریوس

متغیر

P-Value

G_t

0/00

Trgdpt

0/01

پایایی

humt

0/01

پایایی

oilgdpt

0/02

پایایی

منبع :محاسبات تحقیق

نتیجه آزمون

همانطور که نتایج آزمون ریشه واحد در جدول  1نشان می دهد ،کلیه متغیرهای مدل تحقیق در سطح معنای
 %5مانا هستند ،لذا اکنون می توان از برآورد رگرسیون اطمینان حاصل نمود.

پس از اطمینان از مانایی متغیرهای تحقیق ،به بررسی آزمون خطی بودن هانسن می پردازیم تا اطمینان
حاصل کنیم که آستانه برآورد شده در مدل غیرخطی از نظر آماری معنی دار است .نتایج آزمون خطی بودن

هانسن با روش خودپردازی حاکی از ر ّد فرضیه صفر خطی بودن مدل و معنی داری مدل آستانه ای است،
زیرا احتمال آزمون ( )P-Valueصفر 2بدست آمد که نشان دهنده ر ّد فرضیه صفر خطی بودن مدل است.

پس از حصول اطمینان از معنی داری مدل آستانه ای و ر ّد فرضیه خطی بودن مدل به برآورد مدل آستانه ای
می پردازیم که نتایج آن در جدول  2گزارش شده است:

نتايج برآورد مدل تحقيق را مي توان در موارد زير خالصه نمود:

◄◄حد آستانه اي نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  0/04بدست آمده است .نتايج آزمون
خطي بودن هانسن با روش خودپردازي نيز معني داري حد آستانه را تأييد مي كند .مفهوم اين حد آستانه
آن است كه در رژيم مالیات های پایین يعني تا زماني كه "نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص
1. Zivot- Andrews Test
2. (P-Value=0.00), F-Statistic=3.55, critical value at 5%= -1.112822
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داخلی" كمتر از  0/04باشد ،افزايش این نسبت اثر معني داري بر ضريب جيني يا بر نابرابري توزيع

درآمد ندارد .اما در رژيم مالیات های باال يعني زماني كه "نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص

داخلی" بزرگتر از  0/04باشد ،افزايش این نسبت منجر به افزايش ضريب جيني مي شود .به عبارت ديگر
افزايش "نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی" بیش از حد آستانه آن منجر به افزايش

دارد که دریافت مالیات بیش از این حد آستانه منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران می شود.
افزایش بیش از حد آستانه ای مالیات ها نسبت به تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش انگیزه فعاالن
اقتصادی و همچنین افزایش انگیزه فرار مالیاتی می شود و اثری معکوس بر رشد اقتصادی برجای

می گذارد و در نتیجه اثری منفی بر توزیع درآمد برجای خواهد گذشت.

نکته اساسی دیگر در اقتصاد ایران آن است که قسمت اعظم مالیات توسط اقشار با درآمد ثابت و معین

پرداخت می شود و بسیاری از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات به انحاء مختلف اجتناب می کنند که
این فرار مالیاتی آنها هم می تواند ناشی از ضعف سیستم مالیاتی باشد و هم ناشی از ضعف قوانین که راه
فرار مالیاتی را باز گذاشته است .همچنین عمده فشار مالیاتی بر بخش تولیدی کشور می باشد ،جایی که
افزایش مالیات ها منجر به کاهش انگیزه تولید می شود .در صورتی که بتوان با اصالح نظام مالیاتی کشور،

بخش هایی که از مالیات فرار می کنند را مشمول مالیات نمود ،می توان از درآمد مالیاتی حاصل شده به بهبود

توزیع درآمد کمک نمود .یکی از مواردی که می تواند در این زمینه کمک کننده باشد مالیات بر مجموع
درآمد است که در ایران متاسفانه قانونی در این خصوص وجود ندارد ،در حالی که مالیات بر مجموع درآمد
یکی از مهمترین ابزارهای بهبود توزیع درآمد در تمام دنیا محسوب می شود .همچنین مالیات بر ارزش

افزوده یکی دیگر از راه های ممانعت از فرار مالیاتی و ارتقای درآمد مالیاتی دولت در جهت بازتوزیع درآمد
به منظور بهبود توزیع درآمد است .بنابراین افزایش مالیات ها در نظام فعلی مالیاتی که در آن بخش عمده

مالیات دهندگان ،تولیدکنندگان و یا اقشار با درآمد ثابت هستند ،نمی تواند راه مناسبی برای بهبود توزیع

درآمد باشد که نتایج حاصل از برآورد نیز موید این نکته است.

