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چکیده:
هـاي اقتصـادي،   توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکالت بسیاري در حوزه

تـري را نسـبت بـه    ها نقش اساسیآنجا که مالیاتاجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. از 
سایر ابزارهاي اقتصادي براي تعدیل توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر عهده دارنـد، در ایـن   

ها هاي اقتصادي در جهت کاهش نابرابريگیري از بخشپژوهش تالش شده تا اولویت مالیات
و استفاده 1380بداري اجتماعی سال گیري از ماتریس حساتعیین گردد. بدین منظور، با بهره

آثار و تبعـات افـزایش نـرخ مالیـات بـر هـر یـک از        MATSو IO-SAMافزارهاي از نرم
هاي اقتصادي بررسی شد. بعالوه، کل اثرات به اثرات مستقیم و غیرمسـتقیم تفکیـک   بخش

یـه  هـاي وسـایل نقل  شد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش نـرخ مالیـات در بخـش   
موتوري، خدمات حمل و نقل هوایی، بنزین، پست، مخابرات و خـدمات پشـتیبانی شـاخص    

دهد و با توجه به اولویت ذکـر شـده   هزینه زندگی خانوارهاي کم درآمد را کمتر افزایش می
هـاي گیـاهی و   هاي برق، نفت سفید، آرد، روغـن توان از آنها مالیات گرفت. اما در بخشمی

بـه  احتماالً اي مسافر، چاي و قند الت لبنی، خدمات حمل و نقل جادهحیوانی، گوشت، محصو
دلیل مصرف باالي خانوارهاي کم درآمد، شاخص هزینه زندگی این خانوارها بیشتر افـزایش  

ها با اولویت بیان شده مالیات کمتري گرفته شود.یابد. بنابراین بهتر است از این بخشمی
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مقدمه- 1
نامتعادل بودن توزیع درآمد در جامعه اگر چه ممکن است در کوتـاه مـدت نمـودي    

ي کشور نداشته باشد، اما در بلند مدت عالوه بر آثـار  چندان عینی در مسائل روزمره
هاي اجتماعی و سیاسی نیز باشـد. توزیـع   ساز تنشزمینهسوء اقتصادي ممکن است 

ها و امکانات بـین  هاي اقتصادي به منظور تقسیم عادالنه فرصتگیريدرآمد و جهت
مورد تأکید فراوان قرار گرفته است.اقشار مختلف جامعه از جمله مواردي است که

دي و غیـر  دستیابی به هدف مذکور مستلزم استفاده صـحیح از ابزارهـاي اقتصـا   
توان از ابزارهاي مالیاتی نام بـرد.  ترین این ابزارها میاقتصادي است که از جمله مهم

بایست داشـته باشـد، آن اسـت کـه     هایی که نظام مالیاتی مطلوب مییکی از ویژگی
تمام اقشار جامعه متناسب با مکنت مالی خـود زیـر پوشـش مالیـات قـرار گیرنـد و       

نه در جامعه توزیع شـود و در نهایـت فاصـله درآمـدي     درآمد و ثروت به شکل عادال
کاهش یابد در این مطالعه سعی بر این است که به سواالت و سناریوهاي زیر پاسـخ  

داده شود:
هـاي اقتصـادي شـاخص هزینـه زنـدگی      گیـري از کـدام بخـش   : مالیات1سوال 

دهد؟خانوارهاي روستایی را بیشتر از خانوارهاي شهري افزایش می
هـاي اقتصـادي شـاخص هزینـه زنـدگی      گیـري از کـدام بخـش   : مالیات2سوال 

دهد؟خانوارهاي کم درآمد را بیشتر از خانوارهاي پردرآمد افزایش می
درصد کم درآمد خانوارهاي شهري و روسـتایی بـه   40: با فرض اینکه 1سناریو 

ت هـاي اقتصـادي مالیـا   صورت مستقیم مالیاتی پرداخت نکنند باید از کـدام بخـش  
گرفت؟  

درصد کم درآمد خانوارهاي شهري و روسـتایی بـه   40: با فرض اینکه 2سناریو 
صورت مستقیم و غیر مستقیم مالیاتی کمتر از سایر خانوارها پرداخت کنند بایـد از  

هاي اقتصادي و با چه اولویتی مالیات گرفت؟کدام بخش

ادبیات موضوع-2
وابسته به بخش تا حد زیادي یافته اقتصاد در جوامع غربی و کشورهاي توسعه

هاي پرداختی توسط شهروندان خصوصی و عمده درآمدهاي دولت وابسته به مالیات
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 از مؤثرترین ابزارهاي سیاستی که در اختیار یکی).12001،(لئونیدهاست آن کشور
تواند عالوه برها میدولت قرار دارد، مالیات است. دولت با استفاده از اهرم مالیات

گانه (ثبات اقتصادي، تخصیص هایش، در جهت نیل به اهداف سهتأمین مالی هزینه
) بیان 1959(2ماسگریوطور که منابع، توزیع درآمد) خویش حرکت کند. همان

کند: تثبیت، تخصیص و هاي متفاوتی را ایفا میکند مالیات در اقتصاد نقشمی
با اعمال مالیات بر تولید و یا مصرف تواند به عنوان مثال، دولت میتوزیع درآمد. 

