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چکیده:
مالیات عالوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهاي سیاستی مؤثر 

تعدیل نابرابري درآمد است. در برقراري ثبات اقتصادي، تخصیص مجدد منابع اقتصادي و 
لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر درآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی است 

از توانکه با توجه به ارتباط توزیع درآمد و توسعه انسانی  در مباحث نظري و تجربی می
براي رد. بنابراینبه عنوان نشانگر توزیع درآمد استفاده ک"شاخص توسعه انسانی"متغیر 

بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیون 
برآورد شده است. 1350-1391، این مدل براي دوره زمانی (ARDL)ي توزیعی با وقفه

نتایج حاکی از آن است که با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی مستقیم و کاهش سهم 
یاتی غیر مستقیم از تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی کاهش یافته درآمدهاي مال

هاي مستقیم و شود. در کنار بررسی اثر مالیاتو نابرابري در توزیع درآمد تشدید می
غیرمستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاري، نرخ تورم و درآمدهاي نفتی نیز مورد توجه قرار 

کاهش نرخ بیکاري و افزایش درآمدهاي نفتی، توزیع درآمد اي که با گرفته است؛ به گونه
تر شده است و به بهبود توسعه انسانی پایدار کمک کرده است. همچنین نرخ تورم عادالنه

د.باشدار نمیداراي رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی است که البته این رابطه معنی
JEL:H23،D33 ،O15ي بندطبقه

درآمدهاي مالیاتی، توزیع درآمد، شاخص توسعه انسانی، ایرانکلیدي:هاي واژه
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مقدمه-1
ید آدر دانش توسعه اقتصادي از دو مقوله تخصیص و توزیع منابع سخن به میان می

توان رفاه جامعه را به حداکثر که در صورت تحقق کارایی تخصیص و توزیع منابع می
شناختی و مبتنی بر هاي جمعدرآمد براساس روشرساند. از آنجا که مقوله توزیع 

نیا، گردد، نقش نهاد دولت در آن با اهمیت است (طیبهاي جامعه تعیین میارزش
ترین ابزار در دست دولت براي توزیع ). در این زمینه، منابع مالیاتی مهم5، ص. 1383

هزینه امکانات مجدد درآمد است. مالیات به عنوان سهم هر فرد حقیقی یا حقوقی از 
و کاالهاي عمومی جامعه به عنوان ابزار مناسب توزیع درآمد مورد تأیید قرار گرفته 
و همواره به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده است. در حالی که بر اهمیت و نقش 

هاي رفاهی کمتر تردیدي وجود دارد، لیکن ضعف نظام مالیاتی در گسترش حوزه
1390ر ایران (براساس گزارشات مرکز آمار در سال هاي نابرابري دبرخی شاخص

درصد بوده است.) سؤاالت متعددي در 5/1سهم دهک پایینی از درآمد جامعه تنها 
کند. لذا این مقاله با یک فرضیه اصلی مورد کمیت و کیفیت نظام مالیاتی ایجاد می

ده و کننعیینگیرد؛ مالیات عامل تروبروست که بر اساس آن، ادبیات نظري قوام می
اثرگذار بر بهبود شاخص توسعه انسانی است. در این مورد، فرض بر این است که 

هایی از ناعدالتی را در اجتماع به تواند جنبهوجود بازار رقابتی و کارایی پارتویی می
توانند هاي عرضه و تقاضاي موجود در بازار، نمیطور کلی، مکانیزموجود آورد و به

حاکم بر جامعه را که مبناي توزیع درآمد قرار دارد، تشخیص دهند. هنجارهاي ارزش
ورزد تا هاي اولیه دخالت میها در توزیع مجدد ثروترو، دولت از طریق مالیاتاز این

پس از آن کارگزاران اقتصادي در بازار رقابتی آزاد به مطالعه بپردازند. این رهیافت به 
). مطابق با این موضوع، 31، ص. 1383دادگر، قضیه دوم اقتصاد رفاه معروف است (

براي سنجش بهبود توزیع باید معیارهایی عینی در دست داشته باشیم که بتوان نقش 
طور دقیق و مستقل از سایر عوامل مورد بررسی ها بهنهاد دولت را از ناحیه مالیات

ول، متغیري را رو، سعی این مقاله بر آن است که بر خالف رویه معمقرار داد. از این
دهنده توزیع درآمد برگزیند که واجد چنین شرایطی باشد. بنابراین به عنوان توضیح

دهنده توزیع درآمد در این مطالعه از شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص نشان
است.استفاده شده

هاي اخیر مشخص از سوي دیگر، با مشاهده روند درآمدهاي مالیاتی طی سال
رآمدهاي مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم کامالً متفاوت از یکدیگر بوده، شد که سهم د
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 ها بر روي توسعه انسانی و لذا تفکیک این دو نوع درآمد مالیاتی و بررسی اثرات آن
تواند به شفافیت نتایج برآوردي کمک شایانی کند. در نتیجه توزیع درآمد، می

ت که اثرات درآمدهاي مالیاتی مستقیم بنابراین، چارچوب این مطالعه بر این اساس اس
و با استفاده از مدل خود رگرسیون 1350-1391ي زمانی و غیرمستقیم را طی دوره

بررسی نماید. در ادامه، در بخش دوم به مرور مباحث )ARDL(1ي توزیعیبا وقفه
نظري و تجربی پرداخته و در بخش سوم نقش مالیاتهاي مستقیم و غیر مستقیم در 
اقتصاد ایران بررسی خواهد شد. در بخش چهارم روش تحقیق معرفی و در بخش 

شنهادات یگیري و پهاي تحقیق ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجهپنجم یافته
گیرد.مورد بررسی قرار می

مروري بر ادبیات موضوع-2
مبانی نظري-2-1

از مباحث اقتصادي که نظر بسیاري از اقتصاددانان و دولتمردان را به خود معطوف 
ها نیز موظفند که کرده است، توزیع مجدد درآمد و عوامل موثر بر آن است و دولت

نمودن اسباب توزیع درآمد، در جهت کسب در نیل به عدالت اجتماعی و فراهم 
حداکثر رفاه اجتماعی تالش کنند. از سوي دیگر وجود اختالفات درآمدي، توجه 

هاي مالیاتی تصاعدي به عنوان ابزار هاي مالی و سیاستاقتصاددانان را به سیاست
مدت تشدید کرده است. در کشورهاي در حال مدت و بلندتوزیع مجدد در کوتاه

پردازند و مخارج آموزشی و بهداشتی و فقرا به ندرت مالیات بر درآمد میتوسعه،
اي شود. عدههاي پرداخت انتقالی، سهم بزرگی از بودجه را شامل میدیگر حساب

معتقدند که طرف مخارج بودجه باید به عنوان ابزار مقدماتی توزیع در نظر گرفته 
نقش سیاست مالیاتی به عنوان ترین). مهم1997، ص. 2شود (تانزي و اسچوکنچت

ابزار توزیع مجدد، باید تأمین درآمد به منظور تأمین مالی مؤثر مخارج خاص فقرا و 
دیگر مخارج اسمی دولت و اجتناب از ایجاد عدالت افقی باشد. توزیع مجدد درآمد از 

هاي اجتماعی هاي انتقالی دولت و هزینههاي مالیاتی، پرداختطریق اعمال سیاست
، پردازیمها میابل دسترسی است که در قسمت زیر به بررسی اجمالی هریک از آنق