◄◄افزایش نرخ ثبت نام در دبیرستان ها به عنوان نمادی از سرمایه انسانی اثری مثبت بر بهبود توزیع درآمد
داشته است .به عبارت دقیق تر هر یک واحد افزایش در نرخ ثبت نام منجر به کاهش  0/10واحدی

ضریب جینی شده است که کاهش ضریب جینی به معنای بهبود توزیع درآمد می باشد .به دلیل آنکه
یکی از منابع مولد درآمدزایی سرمایه انسانی یا کسب مهارت نیروی کار است که فریدمن در تئوری
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مصرف خود نیز به آن تاکید دارد ،لذا افزایش سرمایه انسانی منجر به افزایش درآمد افراد و در نتیجه

بهبود توزیع درآمد می شود.

◄◄افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر ضریب جینی داشته
است .به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در این نسبت منجر به افزایش  0/31واحدی در ضریب

نتیجه را در قالب فرضیه نفرین منابع می توان تشریح کرد که در آن افزایش سهم درآمدهای نفتی در
تولید ناخالص داخلی به جای آنکه به توزیع بهتر درآمد کمک کند موجب بدتر شدن توزیع درآمد شده
است .افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع رانت برونزا ،منجر به گسترش پدیده رانت جویی در
اقتصاد کشور شده است و بخشی از نخبگان جامعه را به جای آنکه به سمت تولید و کارآفرینی سوق دهد
به سمت رانت جویی هدایت نموده است که یکی از اثرات آن گسترش پدیده فساد اداری و همچنین
انحراف استعدادها به سمت تقویت رانت جویی بوده است ،لذا درآمدهای نفتی به گسترش تولید کمک

چندانی نکرده و توزیع درآمد را تنها به نفع رانت جویان تغییر داده است و چون بخش عمده ای ،از این
منبع رانت محروم مانده اند لذا توزیع درآمد بدتر نیز شده است.

 -5نتیجه گیری

بهبود توزیع درآمد همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادی بسیاری از جوامع در طول دهه های گذشته

بوده است .به دلیل اهمیت توزیع درآمد و آثار آن بر رشد و توسعه اقتصادی ،در این مقاله به بررسی

عوامل موثر بر توزیع درآمد با تاکید بر نقش مالیات ها پرداخته شده است .مالیات ها از این جهت که یکی
از مهمترین ابزارهای بازتوزیع درآمد محسوب می شوند ،نقشی بی بدیل بر بهبود یا حتی بدتر شدن توزیع

درآمد ایفا می نمایند .لذا در این مقاله به منظور آگاهی از نحوه اثرگذاری مالیات ها بر توزیع درآمد در اقتصاد
ایران ،به مدلسازی تأثیر مالیات ها بر توزیع درآمد با استفاده از رگرسیون آستانه ای پرداخته شد .نتایج برآورد

مدل حاکی از اثر آستانه ای مالیات ها بر توزیع درآمد است .بدین معنا که مالیات ها تا یک حد آستانه ،تأثیر
معنی داری بر بهبود توزیع درآمد نداشته اند ،اما پس از گذشت از این حد آستانه ،افزایش نسبت مالیات ها
به تولید ناخالص داخلی باعث بدتر شدن توزیع درآمد شده است .دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور

باز می گردد که عمده فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر بخش حقوق بگیران است و نه صاحبان مشاغل
عمدت ًا خدماتی .این امر باعث شده است که با افزایش مالیات ها این اقشار کم درآمد باشند که روز به روز

درآمد حقیقی کمتری عایدشان شده باشد و در مقابل گروه های پردرآمد که عمدتا از پرداخت مالیات فرار
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می کنند ،برنده ضعف نظام مالیاتی باشند و لذا افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پس از عبور
از میزان  0/04منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران شده است.