کاالیی خاص مانند کاالهاي غیرضروري، تقاضا و تولید این کاال را کاهش دهد. 
بدین ترتیب منابع متمرکز شده بر روي تولید این کاال خود به خود به سمت 

یابد. در حقیقت، دولت در این جا به وسیله اعمال مالیات تولیدات دیگر سوق می
ار را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، دولت به منظور دسترسی به رفتار باز

هاي ایجاد شده در اقتصاد، از اهرم مالیات ها به ثبات اقتصادي و رهایی از بحران
تواند به خوبی استفاده کند.عنوان ابزار سیاست مالی می

مروري بر مطالعات تجربی- 3
ها را از جنبه رفاه در کشور تایلند در انههاي غیرمستقیم و یار) مالیات2003(3سان

مورد بررسی قرار داد. بدین منظور از تابع رفاه اجتماع اتکینسون و 1998سال 
دهد مفهوم سطح هم ارز درآمدي توزیع برابر استفاده نمونده است. نتایج نشان می
اقالم که پرداخت یارانه یا معافیت از اعمال هر گونه مالیات غیرمستقیم در مورد 

خوراکی مورد استفاده در منازل به تناسب افراد فقیر را بیشتر از ثروتمندان منتفع 
خواهد کرد و هر افزایش قیمت ناشی از اعمال مالیات و یا کاهش یارانه در مورد 
این اقالم به ضرر افراد فقیر خواهد بود. همچنین منافع خدماتی مانند آموزش 

هاي دولت باید یک بازنگري اساسی در مورد هزینهبیشتر متوجه ثروتمندان بوده و 
هایی همانند حمل و نقل و ارتباطات، افزایش نظام آموزشی داشته باشد. در گروه

رساند و براي دولت مطلوب است که در ها به افراد ثروتمند بیشتر آسیب میقیمت
به افزایش ها بازنگري داشته و به منظور کاهش نابرابري هاي فعلی این گروهقیمت

قیمت آنها یا مشمول قرار دادن آنها اقدام کند.
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) با استفاده از آمار و اطالعـات اقتصـاد آلمـان آثـار     2011و دیگران (4کریستاند
انـد. در ایـن   ها محاسبه نمـوده افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بر سطح قیمت

افـزوده هسـتند مـورد    محصول مهم این کشور که شامل مالیات بر ارزش 8مطالعه 
بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش قیمت در محصوالت مورد بررسـی در  
مقایسه با برآوردي که حاصل از انتظارات تورمی در اقتصاد شکل گرفته بودند بسیار 

بینی اولیه نبوده است.ها در حد پیشکمتر هستند و افزایش قیمت
ه تجربی خود تحـت عنـوان اثـرات اصـالحات     ) در مطالع2013و دیگران (5امیر

بر متغیرهاي کالن و همچنین فقر و توزیع درآمد در انـدونزي بـه   ،مالیات بر درآمد
هـا رشـد   این نتایج دست یافتند که کاهش مالیات بر درآمد شخصی و درآمد شرکت

دهد و سیاست اصالحات به اقتصادي را تحت پیش فرض بودجه متعادل افزایش می
شود. با این حال این سیاست به دلیل اینکه کاهش وچکی در فقر منجر میکاهش ک

درآمـدي سـودمند اسـت منجـر بـه افـزایش       خانوارهاي بـاال مالیات بر درآمد براي 
شود.نابرابري درآمدي می

هـا بـر شـاخص قیمـت     اي به بررسی مالیـات ) در مقاله1383اندایش و مهدیه (
) پرداختند. نتایج این حـاکی از  SAMساختاري (تولیدکننده با رهیافت تحلیل مسیر 

هـاي تولیـدي افـزایش یـک میلیـارد ریـالی در مالیـات        آن است که در میان بخش
؛هـا دارد بیشترین اثر را بر روي شاخص قیمت تولیدکننـده ،تولیدات بخش خدمات

باید مالیات بر تولیدات این بخش کاهش یابـد.  ،ها باشدپس اگر هدف کنترل قیمت
هـاي نسـبی   بندي بر بخش صنایع وابسته به کشاورزي از نظر افزایش قیمـت یاتمال

در این میان مالیات بر بخش معدن کمترین اثر را بر افـزایش  ،در رده دوم قرار دارد
ها دارد. بنابراین اگر دولت بخواهـد درآمـد خـود را از طریـق مالیـات      شاخص قیمت

عمال کند.افزایش دهد باید بر روي این بخش مالیات ا
هاي غیرمستقیم را از ها و مالیاتاي یارانه) در مقاله1387پیرائی و شهسوار (