هاي انتقالی دولت مانند سیستم آموزش و توزیع مجدد درآمد از طریق پرداخت

1 Autoregressive Distributed Lag method (ARDL)
2 Tanzi and Schukenecht
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هاي مالیاتی و ... قابل حصول است. هرچند اعمال سیاستپژوهش، بهداشت و
دمات عمومی اثرات سریعتري بر هاي انتقالی دولت نسبت به ارائه کاالها و خپرداخت

تر و گذاري در امور اجتماعی اثرات بلندمدتتوزیع درآمد دارد، لیکن سرمایه
). 123، ص. 1390پور و رضایی،ماندگارتري بر توزیع درآمد خواهد داشت (سیفی

د هاي مالیاتی بر توزیع درآمبا توجه به آنکه هدف از این مقاله بررسی اثر سیاست
ود. شر این قسمت بیشتر به ارتباط بین مالیات و توزیع درآمد پرداخته میاست، لذا د

تواند کارکردهاي متفاوتی داشته باشد، از هاي مالیاتی در اقتصاد میاتخاذ سیاست
یک طرف منبع درآمد دولت و از طرف دیگر سیاستی جهت تصحیح خطاي بازار 

زاري جهت بهبود توزیع درآمد است و کارکرد سوم که بیشتر هدف این مقاله است، اب
است.

ها بر توزیع درآمد، جملگی بر رویکردهاي نظري موجود در زمینه تأثیر مالیات
ي ها بر توزیع درآمد تأکید دارد. در ابتدا، رویکردها بر نحوهاهمیت نقش مالیات

کننده نهایی توجه داشتند که به مرور زمان برچگونگی انتقال بار مالیاتی و پرداخت
اي دولت در تأمین حداقل شرایط زندگی متمرکز هاي بودجهنحوه چگونگی سیاست

ها در توزیع مجدد اند. بر اساس قضیه دوم اقتصاد رفاه دولت از طریق مالیاتشده
ورزد تا پس از آن افراد در بازار رقابتی آزادانه به مبادله هاي اولیه دخالت میثروت

ود شاراتویی نتیجه خواهد داد و رفاه حداکثر میبپردازند. این وضعیت به صورت پ
). 32، ص. 1380(دادگر،

ند به کردها توزیع عادالنه بار مالیاتی را بین طبقات مختلف مطرح میکالسیک
ها بتوانند وظایف دولت چون حفظ امنیت عمومی و مواردي چون شرطی که مالیات

فوق، تقویت نظام رفاه اجتماعی ها به مواردبهداشت و آموزش را سامان دهند. کنزین
هاي مختلف را نیز افزودند. واضح است که و افزایش وظایف دولت در حوزه

ا داشته هها اهمیت بیشتري نسبت به کالسیکهاي توزیع درآمد براي کنزینسیاست
). لذا براي سنجش بهبود توزیع درآمد 37، ص. 1381است (رنگریز و خورشیدي،

هایی استفاده کرد که نقش نهاد دولت را از ناحیه و شاخصبایستی از معیارها 
3تخصیص و توزیع درآمدهاي مالیاتی به روشنی نشان دهد. پروفسور ماسگریو

ي کند. ماسگریو در مفاد نظریههاي نظري این خواسته را فراهم می) زمینه1959(
ي از ابزارهاخود تحت عنوان کاالهاي استحقاقی با تاکید بر نقش دولت در استفاده

3 Musgrave
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 ه افراد اي از کاالها و خدمات را کمالیات و یارانه در مقوله توزیع درآمد، مجموعه
کند تا معرفی می-حتی در صورت عدم کسب درآمدخانوارها باید مصرف کنند

براساس شرایط هر کشور توسط دولت تهیه و به طور رایگان بین طبقات مختلف 
).95ص. ،1380درآمدي توزیع گردد (دادگر،

به دیگر معنا، ماسگریو نظریه کاالهاي استحقاقی خود را مبتنی بر یک دیدگاه 
هاي رفاه هاي بعد از ارائه این نظریه انواع شاخصرفاه اجتماعی بیان کرد که در سال

) PD()، توسعه شخصیHDI(اي همچون شاخص توسعه انسانیاجتماعی و توسعه
لی به ویژه سازمان ملل متحد براي آن ارائه شد. الملو غیره از جانب نهادهاي بین

اي است که به طور صریح از نقش نظریه کاالهاي استحقاقی ماسگریو تنها نظریه
. رانددرآمدهاي مالیاتی در بهبود توزیع درآمد و به تعبیر او رفاه اجتماعی سخن می

ع درآمد ها در توزیاستفاده از متغیر نهادي به نام دولت نیز بیش از پیش تأثیر مالیات
). از سوي دیگر 111، ص. 1387فرد،سازد (شکوري و ثاقبرا در دیدگاه او روشن می

ت، ي سه نقش تثبیکنندههاي متفاوت مالیات بیاناعتقاد ماسگریو بر ایفاي نقش
هاي تخصیص و توزیع درآمد است. تثبیت به وظیفه دولت در تحریک فعالیت

. تخصیص به ایجاد کاالها و خدمات عمومی از طریق اقتصادي و مصرف اشاره دارد
ي انسانی پایدار ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و .... به مردم، که منجر به توسعه

هاي اقتصادي است و توزیع درآمد از شود و البته این خود محرکی براي فعالیتمی
ند کبرابرتر اشاره میطریق انتقال درآمد از افراد ثروتمند به فقیر براي داشتن جامعه

). 123، 1390پور و رضایی،(سیفی
از منظر دیگري، ارتباط مالیات با توزیع درآمد، نسبت مستقیم با انتقال بار 

کنندگان اولیه مالیات، بار واقعی مالیات را انتقال مالیاتی دارد. بسیاري از پرداخت
کند که شاید مدنظر میها را تحمل دهند و در نهایت، فردي بار پولی مالیاتمی

خی کند. برقانونگذار نیست. این مسأله سیاست مالیاتی توزیع درآمد را مختل می
. اندتري از انتقال بار مالیاتی مطرح کرده) مفهوم تازه1967(4دانشمندان مثل هیکس

بر پایه این مفهوم، تعلق به معناي تغییر حاصل در توزیع درآمد ناشی از تغییر در 
توان گفت در ها و مخارج دولتی) است. پس میاي (تغییر در مالیاتودجهسیاست ب

وم شود، در حالی که در مفهها برگشت داده میمفهوم سنتی انتقال به بار پولی مالیات
گردد (رنگریز و اي برمیجدید، بر تغییرات توزیع ناشی از اعمال سیاست بودجه

4 Hicks
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رد مفهوم توزیع درآمد، انطباق ). این دیدگاه در مو41، ص. 1381خورشیدي، 
بیشتري با نظریه کاالهاي استحقاقی مدنظر مقاله حاضر دارد. ناگفته پیداست که 

توانند از طریق کارکرد در اقتصاد چون تأثیر بر ها عالوه بر مسیر بودجه، میمالیات
انداز، مالیات تورمی و حجم اقتصاد زیرزمینی در توزیع درآمد در جامعه نرخ پس

ر اي نظام مالیاتی دالت کنند که مدنظر این مقاله نیست بلکه تأثیرات بودجهدخ
چارچوب ارائه بهینه کاالهاي عمومی و گسترش رفاه با استفاده از شاخص توسعه 

انسانی مدنظر است.  