بر اساس نتایج تحقیق ،گام اول برای استفاده از ابزار مالیات برای بازتوزیع درآمد و بهبود توزیع درآمد،
اصالح نظام مالیاتی کشور است که از طریق ممانعت از فرار مالیاتی ،وضع مالیات بر مجموع درآمد و
مالیات ها به دلیل آنکه بار مالیاتی آن عمدتا بر بخش های تولید و حقوق بگیر کشور است به هیچ وجه راه

مناسبی برای بازتوزیع درآمد در اقتصاد ایران نبوده و بالعکس مطابق با نتایج تحقیق اگر از حد تعادلی خود

نیز بگذرد به بدتر شدن توزیع درآمد منجر خواهد شد.

همچنین با توجه به تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر بهبود توزیع درآمد ،راهکار اقتصاد مقاومتی مبتنی بر
استقالل بودجه دولت از نفت ،اساسی ترین راهکار برای تقویت تولید و در نهایت بهبود توزیع درآمد در
بلندمدت است.

[ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08
]
Downloaded
from taxjournal.ir at 11:59 +0430 on Saturday July 7th 2018

همچنین مالیات بر ارزش افزوده می تواند تحقق یابد و به بهبود توزیع درآمد کمک کند .اما نظام فعلی

مالیاتها و توزیع درآمد در ایران :رویکرد رگرسیون آستانهای

61

فهرست منابع

 .1ابونوري ،اسماعيل (« .)1376اثر شاخصهاي يكسان بر توزيع درآمد در ايران» ،مجله تحقيقات

اقتصادي ،شماره .51

 .2اسداله زاده بالي ،ميررستم (« .)1386اثربخشي ماليات بر نابرابري توزيع درآمد در ايران» ،مجموعه

تحقيقات مالياتي ،تهران.

 .3اسالمي ،سيف اله (« .)1384اثر برخي از متغيرهاي اقتصاد كالن بر توزيع درآمد با تاكيد بر يارانه»،
مجموعه مقاالت همايش اقتصاد ايران در گام نهم ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،تهران.

 .4پروين ،سهيال (« .)1368زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران» ،رساله دكتري ،دانشگاه تربيت مدرس،

تهران.

 .5پروين ،سهيال و مرتضي قرهباغيان (« .)1375آثار توزيعي ماليات در ايران» ،مجله اقتصاد ،دانشكده علوم
اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.

 .6جيل ،بي و اس ،جيت (« .)1384چفت و بست هاي اصالح تشكيالت درآمدي» .ترجمه فرهاد مشتاق
صفت ،دفتر طرح ماليات برارزش افزوده ،تهران ،ايران.

 .7خطيب زاده ،مريم (« .)1377اثر ماليات بردرآمد بر توزيع درآمد در ايران» ،پايان نامه كارشناسي ارشد،
دانشكده علوم اقتصادي.

 .8داوودي ،پرويز و محمدعلي براتي (« .)1386بررسي آثار سياست هاي اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران»،
فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،شماره  ،43تابستان.

 .9زماني ،جواد (« ،)1385تجزيه و تحليل آثار ماليات ها بر نابرابري اقتصادي در ايران» ،پايان نامه
كارشناسي ارشد ،دانشگاه مازندران.

 .10غفاري ،مهناز (« ،)1386بررسي اثر ماليات بر توزيع درآمد» ،مجموعه مقاالت اولين همايش سياست هاي
مالي و مالياتي ايران ،سازمان امور مالياتي كشور ،دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي ،تهران.

 .11كميجاني اكبر و فريبا فهيم يحيايي(« ،)1370تحليلي بر تركيب مالياتها و برآورد ظرفيت مالياتي
ايران» ،فصلنامه اقتصاد و مديريت ،بهار و تابستان ،شماره  8و . 9

 .12گيلك حكيم آبادي ،محمدتقي (« ،)1379امكان جايگزيني ماليات بردرآمد با خمس و تبيين آثار آن بر

برخي متغيرهاي كالن اقتصادي».

[ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08
]
Downloaded
from taxjournal.ir at 11:59 +0430 on Saturday July 7th 2018

مقاالت اولين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران ،سازمان امور مالياتي كشور ،دفتر مطالعات و

1396  تابستان،)82 شماره سی  وچهارم(مسلسل/پژوهشنامه مالیات

62

 پایان نامه،» «اثرات حد آستانه ای مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران.)1388(  یونس، نادمی.13
. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد

 مطالعه تجربي در خصوص ايران، «نقش ماليات در توزيع درآمد،)1374(  رسول، ناصري گلعذاري.14
[ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08
]
Downloaded
from taxjournal.ir at 11:59 +0430 on Saturday July 7th 2018

. دانشگاه مازندران، پايان نامه كارشناسي ارشد،» 1350 -70

15. Bird, M. Richard (2005). “Redistribution via Taxation: the Limited Role of the
Personal Income Tax in Developing Countries”, Internet Document.
16. Bishop, John A, Johm P. Formby, Peter Lambert (2007). “Redistribution through

the Income Tax: the Vertical and Horizontal Effect of Non-compliance and Tax Evasion” Department of Economics, University of Newyork, Discussion Paper Number
99/13.
17. Chu, K. Y., Davoodi, H. R., & Gupta, S. (2000). “Income Distribution and Tax
and Government Spending Policies in Developing Countries” IMF working paper,
100/G2 Washington.
18. Damuri, Yose Rizal and Ari A. perdana (2003). “The Impact of Fiscal Policy on
Income Distribution and Poverty: A Commutable General Equilibrium Approach for
Indonesia”, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, Indonesia in its
Series CSLS Economics Working Paper Series, Number 68.
19. Decoster, Andere (2000), “Redistributive Effects of the Shift from Personal Income Taxes to Indirect Taxes: Belgium 1988 – 1999”, Working Group Public Economics in its Series Working Paper Series, CES Number 0007.
20. Engel, M.R.A, “Taxes and Income Distribution in Chile”, NBER Working Paper
NO. 6828.
21. Erik Borge, Lars and Jorn Rattso (2001), “Income Distribution and Tax Structure: Microeconomic Test of the Meltzer – Richard Hypothesis”, CES Working Paper, Number 543.
22. Fareed M.A. Hassan and Zeljko Bogeti “Distribution of Income and the Income

63

 رویکرد رگرسیون آستانهای:مالیاتها و توزیع درآمد در ایران

Tax Burden in Bulgaria” the world Bank, working paper, Number 1421.
23. Hansen, B. E. (1996). Inference when a Nuisance Parameter is not Identified
under the Null Hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 413-

[ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08
]
Downloaded
from taxjournal.ir at 11:59 +0430 on Saturday July 7th 2018

430.
24. Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603.
25. Jain, T. E. & Kaur, S. J. (2006), “Public Finance and International Trade”. FK
Publications.
26. Karl Opve Aarbu and Olav Thoresen (2001), “The Norwegian Tax Reform: Distributional Effects and the High – income Response”, Research Department of Statistics Norway, Discussoin Papers, Number 207.
27. Mehran, Farhad (1975), “Tax and Income Distribution of Tax Burdens in Iran”,
Working Paper, WEP. 2/33, WP/33.
28. Moskowitz, David, Davidson College, Davidson (2003), “The Effects of the
Earned Income Tax Credit on the Distribution of Income”. Internet Document.
29. Musgrave, Richard (1959), “The Theory of Public Finance”, Mc Grow Hill,
Newyork.
30. Palm, Marten (1996), “Income Distribution Effects, the Swedish 1991 Tax Reform”, Journal of policy Modeling 18.4 .419-43.
31. Ramirez, Juan f Rubio (2002), “Redistribution and Fiscal policy”, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper.
32. Right, Randle (1995), “Taxes Redistribution and Growth”, Department of Economics, University of Pennsylvania, Philadelphia.
33.Wu, ximing, Jeffry, M. Perloff, Amos, Golan (2006), “Effects of Taxes and other
Government Policies on Income Distribution and Welfare”. Internet Document.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-08-08
]
Downloaded
from taxjournal.ir at 11:59 +0430 on Saturday July 7th 2018