دهد که طی جنبه رفاه اجتماعی در ایران ارزیابی کردند. نتایج مطالعه نشان می
) در جوامع شهري و روستایی ایران افزایش اقالم خوراکی 1379-1383هاي (سال

غیرفقیر آسیب رسانده و پرداخت یارانه به گروه اقالم به افراد فقیر بیشتر از افراد 
خوراکی (به جز گروه نوشابه و دخانیات) در جوامع شهري و روستایی به نفع افراد 
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 ،هایی نظیر بهداشت و درمانفقیر بوده است در حالی که افزایش قیمت در گروه
ز افراد فقیر حمل و نقل و ارتباطات و تحصیل و آموزش به افراد غیرفقیر بیشتر ا

آسیب رسانده است. بنابراین بازنگري در نحوه پرداخت یارانه و کاهش آن و اعمال 
هاي ذکر شده به منظور کاهش نابرابري و بهبود و اصالح رفاه مالیات در بر بخش
رسد.ضروري به نظر می

اي به بررسی تأثیر افزایش مالیات (یا ) در مطالعه1390رعایائی و دیگران (
ها یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روي سطح قیمت سایر بخشکاهش 

شود که افزایش مالیات (یا هاي پژوهش مشاهده میپرداختند. با توجه به یافته
کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز تنها باعث تأثیرگذاري بر خالص 

میان خود بخش شود و در اینگانه می6هاي مالیات بر تولید و واردات بخش
شود. پس از بخش خدمات ها متأثر میخدمات آب، برق و گاز بیش از مابقی بخش

آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدي تأثیرگذاري قرار دارد. کشاورزي، 
گیرند.هاي بعدي قرار میصنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه

روش شناسی-4
ماتریس اقتصادي را يهمند شدارهاي اجتماعی با آمارهاي نظاممند کردن آمنظام

نامند.یمSAM(6(حسابداري اجتماعی 
ماتریس حسابداري اجتماعی از پـنج حسـاب اصـلی تشـکیل شـده اسـت. ایـن        

ها شامل حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب
).82003،و روند71996،حساب دنیاي خارج است (کیونینگ

هاي درونزا ساختار یک ماتریس حسابداري متعارف را برحسب حساب)1(جدول
:دهدنشان می

تولید و مجموع اقـالم آن، جمـع درآمـد تولیدکننـدگان    سطر مربوط به حساب
دهد. تقاضاي کل از دو قسمت (تقاضاي کل کاالها و خدمات) در اقتصاد را نشان می

تولیـد بـا   قسمت اول تقاضاي واسطه است کـه در تعامـل حسـاب   است. تشکیل شده
) نشـان داده  11Tتولید به صورت ماتریس مبادالت واسطه بین بخشی (درایه حساب

شده است و قسمت دوم تقاضایی نهایی است. تقاضـاي نهـایی خـود از اجـزاي زیـر      
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و (خانوارهـا  مصرف کاالهـا و خـدمات توسـط نهادهـاي داخلـی     ،تشکیل شده است
) و سایر مصارف نهایی حاوي مصرف دولت، تشکیل سـرمایه و  13Tها)، درایه (شرکت

).14Tدرایهصادرات کاالها و خدمات (
دهنـده آن، جمـع هزینـه تولیدکننـدگان را     ستون حساب مذکور و اقالم تشکیل

شود. هزینه واسطه بین بخشی ها از دو قسمت تشکیل میکند. این هزینهآشکار می
) و هزینه عوامل اولیـه. هزینـه عوامـل اولیـه خـود بـه دو جـزء تقسـیم         11Tدرایه (

) و پرداخت به 21Tصورت ارزش افزوده (درایهشود. پرداخت به عوامل تولیدي بهمی
).41T(درایه صورت واردات کاالها و خدماتسایر نهادها و دنیاي خارج، به

هاي درونزا و برونزاحسابالگوي ماتریس حسابداري اجتماعی برحسب :1جدول 
- جمع ورودي
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(عرضه یا هزینه کل)
.1387،پروینمأخذ: بانویی و 

توان ضرایب فنی تولید را از تقسـیم عناصـر   میماتریس حسابداري اجتماعی در 
:کهآورد. بطوريبدستnYماتریس بر 
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= 11 0 13

21 0 00 32 33

)2(

درومقـداري ابعـاد دردرآمـد توزیـع ورشـد همزمانهايتحلیلوتجزیهدر
روابـط ازمتعارفشرایطدراجتماعی،حسابداريماتریسالگوي متعارفچارچوب
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 اسـتفاده  جامعهداخلینهادهايوتولیدعواملتراز درآمديوتولیديترازهمزمان
:استزیررابطهشکلبهکهشودمی

= + )3(= ( − ) 1 = . )4(∆ = ( − ) 1∆ = . ∆ )5(

هـر یـک از متغیرهـاي برونـزا (اقـالم      فوق اثرات تغییـرات یـک واحـد در   هرابط
هـاي  ها) را بر افزایش تولید، افزایش درآمد عوامل تولید و افزایش درآمد نهـاد نشتی