پیشینه تحقیق-2-2
مطالعات گوناگونی در زمینه بررسی تأثیرات درآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد در 

اي از آنها اشاره کشورهاي مختلف جهان و ایران انجام شده است که در زیر به پاره
ي اثیر درآمدهاي مالیاتی بر توسعه انسانی به ندرت مطالعهأشود، ولی در مورد تمی

صورت گرفته است.
اي، توزیع درآمد و مالیات در ) در مقاله2000(5کی یانگ، داوودي و گوپتا

اند. نتایج عه و کشورهاي صنعتی را مورد بررسی قرار دادهکشورهاي در حال توس
بدست آمده حاکی از آن است که در کشورهاي در حال توسعه، توزیع درآمد قبل از 
مالیات، نسبت به کشورهاي صنعتی برابرتر است. هر چند برخالف کشورهاي صنعتی، 

اي هات و سیاستکشورهاي در حال توسعه در کل، قادر نیستند با استفاده از مالی
انتقالی، نابرابري درآمد را کاهش دهند.

اي اهمیت ساختار مالیات بر توزیع درآمد ) در مقاله2001(6اریک بورگ و راتسو
دهند. آنان در یک مطالعه اقتصادي ساختار مالیات در یک را مورد بررسی قرار می

مالیات بر مصرف و مالیات دولت محلی در نروژ را مورد مطالعه قرار دادند و اثر توزیعی
بر ثروت را بررسی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد، با وجودي که مالیات بر مصرف 

شود، لیکن مالیات بر ثروت، اثر توزیعی بیشتري حجم زیادي از مالیات را شامل می
دارد.

5 Ke young, Davoodi and Gupta
6 Erik Borge and Rattso
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 ) است که به 2002(7توزیع مجدد و سیاست مالی، تحقیق دیگري از رامیرز
هاي مالی براي توزیع مجدد رفتار مطلوب یک دولت جهت استفاده از سیاستبررسی 

پردازد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی، درآمد می
هاي اثر اختالالت دائمی و غیردائمی بهینه مالیات و از طرف دیگر از یک طرف تفاوت

یرد و گت بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار میرابطه بین نابرابري اولیه و وضع مالیا
دهد که میزان نابرابري اولیه تأثیر زیادي روي اثر وضع مالیات بر نتایج آن نشان می

ذارد.گگذارد و همچنین نرخ مالیات بر نابرابري توزیع درآمد تأثیر میتوزیع درآمد می
درآمد اشخاص در اي به بررسی نقش محدود مالیات بر ) در مقاله2005(8برد

پردازد. او در این مقاله درصدد بررسی این مسأله است کشورهاي در حال توسعه می
توان با استفاده از مالیات بر درآمد، به بهبود توزیع درآمد در کشورهاي در که آیا می

حال توسعه امید داشت؟ به اعتقاد وي در این کشورها مالیات بر درآمد ناقص و غیر 
هاي اجرایی و سیاسی اجراي سیستم مالیات تصاعدي و باال و هزینهتصاعدي است 

توان از این سیستم براي بهبود توزیع درآمد استفاده کرد. وي است، بنابراین نمی
اي در جهت تأمین منافع فقرا را از هاي هزینهتقویت مالیات بر مصرف و سیاست

کند.هاي جایگزین جهت کاهش فقر و نابرابري معرفی میروش
هاي خرد و کالن براي مدل"اي تحت عنوان ) در مقاله2014(9برتوتی و مودنس

، اثر فرار مالیاتی بر توزیع درآمد را "توزیع درآمد در وجود و عدم وجود فرار مالیاتی
اي از معادالت دیفرانسیل غیر خطی از طریق یک مدل جنبشی و توسط مجموعه

گیرد، هر دو فرد درگیر در یک کنش اتی صورت میاند. هنگامی که فرار مالیشرح داده
دوگانه امکان استفاده از آن را دارند، ولی مابقی جامعه از بخشی از توزیع درآمد 

مانند. نتایج نیز حاکی از ناعادالنه بودن نرخ مالیاتی در مواردي است که محروم می
یابد.نرخ فرار از مالیات افزایش می
نابرابري درآمد و "اي تحت عنوان) در مقاله2015(10آدام، کاماس و لپاتیناس

، به بررسی "ساختار مالیات: شواهدي از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه
ها . یافتهپردازندنقش ساختار مالیاتی بر رابطه بین نابرابري درآمد و رشد اقتصادي می

7 Ramirez
8 Bird
9 Bertotti and Modanese
10 Adam, Kammas and Lapatinas
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نابرابري درآمد و حاکی از آن است که وجود یک کانال اقتصاد سیاسی رابطه بین 
کند.رشد اقتصادي را برقرار می

) به بررسی اثر مالیات بر درآمد بر توزیع 1377زاده (در تحقیق دیگري، خطیب
پردازد. می1355-1375هاي درآمد با تأکید بر سهم نیروي کار در ایران براي سال

ی و کاف طبقاتدر این تحقیق اثر مالیات بر درآمد با چند شاخص نابرابري از جمله ش
هاي گیرد. وي در پایان، سهم باالي مالیاتضریب تغییرات مورد بررسی قرار می

هاي مستقیم را علت عدمغیرمستقیم از کل درآمدهاي مالیاتی نسبت به سهم مالیات
واند تداند و معتقد است مالیات بر درآمد میها در توزیع درآمد کشور میکارایی مالیات

هاي درآمدي باشد، به شرط آنکه ترکیب انواع توجهی براي تعدیل نابرابريابزار قابل 
سازي ساختار اقتصادي تالش درآمد در نظر گرفته شود و از طرف دیگر در جهت سالم

شود.
نامه خود با عنوان بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر توزیع ) در پایان1385فرد (ثاقب

اي و افزایش سطح رفاه اجتماعی براساس جهدرآمد کوشیده است تا با رویکرد بود
شاخص توسعه انسانی، تأثیر نظام مالیاتی را بر اهداف بازتوزیعی مورد بررسی قرار 
دهد. براساس یکی از نتایج بدست آمده از این تحقیق، هرگاه درآمدهاي مالیاتی یک 

ین شود. بنابرادرصد کاسته می7درصد افزایش یابد، از شاخص توسعه انسانی 
توانند در تهیه موارد اساسی چون افزایش قدرت خرید، افزایش امید به ها نمیمالیات

ها عامل اثرگذار در توزیع زندگی و شاخص آموزش مؤثر باشند که در نتیجه مالیات
درآمد و کاهش نابرابري نیستند.