شـود کـه بـر اسـاس     می) مشاهده 3دهد. با ضرب قیمت در رابطه (جامعه نشان می
برونـزا متغیرهايهزینهودرونزاهايهزینهحاصل جمعاز)، هزینه تولید 6رابطه (
) شـامل nLها (نشتییابرونزامتغیرهايهزینهبرداررابطهاینگردد. درمیحاصل
مـالی هـاي سیاست گذاريبرايکهباشدمیآنمانندوارزها، نرخیارانهها،مالیات
.گیرندمیقراراستفادهمورددولت

´ = ´ 	 	 + 	 			 )6(

توان رابطه قیمتی مذکور را به شکل رابطه کلی تراز هزینه (قیمت) به شکل می
) ارائه نمود:7رابطه (

= ´ 	 	 + 	 			 )7(

) را بر حسب بردار قیمت (هزینه) ارائه 8)، می توان رابطه (7بر اساس رابطه (
نمود:

= ( − ´ ) 			 = ´ . 			 )8(

ام را بر حسب n) کل هزینه 8طور که پیش از این نیز گفته شد، رابطه (همان
کند چرا که یکی از خصوصیات اصلی جمع ضرایب ستونی جدول واحد ارائه می

ستانده و ماتریس حسابداري اجتماعی آن است که جمع ستونی عناصر هر -داده
شاخص قیمت باشد. واحد یعنی هزینه یک واحد که بیانگرحساب برابر واحد می

است. از این جهت رابطه مذکور از دو قسمت شکیل شده است، قسمت اول هزینه 
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´واسطه سه حساب درونزاست ( 	 ) و قسمت دوم هزینه متغیرهاي برونزا 	
). از این 1387گردد (بانویی و پروین، بیان می			باشد که بر حسب نسبتمی

ها در اقتصاد ها و شاخص قیمتالم نشتی)، یک رابطه میان اق8جهت، رابطه (
قیمتبهها به عنوان ماتریس ضرایب فزاینده نشتی´باشد و در آن ماتریسمی

.شودمیمعرفیزندگیهزینهو

توان آثار و تبعات هزینه متغیرهاي برونزا را از با توجه به این توضیحات می
) مورد بررسی قرار 8صورت رابطه (را به بر تغییرات شاخص قیمت 	طریق 

هاي حسابداري هستند شامل هاي قیمتی که قیمتداد. در این میان شاخص
شاخص قیمت تولیدکننده (شاخص قیمت کاال و خدمات)، شاخص قیمت عوامل 

متعارفشرایطدرجهتاینازباشند. تولید و شاخص هزینه زندگی خانوارها می
ارائهاقتصاديگذاريسیاستبراياستفادهقابلبطهرایک) شکل8رابطه (توانمی

سایروهایارانهها،مالیاتمانندمتغیرهاییدرتغییرتوان بامیآنبرحسبکهنمود
موردزندگیهزینهوقیمتیهايدر شاخصتغییرمیزانبررابرونزاايهزینهاقالم

داد.قرارسنجش

∆ = ( − ´ ) ∆ 			 = ´ . ∆ 			 )9(
)ا برابر بشود و نامیده می9انتقال قیمتماتریس´در رابطه باال − ´ )

´باشـد. حسـابداري اجتمـاعی مـی   قسمت برونزا و دنیاي خـارج مـاتریس  Lو 
)برابر است با Mباشد پس میMترانسپوزه  − ).

بـراي محاسـبه تغییـرات شـاخص هزینـه زنـدگی       ،با توجه به توضـیحات فـوق  
هاي اقتصادي از رابطه زیر استفاده شده خانوارها با توجه به افزایش مالیات بر بخش

∆است: = ´. ∆ )10(
هاي بخشگیري ازها در ارتباط با مالیاتتغییرات اقالم نشتیΔL،در رابطه فوق

تغییـرات را از یـک دوره نسـبت بـه دوره قبـل نشـان       Δکند و اقتصادي را بیان می
کند که در اینجا منظـور شـاخص   ها را بیان میتغییرات شاخص قیمتPΔدهد. می

هزینه زندگی خانوارها است.

9 Price-Transmission Matrix
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 و فرآیند تعدیل آنهاهاي آماريیهاپ- 5
توسط دکتر بانوئی و همکـارانش در سـال   1380ماتریس حسابداري اجتماعی سال 

هـا در  براي انجام طرح پژوهشی در محـور بررسـی اثـرات هدفمنـدي یارانـه     1389
ایـن  سـطر و سـتون دارد.   161. مـاتریس مـذکور   وزارت بازرگانی تدوین شده است

سطر و ستون مربوط به حسـاب  147داراي )CPC(گروه کاالییماتریس بر حسب 
سـطر و سـتون مربـوط بـه     10،سطر و سـتون مربـوط بـه عوامـل تولیـد     3،تولید