ان ردر تحقیقی دیگر با عنوان اثربخشی مالیات بر نابرابري و توزیع درآمد در ای
) انجام شده است، اثر مالیات بر توزیع درآمد طی 1386بالی (که توسط اسداله زاده

را مورد بررسی قرار داده است. این مقاله با استفاده از روش 1353-1384دوره 
OLSست. ابه بررسی تأثیر مالیات بر شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) پرداخته

ه با افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نتایج این مقاله حاکی از آن است ک
ابد.یو کاهش نرخ مالیات مستقیم به مالیات غیرمستقیم، ضریب جینی بهبود می

بررسی عوامل مؤثر بر توزیع "اي با عنوان) در مقاله1390پور و رضایی (سیفی
ر توزیع یاتی ببه بررسی اثر سیستم مال"هادرآمد در اقتصاد ایران با تأکید بر مالیات

هاي مستقیم و غیرمستقیم، عواملی اند و در کنار بررسی اثر مالیاتدرآمد پرداخته
است. نتایج تحقیقهمچون نرخ بیکاري و حداقل دستمزد نیز مورد توجه قرار گرفته
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 هاي مستقیم و سطح حداقل دستمزد، کاهش حاکی از آن است که با افزایش مالیات
یابد.و نرخ بیکاري توزیع درآمد بهبود میهاي غیرمستقیم مالیات

ب ها چارچودهد که بیشتر تحقیقمرور مطالعات تجربی صورت گرفته نشان می
ي مورد بررسی و یا هایشان جزئی و اغلب از تفاوت جامعهمشابهی داشته و تفاوت

است. ولی نگرش حاکم بر این مطالعه، انتخاب شاخصی ها ناشی شدهتفاوت حجم داده
فاوت براي توزیع درآمد است که با استفاده از آن بتوان تأثیر درآمدهاي مالیاتی را مت

هاي توزیع درآمد سنجید. لذا در این مطالعه از شاخص توسعه انسانی به بر نابرابري
ARDLشده و با استفاده از روش دهنده توزیع درآمد بهره گرفتهعنوان متغیر توضیح

مدت و بلندمدت درآمدهاي مالیاتی مستقیم و غیر اهتالش شده است که روابط کوت
مستقیم با توسعه انسانی و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. 

هاي مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایراننقش مالیات-3
دهد نسبت درآمدهاي مالیاتی مطالعه سیستم مالیاتی در کشورهاي مختلف نشان می

ی کشورها بستگی دارد. در کشورهاي توسعه یافته، به سطح توسعه یافتگGDPبه 
نسبت به کشورهاي در حال توسعه بیشتر است که GDPسهم درآمدهاي مالیاتی از 

آوري مالیات، تغییر ساختار پایه مالیاتی تواند ناشی از افزایش کارایی در جمعاین می
و اول قرن بیستو دیگر عوامل اقتصادي و سیاسی باشد. این نسبت براي اوایل دهه 

درصد و کشورهاي با درآمد 30یکم در کشورهاي با درآمدهاي باال به طور متوسط 
درصد است، در حالی که این نسبت براي ایران 13و17متوسط و پایین به ترتیب 

درصد است که حتی نسبت به کشورهاي با درآمدهاي پایین 5/6در این دوره زمانی 
گی درآمدهاي مالیاتی به نوع مالیات نیز، به سطح توسعه نیز بسیار کمتر است. وابست

یافتگی کشورها بستگی دارد. کشورهاي در حال توسعه سهم بیشتري از مالیات را از 
مالیات غیرمستقیم و کشورهاي توسعه یافته کمترین وابستگی را به این مالیات دارند. 

دهد که در نشان می)11GFSآمارهاي مالی دولت (سیستمآمارهاي ارائه شده در
درصد از درآمد مالیاتی 50و32کشورهاي توسعه یافته و کمتر توسعه یافته به ترتیب 

هاي غیرمستقیم از کل دهند. سهم مالیاتهاي غیرمستقیم تشکیل میرا مالیات
20و 30به ترتیب درآمدهاي مالیاتی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه

اي هاصلی براي اتکاي بیشتر کشورهاي در حال توسعه به مالیاتدالیلدرصد است. از 

11 Government Financial Statistics System
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توان به موارد زیر اشاره کرد: اوالً در کشورهاي در حال توسعه به غیرمستقیم، می
دلیل سطح درآمد پایین، پایه مالیاتی کوچک است، لذا مالیات غیرمستقیم روش 

آوري مالیات ، کارایی جمعآوري درآمد مالیاتی دولت است. ثانیاًتري براي جمعآسان
در کشورهاي در حال توسعه ضعیف است. ثالثاً، فرار مالیاتی در کشورهاي در حال 
توسعه باال است زیرا در این کشورها، بخش اقتصادي غیررسمی که نسبت به بخش 

کند. لذا در این کشورها سهم رسمی بزرگتر است، از پرداخت مالیات امتناع می
یم هاي مستقتقیم از کل درآمدهاي مالیاتی بیشتر از سهم مالیاتهاي غیرمسمالیات
است.

بیانگر آن 1338-1391هاي مستقیم و غیرمستقیم در دوره زمانی روند مالیات
هاي مستقیم سهم نسبت به مالیات1351هاي غیرمستقیم تا سال است که مالیات

که 1353). از سال %1/71(ها را به خود اختصاص داده است بیشتري از کل مالیات
درآمدهاي نفتی دچار جهش شد و آثار خود را در افزایش درآمدها نشان داد سهم و 

هاي غیرمستقیم فزونی یافته است. به هاي مستقیم نسبت به مالیاتاندازه مالیات
این دو نسبت با یکدیگر برابر شده است. 1351-1357هاي نحوي که در طول سال

هر دو گروه مالیاتی تقریباً نزدیک به یکدیگر حرکت 1371ا سال پس از انقالب ت
نموده و از این سال به بعد مجدداً شاهد فاصله گرفتن این دو گروه مالیاتی بوده و 

هاي ها را نسبت به مالیاتهاي مستقیم سهم قابل توجهی از کل مالیاتمالیات
توان فاصله گرفتن ت میغیرمستقیم به خود اختصاص داده است. در نگاه اول نخس

هاي مستقیم درهاي مستقیم و غیرمستقیم را به اصالح قانون مالیاتدرآمد مالیات
بوده است. در این قانون، نرخ مالیات 1370دانست که اجراي آن از سال 1366سال 

هاي درصد رسیده است و نرخ54ها تغییر نموده و به شکل تصاعدي تا بر سود شرکت
اند. بررسیات بردرآمد باعث افزایش درآمدهاي مالیاتی مستقیم شدهتصاعدي مالی

هاي دهد، که سهم مالیاتنشان می1388تا 1381درآمدهاي مالیاتی کشور از سال 
افزایش یافته 1388درصد در سال 4/65به 1381درصد در سال 4/55مستقیم از 

هاي ر از مالیاتگیران اقتصادي کشواست. در این دوره توجه دولت و تصمیم
هاي مستقیم تغییر یافته است. تغییر ترکیب مالیاتی غیرمستقیم به سمت مالیات

هاي مستقیم که برخالف روند و هاي غیرمستقیم به سمت مالیاتکشور از مالیات
میالدي و با معرفی 1970(که از دهه استراتژي کلی بسیاري از کشورهاي جهان

اند) بوده، حاکیهاي غیرمستقیم حرکت کردهت مالیاتمالیات بر ارزش افزوده به سم
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 ها و عدم امکان درآمدهاي مالیاتی کشور از این از محدود بودن پایه این نوع مالیات
طریق تلقی شده است. به دلیل حذف مالیات عملکرد نفت از محاسبات درآمدهاي 

اي مالیاتی کشور به بعد کل درآمده89دولت با تصویب قوانین بودجه ساالنه از سال 
1384میلیارد ریال در سال 705هزار و 102درصدي از 21با رشد متوسط ساالنه 

رسید( گزارش عملکرد سازمان 1391میلیارد ریال در سال 847هزار و 397به رقم 
.)1391امور مالیاتی، 

معرفی مدل و روش تحقیق-4
اي هاقتصادي، اجتماعی، سیاستاقتصاددانان معتقدند عوامل متعددي از جمله عوامل 