خانوارهــاي شــهري و روســتایی (پــنج پنجــک خانوارهــاي شــهري و پــنج پنجــک  
هـا اسـت، سـایر سـطر و     سطر و ستون مربوط به شـرکت 1خانوارهاي روستایی) و 

رونزا شامل: مالیات بر تولید و واردات، یارانه بر تولید هاي بها مربوط به حسابستون
سـطر و  54باشـد. در حسـاب تولیـد،    و واردات، انباشت سرمایه و دنیاي خارج مـی 

81سطر و ستون مربوط به بخش کشـاورزي و  12ستون مربوط به بخش خدمات، 
باشد.سطر و ستون مربوط به بخش صنعت می

توانـد  مـی این مزیـت را دارد کـه  در این ماتریسکاالیی بندياستفاده از طبقه
يهزینـه شـاخص مـورد درهـا آنهايخواستهبهتوجهباخانوارهامصرفیالگوي

و 1989،نمایـد (کیونینـگ  آشـکار بخشی بهتـر بنديطبقهبهزندگی (رفاه) نسبت
).102006،یوسف

روي شـاخص  بـر مالیـات اثرات افـزایش نـرخ   منظور بررسی بهتحقیقدر این 
1380ماتریس حسابداري اجتماعی سال اي ز رویکرد هزینهاهزینه زندگی خانوارها 
MATSو IO-SAMر از طریـق نـرم افـزا   محاسبه ایـن اثـرات   استفاده گردیده است.

صورت گرفته است.

تحلیل نتایج- 6
،منظور از مالیات،توضیح نکاتی ضروري است. اول،قبل از ارائه نتایج و تحلیل آن

است که بر مجموع ارزش ،و خالص سایر مالیات بر تولیدمجموع مالیات بر تولید 
درآمد مختلط و مازاد عملیاتی) تقسیم شده است. ،تولید (جبران خدمات کارکنان

دوم اینکه در اینجا فقط اثر مالیات بر شاخص هزینه زندگی خانوارها محاسبه 
درصد) نرخ مالیات 100افزایش یک واحد (،منظور از اعمال مالیات،شود. سوممی

هاي اقتصادي بر تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوارهاي بر هر یک از بخش

10 Yusuf
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خانوارهاي کم درآمد منظور چهار دهک ٪40شهري و روستایی است. چهارم اینکه 
دو دهک یا یا دو پنجک پایین درآمدي و خانوارهاي پردرآمد منظور خانوارهاي

پنجک باالي درآمدي است. در نهایت حاصل محاسبات این تحقیق مشتمل بر 
جداول زیادي است که در اینجا براي هر سناریو از چند جدول مختصر استفاده 

هاي اقتصادي را بیان کنیم.گیري بخشبرتر مالیاتهاي نموده تا اولویت
هاي اقتصادي ز کدام بخشگیري ادهد که یک واحد مالیات) نشان می2جدول (

شاخص هزینه زندگی خانوارهاي روستایی را بیشتر از خانوار شهري افزایش 
دهد.می

به عنوان مثال با اعمال یک واحد مالیات بر بخش برق و خدمات مربوط 
گردد که بطور متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارها در مناطق شهري مشاهده می

،یابد. به عبارت دیگرواحد افزایش می53/0واحد و 46/0و روستایی به ترتیب 
خانوارهاي مذکور به منظور حفظ سبد مصرفی خود نیاز به درآمد اضافی به ترتیب 

53/0واحد و 46/0چنانچه ارقام ،واحد دارند. در این مورد53/0واحد و 46/0
،شودواحد را مالك متوسط کاهش رفاه خانوارهاي شهري و روستایی قرار داده

پذیري خانوارهاي روستایی بیشتر از خانوارهاي گردد که میزان آسیبمشاهده می
گیري از گردد مالیاتشهري است. در نگاهی کلی با توجه به این جدول مشاهده می

065/0هزینه زندگی خانوارهاي روستایی را به میزان ،بخش برق و خدمات مربوط
گیري دراز نظر مالیاتاین بخش و دهد بیشتر از خانوارهاي شهري افزایش می

.اولویت قرار ندارد
آرد با ،057/0هاي نفت سفید با پس از بخش برق و خدمات به ترتیب بخش

اي خدمات حمل و نقل جاده،0375/0هاي گیاهی و حیوانی با روغن،048/0
هاي بعدي قرار دارند که واحد در رتبه026/0چاي با و031/0مسافر با 

طبق این جدول دهند.هاي خانوارهاي روستایی را بیشتر افزایش میهزینه
خدمات اجاره ،ساختمان مسکونی،تریلرها،گیري از وسایل نقلیه موتوريمالیات

واحدهاي مسکونی و خدمات حمل و نقل هوایی هزینه زندگی خانوارهاي روستایی 
به گیري در اولویت هستند.تها از نظر مالیادهند و این بخشرا کمتر افزایش می

براي بهبود توزیع درآمد و براي کاهش شاخص هزینه زندگی عبارت دیگر 
ها مالیات بیشتري گرفت و تمرکز خانوارهاي کم درآمد باید از این بخش
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 خدمات حمل و نقل و چاي را ،برق،آرد،هاي نفت سفیدگیري بر بخشمالیات
کاهش داد.