مالیاتی و غیره بر توزیع درآمد جامعه در طول زمان مؤثر است. از آنجایی که هدف 
این مقاله به طور خاص، بررسی اثر درآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی 

هاي مستقیم و غیرمستقیم عواملی همچون نرخ است، لذا در کنار بررسی اثر مالیات
ظر و شود. بنابر نبیکاري، نرخ تورم و درآمدهاي نفتی نیز بر توزیع درآمد بررسی می

) براي برطرف کردن فقر و نابرابري در درآمد بایستی بر 1998(12دیدگاه آمارتیا سن
حمایت جامعه در جهت توسعه انسانی تأکید کرد و این تأکید اصلی بر عوامل داخلی 

باشد که متکی بر نیروها و زا میتوسعه امري دروندر روند توسعه باشد. بنابراین
اي که دولت با اعمال تحوالت داخلی و خصوصاً نقش فعال دولت است، به گونه

هاي بازتوزیعی در جهت بهبود توسعه انسانی به کاهش فقر و نابرابري در سیاست
د بایکند. مطابق با این موضوع براي سنجش بهبود توزیع درآمد درآمدها کمک می

معیارهایی عینی همچون آموزش، بهداشت، درآمد سرانه در دست داشته باشیم که 
ها به طور دقیق و مستقل از سایر عوامل مورد بتوان نقش دولت را از ناحیه مالیات

رو سعی این مقاله بر آن بوده که برخالف رویه معمول متغیري بررسی قرار داد. از این
زیع درآمد برگزیند که واجد چنین شرایطی باشد را به عنوان توضیح دهنده تو

). لذا متغیر جایگزین توزیع 2007و همکاران، 13؛ گریم1387فرد، (شکوري و ثاقب
)، 1967) و هیکس (1959درآمد در این مطالعه براساس چارچوب تئوریکی ماسگریو (

12 Amartya Sen
13 Grimm and et al.
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14يشاخص توسعه انسانی انتخاب شده و مدل برآوردي نیز بر اساس مطالعه ابونور

=) خواهد بود:1ي () به صورت معادله1998( + DTGDP + + + ++ 0 + 																																																																															 )1(
: سهم درآمدهاي مالیاتی DTGDPشاخص توسعه انسانی، 	:)، 1ي (در معادله

، GDPسهم درآمدهاي مالیاتی غیر مستقیم از: ، GDPمستقیم از 
نشانگر : نرخ بیکاري، نرخ تورم، : ، لگاریتم درآمدهاي نفتی	:

باشد. هاي جنگ میمتغیر مجازي سال0جمله اخالل و 
از آنجایی که تکیه بر درآمدهاي قابل اتکاي مالیاتی نشانه سالمت اقتصادي یک 
کشور است، بررسی سهم درآمدهاي مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد 

هايتواند از ظرفیتدهنده آن است که نظام مالیاتی یک کشور تا چه حد مینشان
مند شود. لذا به منظورآمدهاي مالیاتی بهرهبالقوه اقتصادي آن کشور براي کسب در

بررسی دقیق اثر درآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد، از نسبت این درآمدها به تفکیک 
است.به تولیدناخالص داخلی استفاده شده

علت استفاده از درآمدهاي نفتی در مدل آن است که شاخص توسعه انسانی یک 
ا هتواند مالیاتدهنده آن میم درآمدي توضیحاي است که یکی از اقالمتغیر هزینه

باشد. لیکن، به دلیل نقش غیرقابل انکار درآمدهاي نفتی در بودجه دولت و 
دهنده شاخص توسعه انسانی از آن وارد تأثیرپذیري کاالهاي عمومی و عناصر تشکیل

مدل برآوردي این تحقیق شده است.
اخص توسعه انسانی، درآمد سرانه دهنده شاز آنجایی که یکی از عناصر تشکیل

است، لذا نرخ بیکاري و نرخ تورم از عوامل تأثیرگذار براین متغیر هستند و به عنوان 
اند.شدهمتغیرهاي کنترل در مدل آورده 

آمار و ارقامی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته، از آمار و ارقام منتشره 
ن و گزارشات منتشره توسط سازمان ملل متحد توسط بانک مرکزي، مرکز آمار ایرا

اخذ شده است. الزم به ذکر است که در محاسبه شاخص توسعه انسانی، از سه معیار 
و شاخص امید به زندگی ( معرف زندگی سالم و طوالنی)، نرخ باسوادي ( معرف 

معرف ()$PPP(آموزش) و تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت برابري قدرت خرید
تاندارد زندگی) استفاده شده است.اس

14 Abounouri
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 )ARDLهاي گسترده (روش خود توضیح با وقفه-4-1
داد هاي کوچک (تعگرنجر، در مطالعاتی که با نمونه-هایی مانند انگلطور کلی روشبه

دت مهاي پویاي کوتاهمشاهدات کم) سرو کار دارند، به دلیل در نظر نگرفتن واکنش
اعتبار الزم برخوردار نیستند. چرا که برآوردهاي حاصل از آن موجود بین متغیرها، از 

هاي آزمون بدون تورش نبوده و در نتیجه انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره
). به همین دلیل استفاده از 1378معتبر نخواهد بود (نوفرستی، tمعمولی مثل

باشند و منجر به برآورد ضرایب مدت را در خود داشته هاي کوتاهالگوهایی که پویایی
گیرد. به طور کلی، الگوي پویا، الگویی تري از الگو شوند، مورد توجه قرار میدقیق

=هاي متغیرها همانند رابطه زیر وارد شوند:است که در آن وقفه + + + 																																																		 )2(
هاي کوچک، بهتر است تا ي کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونهبرا

هاي زیادي براي متغیرها، همانند حد امکان از الگویی استفاده کنیم که تعداد وقفه
∅رابطه زیر در نظر بگیرد: , = ∑ , + + 																						 )3(

∅هاي گسترده نام دارد، که در آن داریم:الگوي فوق، یک الگوي خودتوضیح با وقفه , = 1 − ∅ − ∅ − ⋯−∅ 																																																																																	 )4(, = + + ⋯+ 								 = 1,2, … , 																						 )5(

: برداري از متغیرهاي ثابت مثل عرض از مبدأ، W: عملگر وقفه؛ Lکه در آن، 
زاي با وقفه ثابت است. معادله باید متغیرهاي مجازي، روند زمانی یا متغیرهاي برون

)براي تمامی حاالت و براي کلیه ترتیبات ممکن مقادیر، یعنی به تعداد  + 1)
باشد. در نیز تعداد متغیرهاي توضیحی میkحداکثر وقفه و mشود. بار برآورد می

ین و کوئ-بیزین، حنان-مرحله بعد با استفاده از یکی از معیارهاي آکائیک، شوارتز
). 1384شود (تشکینی، یا ضریب تعیین تعدیل شده، یکی از معادالت انتخاب می

هاي الگو، به کارگیري معیار اطالعاتی ورد تصریح وقفه) در م1995پسران و شین (
ویی جها صرفهکنند. زیرا این ضابطه در تعداد وقفهبیزین را پیشنهاد می-شوارتز

شود تا درجه آزادي زیادي از دست نرود. براي محاسبه ضرایب کند و باعث میمی
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شود. ضرایب بلندمدت مربوط به بلندمدت مدل، از همان مدل پویا استفاده می
=آید:از رابطه زیر بدست میXمتغیرهاي  ( , )∅( , ) = ⋯∅ ⋯ ∅ 								 = 1,2, … , 					 )6(