هاي هزینه زندگی خانوارها شهري و روستایی اخصش:2جدول 

چاي
خدمات حمل و 
نقل جاده اي 

مسافر

ي هاروغن
گیاهی و 
حیوانی

آرد نفت سفید
برق و 

خدمات 
مربوط

نام بخش

خانوارها

00083/0 0021/0 0011/0 00105/0 00092/0 0053/0 روستایی
00057/0 00184/0 00073/0 00057/0 00034/0 0046/0 شهري

00026/0 00031/0 00037/0 00048/0 00057/0 00065/0 تفاضل شاخص 
هزینه دو گروه

مأخذ: محاسبات تحقیق

ادامه: 2جدول
نام بخش

وسایل نقلیه 
، تریلرموتوري

اهساختمان
ي مسکونی

اجاره 
واحدهاي 
مسکونی 
شخصی

حمل و نقل 
هوائی

واحدهاي 
مسکونی 

اجاري

قطعات و وسایل 
نقلیه موتوري خانوارها

0063/000210/00024/00021/000042/00046/0روستایی
0076/00031/00034/00029/00010/00050/0شهري

تفاضل شاخص 
-00042/0-0006/0-0007/0-0009/0-001/0-0031/0هزینه دو گروه

مأخذ: محاسبات تحقیق

هاي اقتصادي کدام بخشگیري از دهد مالیات) نشان می3جدول شماره (
شاخص هزینه زندگی خانوارهاي کم درآمد را بیشتر از خانوارهاي پردرآمد افزایش 

دهد. طبق ارقام این جدول اعمال یک واحد مالیات بطور مثال بر بخش خدمات می
اي بطور متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارهاي کم درآمد و حمل و نقل جاده

دهد، که با توجه به این واحد افزایش می59/0واحد و 86/0پردرآمد را به ترتیب 
پذیري اقشار کم ارقام براي بهبود توزیع عادالنه درآمد و بهبود رفاه چون آسیب

اي مالیات درآمد از اعمال این نوع مالیات بیشتر است باید از بخش خدمات جاده
کمتر گرفته شود.

ها که مالیات بر کدام بخشتوان نتیجه گرفت جدول می4با نگاهی به سطر 
دهد. همانگونه هزینه زندگی خانوارهاي کم درآمد را بیشتر از پردرآمدها افزایش می

شاخص هزینه ،اي بارگیري از بخش حمل و نقل جادهمالیاتشودکه مالحضه می
واحد بیشتر از خانوار پر درآمد افزایش 27/0زندگی خانوار کم درآمد را به میزان 



1393بهار، 1، شماره11هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ١٢

دهد و در رتبه اول قرار دارد. پس از این بخش گوشت و محصوالت گوشتی با می
،واحد080/0خدمات اجاره واحدهاي مسکونی شخصی با ،واحد15/0

واحد و انواع نان 067/0محصوالت لبنی با ،واحد071/0هاي مسکونی با ساختمان
ارهاي کم نسبت به واحد، از نظر افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی خانو064/0با 

هاي بعدي قرار دارند.پردرآمد در رتبه
دهد که مصرف خانوارهاي کم درآمد از این اقالم بیشتر این نتایج نشان می

دهد است و اگر مالیات گرفته شود هزینه زندگی این خانوارها را بیشتر افزایش می
ها مالیات این بخشها باید از و بنابراین بهبود توزیع درآمد و کاهش این هزینه

کمتر گرفته شود.
حمل ،قطعات و لوازم موتوري،تلیرها،هاي وسیله نقلیه موتوريو در مقابل از بخش

خدمات پست و مخابرات که شاخص هزینه زندگی خانوارهاي کم ،و نقل هوایی
دهد مالیات بیشتر گرفته شود.درآمد را نسبت به خانوار پردرآمد کمتر افزایش می

هاي هزینه زندگی خانوارها پر درآمد و کم درآمدشاخص: 3جدول 
خدمات نام بخش

حمل و نقل 
جاده اي بار

محصوالت 
گوشتی

خدمات اجاره 
واحدهاي 
مسکونی 
شخصی

هاي ساختمان
مسکونی

محصوالت 
انواع نانلبنی خانوارها

0086/000625/00032/00028/000204/000119/0کم درآمد
0059/000466/000242/00021/000136/000055/0پردرآمد

شاخص تفاضل
0027/000158/000080/00007/000067/000064/0هزینه دو گروه

مأخذ: محاسبات تحقیق

ادامه:3جدول
وسایل نقلیه نام بخش

و موتوري
تریلرها

قطعات الحاقی 
وسایل نقلیه 

موتوري

خدمات 
حمل و نقل 

هوائی

خدمات پست و 
مخابرات

خدمات 
پشتیبانی و 
حمل و نقل

بنزین خانوارها

0051/00038/00019/00022/00012/00026/0کم درآمد
0134/00068/00046/00032/00022/00033/0پردرآمد