ان توکه رابطه بلندمدت حاصل از این روش، کاذب نیست، میحال براي بررسی این
) استفاده کرد. در این روش، وجود 1996شده توسط پسران و همکاران (از روش ارائه

، براي آزمون Fرابطه بلندمدت بین متغیرهاي تحت بررسی به وسیله محاسبه آماره 
گیرد.داري سطوح باوقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا، مورد آزمایش قرار میمعنی

) مقادیر 1997یاد شده، غیراستاندارد است. پسران (Fنکته مهم آن است که توزیع 
که مدل شامل عرض از مبدأ و روند بحرانی مناسب را متناظر با تعداد رگرسورها و این

ها دو گروه از مقادیر بحرانی را ارائه کردند: یکی بر است یا خیر محاسبه کردند. آن
تا ن اساس که همگی غیرایساین اساس که تمامی متغیرها ایستا هستند و دیگري بر ای

محاسباتی در خارج این مرز Fباشند. اگر گیري ایستا شده) می(با یک دوره تفاضل
I(1)یاI(0)که متغیرها قرار بگیرد، یک تصمیم قطعی بدون نیاز به دانستن این

محاسباتی فراتر از محدوده باالیی قرار بگیرد، Fچه شود. چنانباشند، گرفته می
تر از محدوده ر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد شده و اگر پایینفرضیه صف

محاسباتی در بین Fشود. اگر هم پایینی قرار گیرد، فرضیه صفر یاد شده پذیرفته می
دو محدوده قرار گیرد، نتایج استنباط، غیرقطعی و وابسته به این است که متغیرها

I(0)یاI(1) ،1384باشند (تشکینی.(

هاي پژوهشیافته-5
آزمون ایستایی یا آزمون ریشه واحد-5-1

نخستین مرحله در برآورد یک الگوي سري زمانی، بررسی ایستایی متغیرهاي آن 
شود که میانگین و طور کلی هر سري زمانی هنگامی ایستا نامیده میالگوست. به

دوره زمانی، تنها به واریانس آن در طی زمانی ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو 
فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه 

مانی زکوواریانس نداشته باشد. در این مطالعه براي تشخیص ایستایی متغیرهاي سري
فولر تعمیم یافته استفاده شده است که نتایج -هاي دیکی) از آزمون1391-1350(



١٤٩...بررسی و تحلیل نقش و اثرات درآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی

 تعیین SIC)(شده است. طول وقفه براساس معیار شوارتز ) منعکس1آن در جدول (
آنها انتخاب شده است.tشده و عرض از مبدأ و روند نیز براساس آماره 

فولر تعمیم یافته (با عرض از مبدأ و روند)-آزمون ریشه واحد دیکی: 1جدول 

طول متغیر
وقفه

آماره 
-دیکی
فولر

مقادیربحرانی

1%5%10%

HDI١٩/٣-٥٢/٣-٢٠/٤-٠٦٨/١-
DTGDP٢٠/٣-٥٤/٣-٠٥٤/٣٢٥/٤-
INTGDP١٩/٣-٥٢/٣-٠٨٠/٢١٩/٤-

LOIL١٩/٣-٥٢/٣-١٩/٤-٠٩٣/١-
UR١٩/٣-٥٢/٣-١٩/٤-٠٣٨/٢-
IR١٩/٣-٥٢/٣-٢٠/٤-٠٢٨/٤-

D(HDI)١٩/٣-٥٢/٣-٢٠/٤-١٣١/٤-
D(DTGDP)٢٠/٣-٥٥/٣-٢٦/٤-١٨٤/٤-
D(INTGDP)١٩/٣-٥٢/٣-٢٠/٤-١٨٣/٤-

D(LOIL)١٩/٣-٥٢/٣-٢٠/٤-١٨٨/٥-
D(UR)١٩/٣-٥٢/٣-٥٢/٣-١٣٦/٦-

انجام شده است.Eviewsافزار : محاسبات توسط نرممأخذ

شود، کلیه متغیرهاي مدل بجز نرخ تورم در ) مشاهده می1همانطور که در جدول (
و قدرمطلق آماره دیکی فولر تعمیم یافته محاسبه شده براي باشند سطح ایستا نمی

آنها در سطح از قدر مطلق مقادیر بحرانی کوچکتر بوده و بنابراین فرضیه صفر مبنی 
غیرها، گیري از این متتوان رد کرد. بنابراین با یکبار تفاضلبر وجود ریشه واحد را نمی

ادیر بحرانی بزرگتر شده و ایستا بودن آماره دیکی فولر تعمیم یافته براي آنها از مق
وجود I(1)یاI(0)رساند. با توجه به اینکه ترکیبی از متغیرهاي آنها را به اثبات می

دارد، بایستی با استفاده از روش مناسب، وجود رابطه همجمعی میان متغیرها مورد 
افت متغیرها، از رهیمدت بین بررسی قرار گیرد. براي تحلیل روابط بلندمدت و کوتاه

) استفاده شد.1997هاي گسترده (پسران، خودتوضیح با وقفه

مدتکوتاهبرآورد مدل-5-2
) یک وقفه بهینه براي متغیرهاي موجود در SBCبیزین (–براساس معیار شوارتز 
) نشان داده 2مدت مدل در جدول (شود. نتایج برآورد کوتاهمدل در نظر گرفته می

شده است.
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مدت مدلنتایج حاصل از تخمین رابطه کوتاه: 2جدول 
سطح احتمالضریبمتغیر

C15/0000/0عرض از مبدا
HDI(-1)31/0000/0توسعه انسانی با یک وقفه

DTGDP231/0-30/478سهم درآمدهاي مالیاتی مستقیم از تولید ناخالص داخلی
INTGDP سهم درآمدهاي مالیاتی غیرمستقیم از تولیدناخالص

داخلی
68/138847/0

LOIL005/0106/0لگاریتم درآمدهاي نفتی
LOIL(-1)007/0-007/0لگاریتم درآمدهاي نفتی با یک وقفه

IR15/0292/0نرخ تورم
UR891/0-13/0نرخ بیکاري

D0000/0-02/0متغیر مجازي جنگ تحمیلی
T003/0000/0روند

F= 1114/9 )0000/0  ( h-DW=

6801/1- = 99692/0 = 99603/0
هاي پژوهشمأخذ: یافته

مدت شاخص توسعه انسانی با یک وقفه اثري )، در کوتاه2با توجه به نتایج جدول (
مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد. همچنین سهم درآمدهاي مالیاتی مستقیم و 
غیرمستقیم از تولید ناخالص داخلی در سطح بر روي توسعه انسانی اثرگذار هستند؛ 

بر هاي غیرمستقیم اثر مثبتهاي مستقیم اثر منفی و مالیاتبا این تفاوت که مالیات
اند. از سوي دیگر درآمدهاي نفتی نیز در سطح و با یک وقفه بر توسعه انسانی داشته

طوري که در ابتدا افزایش درآمدهاي نفتی باعث افزایش توسعه انسانی اثرگذار بوده، به
فه منجر به کاهش این شاخص شاخص توسعه انسانی خواهد شد ولی با یک دوره وق

شود. همچنین نرخ تورم و بیکاري به ترتیب داراي اثرگذاري مثبت و منفی بر می
شاخص توسعه انسانی هستند. 