شاخص تفاضل
-00069/0-0009/0-0009/0-0027/0-0030/0-0083/0هزینه دو گروه

محاسبات تحقیقمأخذ: 

) اثرات مستقیم یک واحد افزایش نرخ مالیات را بر شاخص 4جدول شماره (
کم درآمد خانوارهاي شهري و %40هزینه زندگی خانوارها را با توجه به این که 
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 طبق این دهد. کنند، نشان میروستایی به صورت مستقیم مالیات پرداخت نمی
،هاي قند و شکرتوزیع درآمد باید از بخشدهد براي بهبود جدول، نتایج نشان می

،سنگ مس و مواد پالستیکی مالیات گرفته شود،سنگ آهن،گاز طبیعی،نفت خام
گیري شاخص هزینه زندگی خانوارهاي کم درآمد را تغییر به دلیل اینکه مالیات

گوشت و محصوالت ،ايهاي خدمات حمل و نقل جادهدهد. اما بر بخشنمی
برق و خدمات مربوط که در ،اي واحدهاي مسکونی شخصیاجارهخدمات،گوشتی

،واحد35/0گیري شاخص هزینه زندگی خانوارها به ترتیب به میزان اثر مالیات
بهتر است مالیات گرفته ،یابدواحد افزایش می12/0واحد و17/0،واحد34/0

نشود.

هاي هزینه زندگی خانوارها شاخص: 4جدول
قند و چغندر نام بخش

گاز نفت خامنیشکر
طبیعی

سنگ آهن و 
هاي کنسانتره
آن

سنگ مس و 
هاي کنسانتره
آن

مواد پالستیکی 
و کائو چوئی  خانوارها

000000کم درآمدها40٪
مأخذ: محاسبات تحقیق

ادامه: 4جدول
خدمات نام بخش

حمل و 
نقل جاده 

اي بار

گوشت و 
محصوالت 

گوشتی

خدمات اجاره 
واحدهاي مسکونی 

شخصی
محصوالت برق

لبنی

خدمات حمل و 
نقل جاده اي 

مسافر خانوارها

0035/00034/00017/00012/00012/00011/0کم درآمدها40٪
مأخذ: محاسبات تحقیق

کم درآمد شهري و روسـتایی  %40دهد براي این که ) نشان می5جدول شماره (
به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی کمتر از سایر خانوارها پرداخت کننـد بایـد   

هاي اقتصادي و با چه اولویتی مالیات گرفت؟  ازکدام بخش
موتـوري، نقلیـه وسایلهاي گیري از بخششود مالیاتهمانگونه که مالحظه می

قطعات و لوازم الحاقی وسـایل  ،نقلیه موتوريو وسایلقطعاتتریلرها،نیموتریلرها
،خـدمات پسـت و مخـابرات   ،بنـزین ،خـدمات حمـل و نقـل هـوائی    ،نقلیه موتوري

هـاي هزینـه   شـاخص تلویزیون و مخـابرات ،هاي مربوط به رادیوتجهیزات و دستگاه
312/0کم درآمد خانوارهاي شهري و روسـتایی را بـه ترتیـب معـادل     %40زندگی 
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واحـد کمتـر   04/0واحد و 051/0،واحد056/0،واحد108/0،واحد161/0،حدوا
.دهداز سایر خانوارها افزایش می

ها بـه دلیـل   گیري از این بخشاین اعداد بیانگر این است که با یک واحد مالیات
خانوارهاي کم درآمد شـهري و روسـتایی   %40پرداخت مالیات کمتر، هزینه زندگی 

یابد. از طرف دیگر، به دلیل اینکه مصـرف خانوارهـاي پردرآمـد از    کمتر افزایش می
ها باالست، میزان بیشتري از افزایش نرخ مالیات بـر ایـن طبقـه تحمیـل     این بخش

شود که به نوبه خود باعث بهبود توزیع درآمد و کمک به اقشار کم درآمد خواهد می
هـا بـا اولویـت بیـان     د. بنابراین، براي بهبود توزیع درآمد، بهتر است از این بخـش ش

هاي حمل و شده مالیات گرفته شود. به عالوه و با همین رویکرد، بهتراست از بخش
واحدهاي مسـکونی  ،ايخدمات اجاره،انواع نان،محصوالت گوشتی،اي بارنقل جاده

لیات گرفته شود.هاي مسکونی کمتر ماشخصی و ساختمان

هاي هزینه زندگی خانوارها شاخص: 5جدول 
نقلیهوسایلبخش

تریلرهاموتوري،
تریلرهانیمو

و وسایلقطعات
نقلیه موتوري

خدمات حمل و 
خدمات پست بنزیننقل هوائی

و مخابرات

تجهیزات رادیو 
و تلویزیون و 

مخابرات خانوارها

کم40٪
00510/000385/000194/00026/000229/000131/0درآمدها

00822/000546/000302/00031/000280/000171/0سایر خانوارها
شاخص تفاضل

-0004/0-00051/0-00056/0-00108/0-00312/000161/0هزینه دو گروه

مأخذ: محاسبات تحقیق

ادامه:5جدول
خدمات حمل نام بخش

و نقل جاده اي 
بار

و گوشت 
محصوالت 

گوشتی
اجاره واحدهاي انواع نان

مسکونی شخصی
هاي ساختمان

مسکونی خانوارها

008631/0006256/0001199/000323/0002863/0درآمدهاکم40٪
006236/0005602/0000765/0002801/002474/0اسایر خانواره

شاخص تفاضل
002395/0000654/0000433/0000429/000039/0هزینه دو گروه

مأخذ: محاسبات تحقیق
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 گیريخالصه و نتیجه-7
تواند در کاهش نابرابري و توزیع مجدد درآمدها میمعموالًهاي مالی دولت سیاست

تواند به نحوي توزیع مجدد درآمدها را تنظیم دولت می،مؤثر باشد. به عبارت دیگر
هاي مختلف جامعه شود. اتخاذ درآمد بین گروهکند که باعث کاهش فاصله طبقاتی 

تواند به عنوان ابزاري در جهت توزیع درآمد تلقی شود. در این سیاست مالیاتی می
هاي اقتصادي در جهت گیري از بخشمطالعه به بررسی و تعیین اولویت مالیات

ته پرداخ1380بهبود توزیع درآمد با استفاده از ماتریس حسابداري اجتماعی سال 
شد.

هاي بررسی کمی آثار و تیعات مستقیم و غیرمستقیم سیاست،هدف اصلی
هاي نظري مالیاتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارها است. ابتدا ضمن بررسی جنبه

SAMاي در قالب الگوي قیمت رویکرد هزینه،ايدر دو رویکرد درآمدي و هزینه
SAMوارهاي شهري و روستایی هاي سیاستی شاخص هزینه زندگی خاندر تحلیل

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از چهار سناریو به صورت زیر بدست آمد:
هاي اقتصادي شاخص هزینه زندگی گیري از کدام بخش: مالیات1سوال 

با توجه به سوال دهد؟خانوارهاي روستایی را بیشتر از خانوارهاي شهري افزایش می
خدمات ،ساختمان مسکونی،تریلرها،وسایل نقلیه موتوريگیري از مالیاتاول 

اجاره واحدهاي مسکونی و خدمات حمل و نقل هوایی هزینه زندگی خانوارهاي 
گیري در اولویت ها از نظر مالیاتدهند و این بخشروستایی را کمتر افزایش می

هستند.
گی هاي اقتصادي شاخص هزینه زندگیري از کدام بخش: مالیات2سوال 

با توجه به دهد؟خانوارهاي کم درآمد را بیشتر از خانوارهاي پردرآمد افزایش می
هاي وسیله نقلیه دهد براي بهبود توزیع درآمد از بخشسوال دوم نتایج نشان می

خدمات پست و ،حمل و نقل هوایی،قطعات و لوازم موتوري،تلیرها،موتوري
کم درآمد را نسبت به خانوار پردرآمد مخابرات که شاخص هزینه زندگی خانوارهاي 

دهد مالیات گرفته شود؟کمتر افزایش می
درصد کم درآمد خانوارهاي شهري و روستایی به 40: با فرض اینکه 1سناریو 

هاي اقتصادي مالیات صورت مستقیم مالیاتی پرداخت نکنند باید از کدام بخش
هاي هداف تحقیق باید از بخشبا توجه به سناریو اول براي دست یافتن به اگرفت؟ 

سنگ مس و ،هاي آنسنگ آهن و کنسانتره،گاز طبیعی،نفت خام،قند و شکر
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،آهک،الیاف مصنوعی،هاي آن، مواد پالستیکی و کائو چویی اساسیکنسانتره
ماشین آالت کشاورزي ،سایر فلزات اساسی،آلمینیوم،مس،فلزات قیمتی کار نشده

،خدمات واحدهاي مسکونی،وسایل و تجهیزات حمل و نقل آبی،و قطعات مربوط
به دلیل ،خدمات تأمین اجتماعی اجباري مالیات گرفته شود،هاخدمات خبرگزاري

دهد؟ها شاخص هزینه زندگی خانوارها را تغییر نمیگیري از این بخشاینکه مالیات
و روستایی به درصد کم درآمد خانوارهاي شهري40: با فرض اینکه 2سناریو 

صورت مستقیم و غیر مستقیم مالیاتی کمتر از سایر خانوارها پرداخت کنند باید از 
با توجه به سناریو دوم از هاي اقتصادي و با چه اولویتی مالیات گرفت؟ کدام بخش

خدمات ،انواع نان،محصوالت گوشتی و لبنی،اي بارهاي حمل و نقل جادهبخش
هاي مسکونی باید مالیات کمتر نی شخصی و ساختمانواحدهاي مسکو،اياجاره

گرفته شود.
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