دهنده آن است که متغیرهاي موجود در مدل مقادیر باالي ضرایب تعیین نشان
حاکی از محاسباتی Fدهندگی باالیی بر توسعه انسانی دارند. آماره قدرت توضیح

دار بودن کل رگرسیون برآوردي است. به دلیل حضور وقفه متغیر وابسته، از معنی
استفاده شده که مقدار آن دال بر عدم وجود خودهمبستگی 15دوربین واتسونhآماره 

بین جمالت اخالل است. 

.است-96/1و 96/1دوربین واتسون بین hالزم به ذکر است دامنه مورد پذیرش براي 15



١٥١...بررسی و تحلیل نقش و اثرات درآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی

 جهت حصول اطمینان از برقراري فروض کالسیک (عدم وجود خودهمبستگی، فرم
هايتوان از آمارهزیع نرمال جمالت پسماند و همسانی واریانس) میتبعی صحیح، تو

است.) ارائه شده3ها در جدول (تشخیص استفاده نمود. نتایج حاصل از این آزمون

هاي تشخیصنتایج حاصل از آماره: 3جدول 

Fآزمون LMآزمون فروض کالسیک

احتمالآمارهاحتمالآماره
Serial Correlation3540/2125/08274/1187/0
Functional Form8217/0977/0601/0981/0

Normality6728/4097/0--
Heteroscedasticity9632/2085/00382/3089/0

هاي پژوهشمأخذ: یافته

هاي خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، تورش از آنجایی که احتمال مربوط به آزمون
است، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر 05/0نرمالیتی بزرگتر از تصریح و

عدم وجود خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، عدم تورش تصریح و نرمالیتی را
کند.توان رد کرد و مدل برآوردي فروض کالسیک را تأمین مینمی

، 16CUSUMهاي براي اطمینان از ثبات ساختاري مدل، آزمون
١٧CUSUMSQ را که منعکس کننده ثبات در ضرایب تخمینی در طول دوره مورد

) ارائه گردید، 1992(18که توسط هنسنبررسی هستند، انجام شده است. این آزمون
کند پارامترهاي تخمین زده شده در یک سري زمانی ممکن است در طی بیان می

منجر شخیص صحیحثبات نیز ممکن است به عدم تزمان تغییر کنند و پارامترهاي بی
رسد. براي این منظور از شوند. لذا انجام آزمون ثبات پارامتري ضروري به نظر می

) و مجذور پسماند تجمعی CUSUM(آزمون مجموع پسماند تجمعی بازگشتی
) ارایه شده، استفاده 1975(19) که توسط براون و دیگرانCUSUMSQ(بازگشتی

باشند، فرضیه صفر %95خل فاصله اطمینان خواهد شد. اگر نمودارهاي ارائه شده دا
توان رد کرد و اگر نمودارها از فاصله اطمینان مبنی بر وجود ثبات ساختاري را نمی

16 Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM)
17 Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ)
18 Hansen
19 Brown et al.
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بیرون زده باشند یا به عبارتی فاصله اطمینان را قطع کرده باشند، فرضیه صفر را 
توان رد کرد.می

مربوط به ثبات ساختاري مدل)CUSUMآزمون مجموع پسماند تجمعی بازگشتی (:1نمودار

مأخذ: محاسبات پژوهش

مربوط به ثبات ساختاري )CUSUMSQ(آزمون مجذور پسماند تجمعی بازگشتی : 2نمودار 
مدل

مأخذ: محاسبات پژوهش

باشند که ناحیه گردد هر دو نمودار در بین دو خطی میهمانطور که مشاهده می
%95اند، بنابراین در سطح اطمینان تعیین کرده%5بحرانی را در سطح خطاي 

توان گفت که مدل از ثبات ساختاري برخوردار است.می

بلندمدتبرآورد مدل-5-3
ي وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي موجود در الگو قبل از بحث درباره

الزم است آزمون وجود همگرایی بلندمدت، بین متغیرهاي موجود صورت گیرد. براي 
) استفاده شده است. 1992(20انجام آزمون همگرایی از روش بنرجی، دوالدو و مستر

، الگوي پویاي رابطه مبادله خالص برآورد ARDLبه این منظور با استفاده از مدل 

20 Banerjee.A, Dolado.J, Master.R.

 Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals
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 متغیر در آزمون بنرجی، دوالدو و مستر چنانچه مجموع ضرایب با وقفه. شده است
به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارد. براي وابسته کوچکتر از یک باشد، الگوي پویا 

انجام آزمون موردنظر باید عدد یک را از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و 
-18/5بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم کرد. آماره محاسباتی برابر با 
دوالو واست، که قدر مطلق آن از قدر مطلق مقدار بحرانی ارائه شده توسط بنرجی،

تر است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم درصد) بزرگ99در سطح 76/4مستر (
درصد رد شده و وجود 99انباشتگی (رابطه بلندمدت) در سطح اطمینان وجود هم

) ارائه شده 4نتایج برآورد مدل بلندمدت در جدول (شود. رابطه بلندمدت پذیرفته می
است. 

ازتخمین رابطه بلندمدت مدلنتایج حاصل : 4جدول 
tآماره سطح احتمالضرایبمتغیرها

DTGDP/.1242-021/026/1-
INTGDP12/360008/019/0

LOIL006/0-048/0709/0-
IR394/0261/014/1
UR34/0-008/013/0-
D006/0-000/046/4-
C39/0000/065/5
T009/0000/036/5

هاي پژوهشمأخذ: یافته

یعنی سهم DTGDP ،INTGDP)، ضرایب متغیرهاي 3با توجه به جدول(
%90تولید ناخالص داخلی، در سطح درآمدهاي مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم از 

دار هستند. بنابراین هر دوي این متغیرها در بلندمدت به ترتیب تأثیر منفی و معنی
عبارت دیگر، با افزایش سهم درآمدهاي داري بر توسعه انسانی دارند. به مثبت معنی

مالیاتی مستقیم به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت، به دلیل وجود بار روانی منفی 
رود که تولید ناخالص داخلی سرانه هاي مستقیم در جامعه انتظار میناشی از مالیات

ي در برباشد، کاهش یابد و در نتیجه نابراهاي توسعه انسانی میکه یکی از شاخص
شود. ولی با افزایش مالیات بر واردات و درآمدهاي مالیاتی توزیع درآمد تشدید می

توان انتظار داشت که تولید ناخالص داخلی افزایش و درنتیجه توسعه غیر مستقیم می
-عنیمیابد. لگاریتم درآمدهاي نفتی و نرخ بیکاري نیز تأثیر منفی وانسانی نیز بهبود 

هاي اخیر، به دلیل افزایش درآمدهاي نفتی و انسانی دارند. در سالداري بر توسعه 
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هاي تولیدي، شاهد هاي مصرفی به جاي بخشتوزیع نامناسب این درآمدها در بخش
کاهش راندمان تولید و درنتیجه کاهش توسعه انسانی و نابرابر شدن توزیع درآمد در 

هش نرخ بیکاري، تولید ناخالص رود با کاایم. از سوي دیگر انتظار میجامعه بوده
عنی مداخلی کشور افزایش و توسعه انسانی بهبود یابد. نرخ تورم نیز تأثیر مثبت اما بی

تواند ساختار اقتصادي بر توسعه انسانی و در نتیجه توزیع درآمد دارد؛ دلیل آن می
مجازي رکشور و روند غالباً فزاینده نرخ تورم در کشور ایران باشد. ضریب منفی متغی

کند.جنگ نیز به دلیل اثراتش بر توزیع درآمد، صحت مدل را تأیید می

برآورد الگوي تصحیح خطا-5-2
براي مقایسه رفتار کوتاه مدت متغیرها با مقادیر بلندمدت، از الگوي تصحیح خطاي 

شود. با توجه به نتایج بدست آمده اگر ضریب مرتبط با رابطه کوتاه مدت استفاده می
ECMدار و منفی باشد، بیانگر سرعت تعدیل باال است و همچنین از نظر آماري معنی
دار بین دهنده وجود رابطه بلندمدت معنینشانECMدار بودن ضریب معنی

است -38/0برابر ECM(-1)ضریبباشد. براساس نتایج ارائه شده متغیرهاي الگو می
مدت، هاي ناگهانی در کوتاهبروز شوكي آن است که در صورت دهندهو این امر نشان

مدت دوره الگوي کوتاه5/2در طول شود و از اثر شوك تعدیل می38/0در هر دوره 
به سمت الگوي بلندمدت همگرا خواهد شد.

نتایج برآورد مدل تصحیح خطا: 5جدول 
tآماره سطح احتمالضرایبمتغیرها

D(DTGDP)3051/478-231/02214/1-
D(INTGDP)6866/138847/01946/0

D(LOIL)0051/0106/06646/1
D(IR)1519/0292/00716/1
D(UR)1318/0-891/01380/0
D(D0)0235/0-000/01627/4-
D(C)1512/0000/01801/4
D(T)0035/0000/05261/4

ECM(-1)3851/0-006/01871/5-
F= 5523/6 )0000/0  ( = 62838/0 = 52049/0

هاي پژوهشمأخذ: یافته
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 گیري و پیشنهاداتنتیجه-6
تواند در کاهش نابرابري و توزیع درآمد مؤثر باشد. هاي مالیاتی دولت قطعاً میسیاست

به نحوي توزیع درآمدها را تنظیم نماید که باعث تواند به عبارت دیگر، دولت می
افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود، یعنی فاصله طبقاتی درآمد بین 

هاي مختلف جامعه کاهش یابد. در این مطالعه، در راستاي بررسی تأثیر گروه
در ARDLدرآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی، با بکارگیري الگوي 

هاي مربوط به بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت داده1350-1391ي زمانی دوره
به سهم درآمدهاي مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، نرخ بیکاري و نرخ تورم، درآمدهاي 
نفتی و توسعه انسانی پرداخته شد. با توجه به مدل برآورد شده و نتایج حاصل از آن 

سهم درآمدهاي مالیاتی 1350-1391ي زمانی زهتوان گفت که براي بامی
غیرمستقیم از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم درآمدهاي مالیاتی مستقیم از 

داري بر شاخص توسعه انسانی که در این مقاله تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی
-38/0ر رابنشانگر توزیع درآمد بود، داشته است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا ب

برآورد شده است که بیانگر سرعت تعدیل نسبتا باالست. از طرفی نتایج به دست آمده 
از پژوهش حاکی از آن است که براساس برآورد مدل اقتصادسنجی، افزایش در سهم 
درآمدهاي مالیاتی مستقیم از تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش شاخص توسعه 

د که نظام مالیاتی ایران عامل تأثیرگذاري در بهبود دهشود و این نشان میانسانی می
توزیع درآمد و کاهش نابرابري نبوده و حتی جهت معکوس هم دارد؛ یعنی درآمدهاي 
مالیاتی برخالف مباحث تئوریک علوم اقتصادي و اجتماعی که به عنوان ابزاري جهت 

وانسته موارد مهمی اند، در اقتصاد ایران نتهاي توزیع درآمد عنوان شدهبهبود شاخص
چون آموزش، فرهنگ، بهداشت و افزایش قدرت خرید مردم (موارد تشکیل دهنده 

هاي رود مالیاتشاخص توسعه انسانی) را ارتقاء بخشند. در حالی که انتظار می
دریافتی به سرعت بین آحاد جامعه توزیع شود تا کاالهاي استحقاقی مردم تأمین و 

ت در نظام رقابتی براساس قضیه دوم اقتصاد رفاه آماده آحاد جامعه را براي مشارک
اي است که افزایش رفاه اي و مخارج دولت به گونهکند. بنابراین ساختار بودجه

شود. دیگر متغیر مستقل، درآمدهاي نفتی بود که حجم وسیعی اجتماعی را سبب نمی
شود. زیع درآمد میاز بودجه را در بردارد و همچنان موجب بهبود توسعه انسانی و تو

دهد افزایش متغیر مستقل سهم درآمدهاي مالیاتی مدل برازش شده نشان می
ود که شباعث بهبود توسعه و برابري درآمدها میغیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی
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ریزي صحیح آن طور که در کند که در صورت برنامهخود این امیدواري را ایجاد می
ریزي کند که تا پایاناي برنامهتوسعه آمده ( دولت باید به گونهماده دو برنامه چهارم 

هاي جاري بودجه از محل درآمدهاي غیرنفتی تأمین برنامه چهارم توسعه، هزینه
شود)، کاهش وابستگی به نفت منجر به تقویت نظام مالیاتی شود که در این صورت 

توان پیشنهادات زیر را ده، میشود. مطابق با مطالعه انجام شمنجر به افزایش رفاه می
عنوان کرد:

ها نقش مؤثري در توزیع درآمد داشته باشند باید عالوه بر براي اینکه مالیات-1
هاي غیرضروري مالیاتی جلوگیري کرد. هاي مالیاتی از معافیتبزرگ کردن پایه

شود به دلیل انتقال بار مالیاتی از محل مالیات بر به طور مثال، پیشنهاد می
ها کاهش و مالیات بر ثروت افزایش یابد. این ها، نرخ مالیات بر شرکترکتش

هاي غیرمستقیم در کشورهاي درحال بدان معناست که با توجه به اهمیت مالیات
ش هاي مستقیم به غیرمستقیم بیخیز، لزوم تغییر ترکیب مالیاتتوسعه و نفت

شود.از پیش آشکار می
آید، شهروندان از محل نیروي کار به دست میاز آنجا که سهم عمده درآمد -2

شود مالیات دریافتی از نیروي کار براساس خط فقر ساالنه تعدیل پیشنهاد می
شود. به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت فقر در جامعه و ارتباط آن با رشد 

توان انتظار داشت که با بهبود نظام مالیاتی و تعیین اقتصادي و توزیع درآمد، می
چارچوب آن بر اساس شاخص فقر در جامعه و تعیین حداقل دستمزد در کشور، 

شاهد بهبود توزیع درآمد و رشد اقتصادي در کشور باشیم.
2ترین عامل رانت در اقتصاد ایران است. دولت باید براساس ماده نفت بزرگ-3

امهبرنقانون برنامه چهارم توسعه، سهم درآمدهاي نفتی در بودجه را براساس یک 
هاي مختلف بر کشور بندي کاهش دهد. از سوي دیگر به دلیل اعمال تحریمزمان

هاي اخیر تاکنون و مشکالت ناشی از آن، لزوم وابستگی کمتر به از سال
درآمدهاي نفتی و تأکید بر سهم درآمدهاي مالیاتی در مخارج دولت را بیش از 

سازد.پیش آشکار می
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١٥٩...بررسی و تحلیل نقش و اثرات درآمدهاي مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی




