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از مهمترین وﻇایﻒ اﻗتﺼادي دولتهاا ﻛﻨترل وﺿﻌﻴت ﻧابرابري درآمﺪ است؛ بﻪ این ترتﻴﺐ دولاتهااا بایااﺪ بﻪ مﻨﻈﻮر
ﻛاهﺶ ﻧابرابري ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ تﻐﻴﻴرات درآمﺪهاي اﻓراد ﺟامﻌﻪ را با استفاده از ابﺰارهاي مﻮﺟﻮد تجﺰیﻪوتحلﻴل ﻛﻨﻨﺪ .تﻮزیع
درآمﺪ و تالش در راستاي بهبﻮد آن ،یکﻲ از مهمترین مسائلﻲ است ﻛﻪ دولتها با آن مﻮاﺟﻪ هستﻨﺪ .تﻮزیع درآماﺪ از
عﻮامل مهمﻲ تأثﻴر مﻲپذیرد .لذا هﺪف از این مﻘالﻪ بررسﻲ تأثﻴر مالﻴاتهاي مستﻘﻴم و غﻴرمستﻘﻴم بر تﻮزیاع درآماﺪ در
 27استان مﻨتخﺐ ﻛشﻮر ،در دوره زماﻧﻲ  1385 - 1394با استفاده از روش گشتاورهاي تﻌمﻴمیاﻓتﻪ است .ﻧتایج حاصل از
برآورد مﺪل ﻧشان مﻲدهﺪ ﻛﻪ مالﻴاتهاي مستﻘﻴم با ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ رابطﻪ مثبت دارد؛ باﺪین مﻌﻨاﻲ ﻛاﻪ وﺿاﻌﻴت تﻮزیاع
درآمﺪ بﺪتر مﻲشﻮد و رابطﻪ مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم با ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ مﻨفﻲ است ،یﻌﻨﻲ وﺿﻌﻴت تﻮزیع درآمﺪ بهتر است؛
ﻛﻪ این ﻧتﻴجﻪ بر لﺰوم تﻮﺟﻪ بﻪ مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم تأﻛﻴﺪ دارد .از سﻮي دیﮕر تﻮلﻴﺪ ﻧاخالص داخلﻲ داراي اثري مﻨفﻲ
و مﻌﻨادار بر ﻧابرابري درآمﺪ است .همچﻨﻴن اثر شاخص ﻗﻴمت ﻛاالها و خاﺪمات مﺼارﻓﻲ بار تﻮزیاع درآماﺪ ،مثبات و
مﻌﻨاداري است.
طبﻘﻪبﻨﺪي H26 :JEL
واژگان ﻛلﻴﺪي :مالﻴاتهاي مستﻘﻴم ،مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم ،ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ ،روش گشتاورهاي تﻌمﻴمیاﻓتﻪ.
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 .1مقدمه
تﻮزیع ﻧابرابر درآمﺪ و ثاروت در ﺟامﻌاﻪ سابﺐ باروز مشاکالت بساﻴاري در حاﻮزههااي اﻗتﺼاادي،
درآمﺪ و ثروت است .سﻴاست هاي مالﻲ دولت ﻗطﻌاً مﻲ تﻮاﻧاﺪ در ﻛااهﺶ ﻧاابرابري و تﻮزیاع مجاﺪد
درآمﺪ مؤثر باشﺪ .بﻪ عبارت دیﮕر ،دولت مﻲ تﻮاﻧﺪ بﻪ ﻧحﻮي تﻮزیع مجاﺪد درآماﺪها را تﻨﻈاﻴم ﻛﻨاﺪ
ﻛﻪ باعث اﻓﺰایﺶ درآمﺪ ﻓﻘرا و تﻌﺪیل درآماﺪ ثروتمﻨاﺪان شاﻮد؛ یﻌﻨاﻲ ﻓاصالﻪ طبﻘااتﻲ درآماﺪ باﻴن
گروه هاي مختلﻒ ﺟامﻌﻪ ﻛاهﺶ یابﺪ .این سﻴاست ها مﻲ تﻮاﻧﺪ از طریق اعمال مالﻴات ها یاا برﻗاراري
مخارج اﻧتﻘاالﻲ دولات مثال سﻮبساﻴﺪها (مالﻴااتهااي مﻨفاﻲ ،،ﻛما

هااي بالعاﻮ

و یاا اﻓاﺰایﺶ

تسهﻴالت مالﻲ براي اﻓراد ﻛم درآمﺪ باشﺪ .حال این سؤال مطرح است ﻛﻪ در سﻴستم مالﻴااتﻲ اعماال
ﭼﻪ ﻧﻮع مالﻴاتﻲ از ﻧﻮع مستﻘﻴم و یا غﻴرمستﻘﻴم بر تﻮزیع مجﺪد درآمﺪ مؤثر است؟ بﻨاابراین هاﺪف از
این مﻘالﻪ بررسﻲ عﻮامل مؤثر بر تﻮزیع مجﺪد درآمﺪ در اﻗتﺼاد ایران با تأﻛﻴﺪ بر مالﻴاتهاي مساتﻘﻴم
و غﻴرمستﻘﻴم خﻮاهﺪ بﻮد.
یکﻲ از راه هایﻲ ﻛﻪ تﻮزیع درآمﺪ دست خﻮش تﻐﻴﻴر مﻲ شﻮد سﻴستم مالﻴاتﻲ است ﻛﻪ بحثهاي
مهمﻲ در رابطﻪ با اثرات تﻮزیﻌﻲ مالﻴات وﺟﻮد دارد .این بحث ها زمااﻧﻲ ﺟاﺪي تار خﻮاهاﺪ شاﺪ ﻛاﻪ
دولت ﻗﺼﺪ اصالح ﻗﻮاﻧﻴن مالﻴاتﻲ را داشتﻪ باشﺪ .براي مثال ،هرگاه دولت اعالم ماﻲﻛﻨاﺪ ﻛاﻪ ﻗﺼاﺪ
دارد ﻧرخ مالﻴات بر ارزش اﻓﺰوده را اﻓﺰایﺶ دهﺪ ،بحث ها حﻮل مکاﻧﻴﺰم اثرات اﻧتشار این مالﻴات هاا
و همچﻨﻴن اثرات تﻮزیﻌﻲ آن اﻓﺰایﺶ مﻲیابﺪ (اﻧﮕل و همکاران .،1999 ،گﺰارش مرﻛﺰ آماار ایاران
حاﻛﻲ از آن است ﻛﻪ ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ (شاخص تﻮزیع درآمﺪ ،در ایران از ساال  1385تاا ساال 1392
روﻧﺪ ﻛاهشﻲ داشتﻪ است .لذا گﺰارش مرﻛﺰ آمار ایران از تﻐﻴﻴر وﺿﻌﻴت شاخﺼﻲ ﻧابرابري درآمﺪها
(ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ ،در اﻗتﺼاد ایران حاﻛﻲ از آن است ﻛاﻪ طاﻲ ﭼﻨاﺪ ساال گذشاتﻪ ﻓاصالﻪ طبﻘااتﻲ در
ﻛشﻮر ﻛاهﺶ و عﺪالت از مﻨﻈر شاخص ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ بهبﻮد یاﻓتﻪ است .گرﭼﻪ این ﻧسابت در حاال
ﻛاهﺶ است ،اما هﻨﻮز هم ﻓاصلﻪ طبﻘاتﻲ زیادي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ بایﺪ سﻌﻲ در ﻛاهﺶ و حتاﻲ از باﻴن
بردن آن ﻛرد .دولت مﻲ تﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه و بسﻴار مفﻴﺪي در زمﻴﻨﻪ تﻮزیع عادالﻧﻪ درآمﺪ در ﺟامﻌاﻪ
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ایفا ﻛﻨﺪ و با استفاده از سﻴاست هاي مختلﻒ ،تﻮزیع درآمﺪ را در ﻛشﻮر عادالﻧﻪتر ﻛرده و بخشاﻲ از
ﻧابرابريها را از بﻴن ببرد .سﻴاست هاي مالﻲ دولت ها از عمﺪه ترین راه حل هاي این مﻌضل اسات ﻛاﻪ
دولت با اعمال سﻴاست مالﻲ مﻨاسﺐ مﻲتﻮاﻧﺪ بستر الزم براي رسﻴﺪن بﻪ برابري درآمﺪي ده

هااي

مختلﻒ ﺟمﻌﻴتﻲ را ایجاد ﻛﻨﺪ و بﻪ تﻮزیع مجاﺪد درآماﺪها دسات یاباﺪ ﻛاﻪ یکاﻲ از ایان ابﺰارهااي
سﻴاست مالﻲ ،مالﻴاتها و ازﺟملﻪ مالﻴاتهاي مستﻘﻴم و غﻴرمستﻘﻴم است .دولات ماﻲتﻮاﻧاﺪ باا وﺿاع
مالﻴات هاي مختلﻒ ﻧﻈﻴر مالﻴات بر شرﻛت ها ،مالﻴات بار درآماﺪ و  ...گاام بلﻨاﺪي در زمﻴﻨاﻪ تﻮزیاع
درآمﺪ در ﺟامﻌﻪ بردارد .تﻮزیع درآمﺪ از عﻮامل بسﻴاري تأثﻴر مﻲپذیرد ﻛﻪ ماﻲتاﻮان ایان عﻮامال را
باﻪ دو دسااتﻪ عﻮاماال اﻗتﺼااادي و عﻮاماال غﻴراﻗتﺼااادي تﻘساﻴم ﻛاارد .عﻮاماال اﻗتﺼااادي شااامل رشااﺪ
اﻗتﺼادي ،درآمﺪ سراﻧﻪ ،تﻮرم ،سﻴاسات هااي پاﻮلﻲ و عﻮامال غﻴراﻗتﺼاادي شاامل ﻓسااد و آماﻮزش
مﻲشﻮﻧﺪ .از سﻮي دیﮕر ،با مشاهﺪه روﻧﺪ درآمﺪهاي مالﻴاتﻲ طﻲ سالهااي اخﻴار مشاخص شاﺪ ﻛاﻪ
سهم درآمﺪهاي مالﻴاتﻲ مستﻘﻴم و غﻴرمستﻘﻴم ﻛامالً متفاوت از یکﺪیﮕر بﻮده ،لاذا تفکﻴا

ایان دو

ﻧﻮع درآمﺪ مالﻴاتﻲ و بررسﻲ اثرات آن ها بر روي تﻮزیع درآمﺪ مﻲتﻮاﻧﺪ بﻪ شفاﻓﻴت ﻧتایج بارآوردي
ﻛم

شایاﻧﻲ ﻛﻨﺪ .بﺪین مﻨﻈﻮر در بخﺶ دوم ابتﺪا مروري بر ادبﻴات مﻮﺿﻮع صﻮرت مﻲگﻴرد ،در

بخﺶ سﻮم بﻪ تحﻘﻴﻘات اﻧجام شﺪه در ﺟهان و ایران پرداختﻪ ،در ﻗسمت ﭼهارم روش تحﻘﻴق ذﻛار و
مﺪل مﻌرﻓﻲ مﻲشﻮد ،در بخﺶ پﻨجم ﻧتاایج ﻛماﻲ آزماﻮنهاا و در بخاﺶ ششام ﻧﻴاﺰ ﻧتﻴجاﻪ گﻴاري و
پﻴشﻨهادها ارائﻪ مﻲشﻮد.

 .2مبانی نظری
مالﻴات از مهمترین مﻨابع تأمﻴن ماالﻲ دولات اسات و سﻴاسات هااي مالﻴااتﻲ ﻧﻴاﺰ یکاﻲ از ماؤثرترین
خط مشﻲها در بخﺶ عمﻮمﻲ هستﻨﺪ (روزن .،2005 1،مالﻴات ﻗسمتﻲ از درآمﺪ یا دارایﻲ اﻓراد است
ﻛﻪ بﻪ مﻨﻈﻮر پرداخت مخارج عمﻮمﻲ و اﺟراي سﻴاست هاي مالﻲ در راستاي حفظ مﻨاابع اﻗتﺼاادي،
1. Rosen
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اﺟتماعﻲ و سﻴاسﻲ ﻛشﻮر بﻪ مﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴن و باﻪ وساﻴلﻪ اهارم هااي اداري و اﺟرایاﻲ دولات وصاﻮل
مﻲ شﻮد .مالﻴات ﻧﻮعﻲ هﺰیﻨﻪ اﺟتماعﻲ است ﻛﻪ شهروﻧﺪان بﻪ عﻨاﻮان بهااي خاﺪمات دولات ازﺟملاﻪ
مﻲپردازﻧﺪ .عﺪهاي مالﻴات را مبلﻐﻲ مﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ دولت از اشاخا ،،شارﻛت هاا و مؤسساات ،طباق
ﻗاﻧﻮن براي تﻘﻮیت حکﻮمات و تاأمﻴن مخاارج عماﻮمﻲ اخاذ ماﻲﻛﻨاﺪ .همچﻨاﻴن مالﻴاات باﻪ عﻨاﻮان
اصلﻲترین ابﺰار ﻛسﺐ درآمﺪ و تﻮزیع مﻨابع براي دولتهاا ﺟهات دساتﻴابﻲ باﻪ اهاﺪاف اﻗتﺼاادي و
اﺟتماعﻲ مطرح است .بﺪون تردیﺪ مالﻴات و ﻧﻈام مالﻴاتﻲ ﻧﻘﺶ مؤثري در روﻧﺪ تﻮساﻌﻪ ﻛشاﻮر دارد.
مالﻴات بﻪ عﻨﻮان یکﻲ از ابﺰارهاي هﺪایت غﻴرمستﻘﻴم دولت از طریق تأثﻴر بر ﻓﻌالﻴت هاي بﻨﮕااه هااي
اﻗتﺼادي مﻲ تﻮاﻧﺪ در سﻴاست گذاري هاي ﻛلﻲ ﻛشﻮر ﻧﻘشﻲ ﻛلﻴﺪي ایفا ﻛﻨﺪ .دولت با تاﺪوین ﻧﻈاام
مالﻴاتﻲ مﻨاسﺐ مﻲتﻮاﻧﺪ بر ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دستﻴابﻲ بﻪ هﺪف هاي تﻮسﻌﻪ اي تاأثﻴر گاذارد .از ساﻮي دیﮕار
مالﻴات ابﺰاري است براي تﻮزیع عادالﻧﻪ درآمﺪ و ثروت ﻛشاﻮر ﻛاﻪ ﻧﻘاﺶ تﻌاﺪیل ﻛﻨﻨاﺪه ثاروت در
ﺟامﻌﻪ را دارد ،بﻪ طﻮري ﻛﻪ هار ﻛساﻲ درآماﺪ بﻴشاتر و ثاروت بﻴشاتري دارد بایاﺪ مالﻴاات بﻴشاتري
پرداخت ﻛﻨﺪ .بﻪ عبارت دیﮕر ،پرداخت مالﻴاات ،مشاارﻛت ماردم در تاأمﻴن بخشاﻲ از هﺰیﻨاﻪ هااي
عمﻮمﻲ و مهم ترین ابﺰار سازمان دهﻲ اﻗتﺼاد هر ﻛشﻮر است .دولت ها با اخذ ایان مالﻴااتهاا ﻧاﻮعﻲ
درآمﺪ ﻛسﺐ ﻛرده و این درآمﺪ را صرف تﻮزیع عادالﻧاﻪ باﻴن اﻓاراد ﻛشاﻮر ﻛارده و از ایان طریاق
ﻛشﻮر را ﻧﻴﺰ بﻪ سﻮي تﻮسﻌﻪ اﻗتﺼادي سﻮﻗﻲ مﻲدهﻨﺪ (ﺟﻌفري و صمﻴمﻲ.،1375 ،
ماسﮕریﻮ ( ،1959بﻴان مﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ مالﻴات در اﻗتﺼاد ﻧﻘﺶ هاي متفاوتﻲ را ایفا مﻲ ﻛﻨاﺪ :تثبﻴات،
تخﺼﻴص و تﻮزیع درآمﺪ .تثبﻴت بﻪ وﻇﻴفﻪ دولت در تحری

ﻓﻌالﻴت هاي اﻗتﺼادي و مﺼرف اشااره

دارد .تخﺼﻴص بﻪ ایجاد ﻛاالها و خﺪمات عمﻮمﻲ و تﻮزیع درآمﺪ از طریاق اﻧتﻘاال درآماﺪ از اﻓاراد
ثروتمﻨﺪ بﻪ ﻓﻘﻴر براي داشتن ﺟامﻌﻪ برابرتر اشاره مﻲﻛﻨﺪ .اثر مالﻴات بر تﻮزیع درآمﺪ بﻪ ﻧاﻮع سﻴساتم
مالﻴاتﻲ اتخاذشﺪه در اﻗتﺼاد از لحاظ مستﻘﻴم و غﻴرمستﻘﻴم باﻮدن مالﻴااتهاا بساتﮕﻲ دارد .در اغلاﺐ
ﻛشﻮرها مالﻴات مستﻘﻴم شامل مالﻴات بار درآماﺪ اشاخا ،،ثاروت و شارﻛتهاا اسات .مالﻴاات بار
درآمﺪ اشخا ،حﻘﻴﻘﻲ بﻪ صﻮرت ﻧرخهاي تﺼاعﺪي بر درآمﺪ مؤثر پس از سطﻮح مﻌافشﺪه مﻌﻴن
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اعمال مﻲ شﻮد .در صﻮرت ﻧبﻮد ﻓرار مالﻴاتﻲ ،این ﻧﻮع مالﻴات در ﺟهت هﺪف تﻮزیاع مجاﺪد درآماﺪ
است و با اصل تﻮان پرداخت مطابﻘت دارد .مالﻴات بر ثروت ﻧسبت بﻪ ثاروت تجمﻌاﻲ اﻓاراد اعماال
بر ثروت خالص همراه با مالﻴات بر درآمﺪ مﻮﺟﺐ تﻮزیع بهتر مالﻴات ها باا تﻮﺟاﻪ باﻪ تاﻮان پرداخات
اﻓراد مﻲ شﻮد .عالوه بر این ،مالﻴات بر ثروت خالص از طریاق تﻮزیاع مجاﺪد ثاروت ،ﺟلاﻮگﻴري از
تﺼاعﺪي شﺪن آن و تشﻮیق استفاده مؤثر از دارایﻲ ها ،مﻲتﻮاﻧﺪ باﻪ صاﻮرت اباﺰار مفﻴاﺪي باا هاﺪف
اﻧجام اصالحات اﻗتﺼادي و اﺟتماعﻲ بﻪ ﻛار رود .اثر مالﻴات بر شرﻛتها بر تﻮزیع درآمﺪ U ،شکل
است یﻌﻨﻲ براي شرﻛت هاي بﺰرگ و ﻛﻮﭼ

مخرب و براي شرﻛت هاي با اﻧﺪازه متﻮسط مﻮﺟﺐ

بهبﻮد تﻮزیع درآمﺪ مﻲشﻮد .در مﻘابل مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم اثرات مخربﻲ بار تﻮزیاع درآماﺪ دارد؛
زیرا در سادهترین شکل آن ﻧرخ واحﺪ براي تمامﻲ مﻌامالت مشمﻮل مالﻴات در ﻧﻈر گرﻓتﻪ ماﻲشاﻮد
و از آﻧجایﻲ ﻛﻪ مﻴل ﻧهایﻲ اﻓراد ﻛمدرآمﺪ باﻪ مﺼارف ﻛاالهاا و خاﺪمات بﻴشاتر از اﻓاراد پردرآماﺪ
است ،سبﺐ بﺪتر شﺪن تﻮزیع درآمﺪ خﻮاهﺪ شﺪ .مطالﻌاتﻲ ﻛﻪ در این زمﻴﻨﻪها اﻧجام گرﻓتﻪ اسات باﻪ
دو صﻮرت مالﻴاتهاي ﻛلﻲ و مالﻴاتهاي مستﻘﻴم اﻧجام شﺪه است ﻛاﻪ ﻧتاایج ﻧشاان ماﻲدهاﺪ رابطاﻪ
مﻨفﻲ بﻴن مالﻴات مستﻘﻴم و ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ برﻗرار است .در این مطالﻌﻪ ﭼﻮن مالﻴات مساتﻘﻴم و مالﻴاات
غﻴرمستﻘﻴم ﺟﺪا ﻓر

شﺪه است ،لذا رابطﻪ مﻨفﻲ بﻴن مالﻴات مستﻘﻴم و ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ و رابطاﻪ مثبات

بﻴن مالﻴات غﻴرمستﻘﻴم و ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ برﻗرار است .از دیﺪگاه تﻮزیع درآماﺪ ،یا

راه سااده باراي

اﻓﺰایﺶ ﻛارایﻲ مالﻴات هاي غﻴرمستﻘﻴم ،آن است ﻛﻪ ﻧارخ هااي متفااوت مالﻴاات بار روي ﻛاالهااي
مﻮرد مﺼرف اﻓراد ﻛمدرآمﺪ و پردرآمﺪ تﻌﻴﻴن شاﻮد .باﻪ عﻨاﻮان مثاال در سﻴساتم مالﻴاات بار ارزش
اﻓﺰوده مﻲ تﻮان ﻧرخ مالﻴات ﻛاالهایﻲ ﻛﻪ بخﺶ بﺰرگﻲ از درآمﺪ خاﻧﻮارهاي ﻛمدرآماﺪ را باﻪ خاﻮد
اختﺼا ،مﻲدهﺪ (مثل مﻮاد غذایﻲ ،حذف و یا ﻛاهﺶ داد و ﻧرخ مالﻴات ﻛاالهااي لاﻮﻛس را ﻛاﻪ
بﻴشتر تﻮسط اﻓراد پردرآمﺪ مﺼرف مﻲشﻮد اﻓﺰایﺶ داد.
در داﻧﺶ تﻮسﻌﻪ اﻗتﺼادي از دو مﻘﻮلﻪ تخﺼﻴص و تﻮزیع مﻨابع سخن بﻪ مﻴااان مااﻲآیااﺪ ﻛااﻪ در
صﻮرت تحﻘق ﻛارایﻲ تخﺼﻴص و تﻮزیع مﻨابع مﻲتﻮان رﻓاه ﺟامﻌﻪ را بﻪ حﺪاﻛثر رساﻧﺪ .از آﻧجا ﻛاﻪ
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مﻘﻮلﻪ تﻮزیع درآمﺪ بر اساس روشهاي ﺟمﻌﻴتشﻨاختﻲ و مبتﻨﻲ بر ارزشهاي ﺟامﻌﻪ تﻌﻴﻴن مﻲشﻮد،
ﻧﻘﺶ ﻧهاد دولت در آن بااهمﻴت است (طﻴﺐﻧﻴا.،1385 ،
بتﻮاﻧﻨﺪ وﻇایﻒ دولت ﭼﻮن حفظ امﻨﻴت عمﻮمﻲ و مﻮاردي ﭼﻮن بهﺪاشت و آمﻮزش را سامان دهﻨﺪ.
ﻛﻴﻨﺰینها بﻪ مﻮارد ﻓﻮق تﻘﻮیت ﻧﻈام رﻓاه اﺟتماعﻲ و اﻓﺰایﺶ وﻇایﻒ دولت در حاﻮزه هااي مختلﻒ را هم
اﻓﺰودﻧﺪ .واﺿﺢ است ﻛﻪ سﻴاست هاي تﻮزیع درآمﺪ براي ﻛﻴﻨﺰین ها اهمﻴت بﻴشتري ﻧسبت بﻪ ﻛالساﻴ هاا
داشتﻪ است (رﻧﮕریﺰ و خﻮرشﻴﺪي.،1378 ،
مالﻴات ها از دو طریق مﻲتﻮاﻧﻨاﺪ بار تﻮزیاع درآماﺪ در ﺟامﻌاﻪ تأثﻴرگاذار باشاﻨﺪ؛ اول از طریاق
بﻮدﺟﻪ ساالﻧﻪ دولت ،بﺪین صﻮرت ﻛﻪ دولت مالﻴات وﺿعشاﺪه بار ماردم را باﻪ صاﻮرت درآماﺪ در
بﻮدﺟﻪ مﻨﻈﻮر مﻲﻛﻨﺪ و از طریق وﺿع ﻗﻮاﻧﻴن مﻨاسﺐ ﻧسبت بﻪ تﻮزیع آن هاا اﻗاﺪام ماﻲﻛﻨاﺪ و دوم از
طریق مالﻴات بر ﻓﻌالﻴت هاي اﻗتﺼادي ﻛﻪ مﻮﺟﺐ تﻐﻴﻴار در درآماﺪ صااحبان عﻮامال تﻮلﻴاﺪ از ﻛاﻧاال
تﻐﻴﻴر در روابط مﻌامالتﻲ بﻴن بخﺶ هاي مختلﻒ اﻗتﺼادي مﻲشﻮد ،مﻲتﻮاﻧﺪ بر ﻧحاﻮه تﻮزیاع درآماﺪ
در ﺟامﻌﻪ تأثﻴرگذار باشﺪ .بﻪ طﻮر ﻛلﻲ مﻲتﻮان گفت تأثﻴر اﻧﻮاع مختلﻒ مالﻴات ها بر تﻮزیع درآماﺪ
بﻪ بار مالﻴاتﻲ مﻨتﻘل شﺪه بستﮕﻲ دارد .بﻪ لحاظ ﻧﻈاري مالﻴااتهااي مساتﻘﻴم باا ﻧارخ تﺼااعﺪي تاأثﻴر
بﻴشتري بر تﻮزیع درآمﺪ دارﻧﺪ در حالﻲ ﻛﻪ مالﻴات هاي غﻴرمستﻘﻴم از طریق تأثﻴر بر مﺼارف خااﻧﻮار
بر تﻮزیع درآمﺪ تأثﻴر مﻲگذارﻧﺪ و سبﺐ اﻧتﻘاال درآماﺪ از دها
صﻮرتﻲ ﻛﻪ ی

هااي بااال باﻪ پاایﻴن ماﻲشاﻮﻧﺪ در

آگاهﻲ ﻛاملﻲ از روﻧﺪ اﻧتﻘال مالﻴات هاي غﻴرمساتﻘﻴم و مﻴاﺰان تاأثﻴر آن بار عﻮامال

مختلﻒ وﺟﻮد داشاتﻪ باشاﺪ و مﺼارف ﻛﻨﻨاﺪگان محﺼاﻮالت مختلاﻒ و همچﻨاﻴن ساطﻮح مختلاﻒ
درآمﺪي اﻓراد ﻛامالً مشخﺼﻲ باشﺪ (ژیاﻧگ.،2010 1،
رویکردهاي ﻧﻈري مﻮﺟﻮد در زمﻴﻨﻪ تأثﻴر مالﻴاتها بر تﻮزیع درآمﺪ ،ﺟملﮕﻲ بار اهمﻴات ﻧﻘاﺶ
مالﻴاتها بر تﻮزیع درآمﺪ تأﻛﻴﺪ دارﻧﺪ .در ابتﺪا ،رویکردها بر ﻧحﻮه ﭼﮕاﻮﻧﮕﻲ اﻧتﻘاال باار مالﻴااتﻲ و

1. Jiang
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پرداخت ﻛﻨﻨﺪه ﻧهایﻲ تﻮﺟﻪ داشتﻨﺪ ﻛﻪ بﻪ مرور زمان بر ﻧحﻮه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ سﻴاست هاي بﻮدﺟﻪاي دولت
در تأمﻴن حﺪاﻗل شرایط زﻧﺪگﻲ متمرﻛﺰ شﺪهاﻧﺪ .بر اساس ﻗضﻴﻪ دوم اﻗتﺼاد رﻓااه ،دولات از طریاق
آزاداﻧﻪ بﻪ مبادلﻪ بپردازﻧﺪ .این وﺿﻌﻴت بﻪصﻮرت پارتﻮیﻲ ﻧتﻴجﻪ خﻮاهﺪ داد و رﻓاه حﺪاﻛثر ماﻲشاﻮد
(دادگر.،1380 ،

 .3پیشینه تحقیق
مهران ( ،1975اثر تﻮزیﻌﻲ مالﻴات ها را بر اساس تحلﻴلهاي رایج اصابت مالﻴاتﻲ مﻮرد بررساﻲ ﻗارار
داده و در تحﻘﻴﻘات خﻮد بﻪ این ﻧتﻴجﻪ رسﻴﺪه ﻛﻪ مالﻴاات بﻨاﺪي در ایاران ،تاأثﻴر متﻌاادل ﻛﻨﻨاﺪهاي بار
تﻮزیع درآمﺪ ﻧﺪاشتﻪ است ،زیرا ﻛﻪ تﻮزیاع متﻮساط ﻧارخهااي ماؤثر مالﻴااتﻲ باﻪ شاکل « »Uاسات و
حﺪاﻛثر پرداخت مالﻴاتﻲ متﻌلق بﻪ ده
ﻧرخها مربﻮط بﻪ ده

هااي اول ،دوم ،ﻧهام و دهام اسات در حاالﻲ ﻛاﻪ ﻛمتارین

هاي ﭼهارم تا هفتم است.

حمﻴﺪي ،ﭼﻮ و گﻮپتا ( ،2000در مﻘالﻪ اي ،تﻮزیع درآمﺪ و مالﻴات در ﻛشﻮرهاي درحالتﻮساﻌﻪ
و ﻛشﻮرهاي درحالگذار را مﻮرد بررسﻲ ﻗرار دادهاﻧﺪ .ﻧتایج بﻪدستآمﺪه حاﻛﻲ از آن است ﻛﻪ در
ﻛشﻮرهاي درحالتﻮسﻌﻪ ،تﻮزیع درآمﺪ ﻗبل از مالﻴات ،ﻧسبت باﻪ ﻛشاﻮرهاي صاﻨﻌتﻲ برابرتار اسات.
هرﭼﻨﺪ برخالف ﻛشﻮرهاي صﻨﻌتﻲ ،ﻛشاﻮرهاي درحاالتﻮساﻌﻪ در ﻛال ﻗاادر ﻧﻴساتﻨﺪ باا اساتفاده از
مالﻴات و سﻴاستهاي اﻧتﻘالﻲ ﻧابرابري درآمﺪ را ﻛاهﺶ دهﻨﺪ.
برد ( ،2005در مﻘالﻪ اي بﻪ بررساﻲ ﻧﻘاﺶ محاﺪود مالﻴاات بار درآماﺪ اشاخا ،در ﻛشاﻮرهاي
درحالتﻮسﻌﻪ مﻲپردازد .برد در این مﻘالﻪ درصﺪد بررسﻲ این مسئلﻪ است ﻛﻪ آیا مﻲ تﻮان با اساتفاده
از مالﻴات بر درآمﺪ ،بﻪ بهبﻮد تﻮزیع درآمﺪ در ﻛشﻮرهاي درحالتﻮسﻌﻪ امﻴﺪ داشات؟ باﻪ اعتﻘااد وي
در این ﻛشﻮرها مالﻴات بر درآمﺪ ﻧاﻗص و غﻴرتﺼاعﺪي است و هﺰیﻨﻪهاي اﺟرایﻲ و سﻴاساﻲ اﺟاراي
سﻴستم مالﻴات تﺼاعﺪي باال است ،بﻨابراین ﻧمﻲتﻮان از این سﻴستم براي بهبﻮد تﻮزیع درآمﺪ اساتفاده
ﻛارد .وي تﻘﻮیات مالﻴاات بار مﺼارف و سﻴاسااتهااي هﺰیﻨاﻪاي در ﺟهات تاأمﻴن مﻨااﻓع ﻓﻘاارا را از
روشهاي ﺟایﮕﺰین ﺟهت ﻛاهﺶ ﻓﻘر و ﻧابرابري مﻌرﻓﻲ مﻲﻛﻨﺪ.
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تاﺟﻴکا و یاشﻴﻮ ( ،،2007بﻪ بررسﻲ اثر مالﻴاات هااي مساتﻘﻴم بار تﻮزیاع درآماﺪ پرداختﻨاﺪ .ایان
بررسﻲ بر دو ﻗسم است :اول ،ﻧشان مﻲدهﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻌﻴت بار مسئﻮلﻴت تاأمﻴن اﺟتمااعﻲ 1بااالتر از
ممکن است بار مالﻴاتﻲ را ﻛاهﺶ دهﻨﺪ .ﻧتایج مﺪل ساازي ﻛاﻪ از داده هااي درآماﺪ خااﻧﻮار اساتفاده
ﻛردﻧﺪ ،ﻧشان دادﻧﺪ ﻛﻪ مالﻴات و بار مسئﻮلﻴت تأمﻴن اﺟتماعﻲ ترﻛﻴباﻲ از خاﻧﻮارهااي باا گاروههااي
درآمﺪي مختلﻒ است.
روین و همکاران ( ،،2009با استفاده از دادههااي تاابلﻮیﻲ  16ﻛشاﻮر در طاﻮل ﻗارن بﻴساتم باﻪ
بررسﻲ عﻮامل مؤثر بر ﻧابرابري درآمﺪ پرداختﻨﺪ .آن هاا روي ساﻪ گاروه درآماﺪي ثروتمﻨاﺪ ،بااالي
متﻮسط و مجمﻮع بﻘﻴﻪ گروه هااي درآماﺪي متمرﻛاﺰ شاﺪهاﻧاﺪ .در رابطاﻪ باا تاأثﻴر مالﻴاات ،رویان و
همکاراﻧﺶ بﻪ این ﻧتﻴجﻪ رسﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰایﺶ مالﻴات سهم ده

درآمﺪي باال را ﻛااهﺶ داده اسات.

آن ها با در ﻧﻈر گرﻓتن اثرات واﻗﻌﻲ پﻮیا ادعا ﻛرده اﻧﺪ ﻛﻪ مالﻴاات در بلﻨﺪماﺪت عامال ماؤثر مهماﻲ
است.
ﻛﻮان ﻛامﻴﻨادا و همکاران ( ،،2012در مﻘالﻪاي با عﻨﻮان بررسﻲ ﻧابرابري درآمﺪي و اثر تﻮزیﻌﻲ
مالﻴات ها و پرداخت هاي اﻧتﻘالﻲ در  20ﻛشﻮر عضﻮ  OECDبﻴان ماﻲدارد ﻛاﻪ در اﻛثار ﻛشاﻮرهاي
 OECDﻓاصلﻪ بﻴن غﻨﻲ و ﻓﻘﻴر در طﻲ دهﻪهاي گذشتﻪ شﺪیﺪتر شﺪه است .ﻧتایج ﻧشان ماﻲدهاﺪ ﻛاﻪ
در بﻴشتر ﻛشﻮرها مﻴﺰان تﻮزیع مجﺪد ﻧﻴﺰ اﻓﺰایﺶ یاﻓتﻪ است.
آدام و همکاران ( ،،2014در مﻘالﻪ اي تحت عﻨﻮان ﻧابرابري درآمﺪ و ساختار مالﻴاات شاﻮاهﺪي
از ﻛشﻮرهاي تﻮسﻌﻪیاﻓتﻪ و درحالتﻮسﻌﻪ ،با استفاده از روش دادههاي ترﻛﻴبﻲ بﻪ دﻧبال آزماﻮدن اثار
ﻧابرابري درآمﺪ بر ساختار سﻴاستهاي مالﻴاتﻲ در  75ﻛشﻮر تﻮساﻌﻪیاﻓتاﻪ و تﻮساﻌﻪﻧﻴاﻓتاﻪ باراي دوره
زماﻧﻲ  1980-2002پرداختﻪاﻧﺪ .ﻧتایج این مﻘالﻪ حااﻛﻲ از آن اسات اﻗتﺼاادهاي ﻧاابرابرتر بﻴشاتر باﻪ

1. Social Security Burden
2. Working PopulationB
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سرمایﻪهاي وابستﻪ بﻪ مالﻴات درآمﺪ ﻧﻴروي ﻛار تکﻴﻪ دارﻧﺪ .این رابطﻪ در مﻴان شاخصهاي متفااوت
ﻧابرابري درآمﺪي و رژیمهاي سﻴاسﻲ گﻮﻧاگﻮن برﻗرار است.
مالﻴاتدهﻲ را محﺪود مﻲﻛﻨﺪ ،شﻮاهﺪي از ﻛشﻮرهاي  OECDبﻪ بررساﻲ مفااهﻴم ﻧاابرابري درآماﺪ
بر مالﻴات درآمﺪي بر تﻮلﻴﺪ ﻧاخالص براي  21ﻛشﻮر عضﻮ  OECDطﻲ دوره زماﻧﻲ  1870-2011با
استفاده از روش پاﻧل پﻮیا پرداختﻪ اﻧﺪ .یاﻓتﻪها حاﻛﻲ از آن است ﻛاﻪ باا اﻓاﺰایﺶ ﻧاابرابري درآماﺪي
ﻧسبت مالﻴات درآمﺪي ﻛاهﺶ مﻲیابﺪ .همچﻨﻴن ﻧسبت مالﻴات درآمﺪي باا مﻴاﺰان دمﻮﻛراساﻲ و بااز
بﻮدن تجاري اﻓﺰایﺶ یاﻓتﻪ و با گسترش شهرﻧشﻴﻨﻲ ﻛاهﺶ مﻲیابﺪ .عالوه بر این ﻧاابرابري درآماﺪي
باعث ﻛاهﺶ ﻧسبت مالﻴات غﻴرمستﻘﻴم شﺪه و ساختار مالﻴاتﻲ را تﻐﻴﻴر داده و سهم هﺰیﻨﻪهااي دولات
بﻪ صﻮرت سهمﻲ از  GDPرا تﻌﺪیل مﻲﻛﻨﺪ.
ﻗره باغﻴان و پروین ( ،1375در مﻘالﻪ اي باﻪ آثاار تاﻮزیﻌﻲ مالﻴاات در ایاران پرداختاﻪ اﻧاﺪ .ﻧتاایج
تحﻘﻴق حاﺿر حاﻛﻲ از تﺼﻮیر ﺿﻌﻴﻒ سﻴستم مالﻴاتﻲ در رابطﻪ با تأمﻴن هﺰیﻨﻪ هاي سرمایﻪ اي دولات
و ﻧﻴﺰ تﻌﺪیل ﻧابرابري درآمﺪ در اﻗتﺼاد ایران است .این مﻘالﻪ باا محاسابﻪ باار مالﻴااتﻲ در گاروههااي
هﺰیﻨﻪ( ،طﻲ هشت گﺰیﻨﻪ مختلﻒ ،و مﻘایسﻪ درآمﺪ گروه هاي هﺰیﻨﻪ ﻗبل و بﻌﺪ از پرداخات مالﻴاات،
بﻪ این ﻧتﻴجﻪ رسﻴﺪه ﻛﻪ سﻴستم مالﻴاتﻲ در رابطﻪ با تأمﻴن هﺰیﻨﻪ هاي سرمایﻪ اي ایران و ﻧﻴﺰ بهبﻮد تﻮزیع
درآمﺪ ﺿﻌﻴﻒ عمل ﻛرده است .ﻧﻮیسﻨﺪگان مﻌتﻘﺪﻧﺪ این بحث ﻛﻪ در شرایط شﺪیﺪ ﻧابرابري تﻮزیع
بتﻮان باا دریاﻓات مالﻴاات از طبﻘاات پردرآماﺪ ،وﺿاﻌﻴت طبﻘاات ﻓﻘﻴرتار را بهباﻮد بخشاﻴﺪ ﻓﻘاط در
ﭼارﭼﻮب تئﻮری

ﻗابل بحث است و در حﻴطﻪ سﻴاستگذاري پذیرﻓتﻨﻲ ﻧﻴست.

ابﻮﻧﻮري ( ،1376در مطالﻌﻪ اي با مﻮﺿﻮع «اثر شاخص هاي اﻗتﺼاد ﻛاالن بار تﻮزیاع درآماﺪ در
ایران ،با ارائﻪ ی

الﮕﻮي ﺟﺪیﺪ تﻮزیع درآمﺪ» ،بﻪ بررسﻲ اثر اﻧﻮاع مالﻴاتها بر تﻮزیع درآماﺪ طاﻲ

دوره زماﻧﻲ  1350-1370پرداختﻪ و تأثﻴر عﻮاملﻲ همچﻮن تاﻮرم ،ﻧسابت اشاتﻐال ،بهاره وري ﻧﻴاروي
ﻛار ،سهم درآمﺪ شخﺼﻲ از تﻮلﻴﺪ ﻧاخالﺼﻲ داخلﻲ ،هﺰیﻨﻪ هاي دولت براي هر خاﻧﻮار و ﻛل مالﻴات
دریاﻓتﻲ از هر خاﻧﻮار بر تﻮزیع درآمﺪ را مﻮرد بررسﻲ ﻗرار داده است .طبق ﻧتایج این مطالﻌﻪ بﻪ ازاي
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 1درصﺪ اﻓﺰایﺶ در ﻛل مالﻴات هاي دریاﻓتﻲ از هر خاﻧﻮار ،بﻴشتر از  0/81درصﺪ بﻪ ساطﺢ ﻧاابرابري
در سال بﻌﺪ اﺿاﻓﻪ مﻲ شﻮد و بﻪ طﻮر ﻛلﻲ ﻧﻈام مالﻴاتﻲ بﻪ ﺟاي ﻛاهﺶ ﻧابرابري اﻗتﺼاادي ،در ﺟهات
ﻧشﺪهاﻧﺪ ،بلکﻪ بر سطﺢ آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰودهاﻧﺪ.
ﻧﻴلﻲ و ﻓرحبخﺶ ( ،1378در مﻘالﻪ اي بﻪ بررسﻲ تأثﻴر ارتبااط رشاﺪ اﻗتﺼاادي و تﻮزیاع درآماﺪ
پرداختﻪاﻧﺪ .ﻧتایج این مطالﻌﻪ حاﻛﻲ از آن است ﻛﻪ رشﺪ اﻗتﺼادي و تﻮزیاع درآماﺪ در یا

ﺟهات

حرﻛت مﻲﻛﻨﻨﺪ .بر اساس یاﻓتﻪ هاي این تحﻘﻴق ،ابﺰار مالﻴاتﻲ ﺟهت تﻮزیاع درآماﺪ در ایاران ﻛمتار
مﻮرد استفاده ﻗرار مﻲگﻴرد و بﻪ ﺟاي آن از سﻴاساتهااي یاراﻧاﻪاي و مﺪاخلاﻪ در ﻗﻴماتهاا اساتفاده
مﻲشﻮد ﻛﻪ این امر مﻨجر بﻪ ﻛاهﺶ رشﺪ اﻗتﺼادي مﻲشﻮد.
تحﻘﻴق دیﮕري در این زمﻴﻨﻪ ،پایان ﻧامﻪ زماﻧﻲ ( ،1385با عﻨﻮان تجﺰیﻪوتحلﻴل آثار مالﻴاتهاا بار
ﻧابرابري اﻗتﺼادي در ایران است .این تحﻘﻴق تأثﻴر اﻧﻮاع مالﻴاات هاا بار روي بﻴسات

هااي درآماﺪي

مﻨاطق شهري و روساتایﻲ ﻛشاﻮر را باا اساتفاده از الﮕاﻮي مﻌاادالت رگرساﻴﻮﻧﻲ باﻪ ﻇااهر ﻧاامرتبط
( ،SUREمﻮرد بررسﻲ ﻗرار داده است .ﻧتایج بﻪ دست آماﺪه از ایان تحﻘﻴاق حااﻛﻲ از آن اسات ﻛاﻪ
مالﻴات ها در مﻨاطق شهري و روستایﻲ آثار بسﻴار ﺿﻌﻴفﻲ در ﺟهت تﻮزیع مجﺪد درآماﺪ از خاﻮد بار
ﺟاي گذاشتﻪ است.
اسالمﻲ ( ،1385در مﻘالﻪ اي با عﻨﻮان اثر برخﻲ از متﻐﻴرهاي اﻗتﺼادي ﻛالن بر تﻮزیع درآماﺪ باا
تأﻛﻴﺪ بر یاراﻧﻪ ها ،ﻧتﻴجﻪ گﻴري مﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰایﺶ متﻐﻴرهاي اشتﻐال ،مالﻴاات مساتﻘﻴم ساراﻧﻪ و یاراﻧاﻪ
سراﻧﻪ  ،1352باعث ﻛاهﺶ ﻧابرابري و اﻓﺰایﺶ متﻐﻴرهایﻲ ﻧﻈﻴر تﻮلﻴﺪ ﻧاخالص ﻛاالهااي اساساﻲ طاﻲ
دوره  83داخلﻲ سراﻧﻪ و ﻧرخ تﻮرم مﻮﺟﺐ اﻓﺰایﺶ ﻧابرابري طﻲ دوره مذﻛﻮر شﺪه است.
داوودي و براتﻲ ( ،1386در مﻘالﻪاي با استفاده از مﺪل اﻗتﺼاد ﻛالنسﻨجﻲ بﻪ شبﻴﻪسازي اثارات
سﻴاست هاي اﻗتﺼادي بر تﻮزیع درآمﺪ براي سال هاي  1382تا  ،1390پرداختﻪاﻧﺪ .ﻧتایج شابﻴﻪساازي
ﻧشان مﻲدهﺪ ﻛﻪ سﻴاست اﻓﺰایﺶ درآمﺪهاي دولت (درآماﺪهاي ﻧفتاﻲ و مالﻴااتﻲ دولات ،مﻨجار باﻪ
ﻛاهﺶ ﻧابرابري مﻲشﻮد.
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در تحﻘﻴﻘﻲ دیﮕر با عﻨﻮان اثربخشﻲ مالﻴات بر ﻧابرابري و تﻮزیع درآمﺪ در ایران ﻛﻪ تﻮسط اسﺪالﻪ
زاده بالﻲ ( ،1386اﻧجام شﺪه است اثر مالﻴات بر تﻮزیع درآمﺪ طﻲ دوره ( ،1353-84را مﻮرد بررسﻲ
(ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ ،پرداختﻪ است .ﻧتایج این مﻘالﻪ حاﻛﻲ از آن است ﻛﻪ با اﻓﺰایﺶ ﻧسبت مالﻴات بﻪ تﻮلﻴﺪ
ﻧاخالص داخلﻲ و ﻛاهﺶ ﻧرخ مالﻴات مستﻘﻴم بﻪ مالﻴات غﻴرمستﻘﻴم ،ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ بهبﻮد مﻲیابﺪ.
دادگر و غفاري ( ،،1387در مطالﻌﻪاي بﻪ بررسﻲ ﻧﻘﺶ مالﻴات بر حﻘاﻮق بار تﻮزیاع درآماﺪ در
ایران پرداختﻪ و با استفاده از مﺪل هاي  GERبﻪ این ﻧتﻴجﻪ رسﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧرخ هااي مالﻴاات بار درآماﺪ
مطلﻮب براي سالهاي برﻧامﻪ سﻮم تﻮسﻌﻪ بﻪ ترتﻴﺐ  5/12 ،5/12 ،28/28 ،18/25و  5/12است.
عﺼاري آراﻧﻲ و همکاران ( ،1390در مﻘالﻪاي با عﻨﻮان «بررساﻲ تاأثﻴر سﻴاسات هااي ماالﻲ بار
تﻮزیع درآمﺪ در ایران ،با استفاده از الﮕﻮي رگرسﻴﻮن ﭼﻨﺪک» ،تأثﻴر سﻴاست هااي ماالﻲ دولات بار
تﻮزیع درآمﺪ در ایران را مﻮرد بررسﻲ ﻗرار دادهاﻧﺪ .ﻧتایج حاصل از تحﻘﻴق آنها ﻧشان ماﻲدهاﺪ ﻛاﻪ
تأثﻴر سﻴاست هاي مالﻲ دولت بار ﺿاریﺐ ﺟﻴﻨاﻲ ثابات ﻧباﻮده ،بلکاﻪ در باﻴن ﭼﻨاﺪک هااي مختلاﻒ
متفاوت است .در حالﻲ ﻛﻪ این سﻴاستها در ﭼﻨﺪکهاي پایﻴﻨﻲ تاأثﻴر مﻌﻨااداري بار تﻮزیاع درآماﺪ
ﻧﺪارﻧﺪ ،تأثﻴر آنها در ﭼﻨﺪکهاي باالیﻲ ﻛامالً مﻌﻨادار است.
آذربایجاﻧﻲ ،مرادپﻮر اوالدي و ﻧجفﻲ ( ،1390در مﻘالﻪاي با عﻨاﻮان «بررساﻲ اثار سﻴاساتهااي
مالﻴاتﻲ بر ﻧابرابري درآمﺪ و رشﺪ اﻗتﺼاد» بﻪ بررسﻲ مﻮﺿﻮع ﻓﻮق در ﻛشاﻮر طاﻲ ساال هااي -1384
 1354بر اساس آزمﻮن  OLSپرداختﻪاﻧﺪ .یاﻓتﻪهاي بﻪدستآمﺪه حاﻛﻲ است ﻛﻪ ﻧرخ رشﺪ مالﻴات با
ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ و رشﺪ اﻗتﺼادي رابطﻪ مﻨفﻲ دارد.
ﻲپﻮر و رﺿایﻲ ( ،،1390بﻪ بررسﻲ اثر سﻴستم مالﻴاتﻲ بر تﻮزیع درآمﺪ پرداختﻨاﺪ .باﻪ عاالوه
سﻴف 
در ﻛﻨار تحلﻴل اثر مالﻴاتهاي مستﻘﻴم و غﻴرمستﻘﻴم ،تأثﻴر عﻮاملﻲ همچاﻮن ﻧارخ بﻴکااري و حاﺪاﻗل
دستمﺰد را ﻧﻴﺰ مﻮرد بررسﻲ ﻗرار دادﻧﺪ .ﻧتایج حاﻛﻲ از آن است ﻛﻪ اﻓﺰایﺶ مالﻴاات هااي مساتﻘﻴم و
سطﺢ حﺪاﻗل دستمﺰد و ﻛاهﺶ مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم و ﻧرخ بﻴکاري ،تﻮزیع درآمﺪ بهبﻮد مﻲیابﺪ.
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حسﻴن اصﻐرپﻮر و همکاران ( ،1393در مﻘالﻪ اي تحت عﻨﻮان «عﻮامل مؤثر بر تﻮزیع درآماﺪ در
استانهاي ایران با تأﻛﻴﺪ بر مالﻴاات هاا» باا اساتفاده از دادههااي پااﻧلﻲ اساتانهااي ﻛشاﻮر طاﻲ دوره
برخﻲ عﻮامل دیﮕر بر ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ (بﻪ عﻨﻮان مهمترین شاخص تﻮزیع درآمﺪ ،مﻮرد ﻛﻨکاش علمﻲ
ﻗرار دادهاﻧﺪ.
مهر آرا و اصفهاﻧﻲ ( ،1394در مطالﻌﻪ اي بﻪ بررسﻲ رابطﻪ بﻴن تﻮزیع درآماﺪ و سااختار مالﻴااتﻲ
 19ﻛشﻮر مﻨتخﺐ طﻲ ساالهااي  1995-2012باا اساتفاده از دادههااي ترﻛﻴباﻲ پرداختاﻪاﻧاﺪ .ﻧتاایج
ﻧشان دهﻨﺪه این است ﻛﻪ با اﻓﺰایﺶ سهم مالﻴات بر درآمﺪ شخﺼﻲ و سهم مالﻴاات بار شارﻛتهاا از
ﻛل درآمﺪهاي مالﻴاتﻲ ،ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ ﻛاهﺶ خﻮاهﺪ یاﻓات و تﻮزیاع درآماﺪ بهباﻮد خﻮاهاﺪ یاﻓات.
همچﻨﻴن با اﻓﺰایﺶ سهم مالﻴات بر ﻛاالها و خﺪمات از ﻛل درآمﺪهاي مالﻴاتﻲ ،تﻮزیع درآمﺪ رو باﻪ
وخامت خﻮاهﺪ ﻧهاد و ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ اﻓﺰایﺶ خﻮاهﺪ یاﻓت.

 .4مدل و روششناسی تحقیق
ازﺟملﻪ الﮕﻮهایﻲ ﻛﻪ در اﻗتﺼادسﻨجﻲ دادههاي ترﻛﻴبﻲ استفاده مﻲشﻮد ،الﮕﻮهاي پﻮیا هستﻨﺪ .یکﻲ
از ویژگﻲهاي خﻮب دادههاي ترﻛﻴبﻲ این است ﻛﻪ با وارد ﻛردن عامل زمان مﻲتاﻮان پﻮیاایﻲ باﻴن
متﻐﻴرها را مﻮرد بررسﻲ ﻗرار داد .ﻓرم ﻛلﻲ ی

الﮕﻮي پﻮیا در دادههاي ترﻛﻴبﻲ باﻪ صاﻮرت مﻌادلاﻪ

( ،1است:

(،1

𝑡𝑖𝑢 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 +

ﻛﻪ 𝑡𝑖𝑋 بردار متﻐﻴرهاي مستﻘل𝑌𝑖𝑡 ،بردار متﻐﻴر وابستﻪ 𝜇𝑖𝑡 ،عامال خطاا مرباﻮط باﻪ مﻘااطع و 𝑡𝑖𝑢

عامل خطاي مﻘطع iام در زمان  tاست .این مﺪلها ممکن است ﻛﻪ با همبساتﮕﻲ پﻴااپﻲ ،1ﻧاهمسااﻧﻲ
واریاﻧس و ماهﻴت درونزایﻲ برخﻲ از متﻐﻴرهاي تﻮﺿﻴﺢدهﻨﺪه و درﻧهایت درونزایﻲ مﻮاﺟﻪ شاﻮﻧﺪ.
بﻨابراین ﻧمﻲتﻮان با برآوردﻛﻨﻨﺪههاي ﻗبلﻲ آن ها را مطالﻌﻪ ﻛارد .راهحال ایان مساائل اﻗتﺼادساﻨجﻲ
1. Serial Correlation
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تﻮسط آرالﻧﻮ و باﻧﺪ ،1991( 1ﻛشﻒ شﺪ ،ﭼراﻛﻪ آﻧاان برآوردﻛﻨﻨاﺪه اولاﻴن تفاﺿال  GMMرا پﻴاﺪا
ﻛردﻧﺪ .آرالﻧﻮ و باﻧﺪ مﻌادلﻪ تفاﺿلﻲ زیر را پﻴشﻨهاد ﻛردﻧﺪ:

(،2

یﻌﻨﻲ ،ابتﺪا اﻗﺪام بﻪ تفاﺿلگﻴري مﻲشﻮد تا بﻪ این ترتﻴﺐ بتﻮان اثرات مﻘاطع یا 𝑖𝜇 را باﻪ ترتﻴاﺐ
از الﮕﻮ حذف ﻛرد و در مرحلﻪ دوم از پسماﻧﺪهاي بااﻗﻲماﻧاﺪه در مرحلاﻪ اول باراي متاﻮازن ﻛاردن
ماتریس واریاﻧس -ﻛﻮواریاﻧس استفاده مﻲشﻮد .بﻪ عبارت دیﮕر این روش متﻐﻴرهایﻲ تحات عﻨاﻮان
متﻐﻴرهاي ابﺰاري ایجاد مﻲﻛﻨاﺪ تاا برآوردهاایﻲ ساازگار و باﺪون تاﻮرش داشاتﻪ باشاﻴم (بالتااﺟﻲ،2
 .،2005در این مطالﻌﻪ بﻪ مﻨﻈﻮر بررسﻲ اثر مالﻴات هاي مستﻘﻴم و غﻴرمستﻘﻴم در اساتانهااي مﻨتخاﺐ
ایران از مﺪل بﻪﻛارگرﻓتﻪ از مطالﻌﻪ برد ،،2005( 3بﻴشﻮپ ،ﻓامبﻲ و المبرت ،،2007( 4آدام ،ﻛامااس
و الپا تﻴﻨاس ،،2014( 5وو ،پرلﻮف و آمﻮس ،،2006( 6ﺟﻴاﻧگ ،2010( 7استفاده شﺪه است ،ﻛاﻪ باﻪ
صﻮرت مﻌادلﻪ ( ،3تﺼریﺢ شﺪه است.
(،3

LGiniit = α0 + α1LDTAXit + α2LindTAXit + α3LGDPit + α4LCPIit + εit

 :LGiniitلﮕاریتم ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ بﻪ عﻨﻮان شاخص تﻮزیع درآمﺪ بر حسﺐ درصﺪ؛
 :LDTAXitلﮕاریتم مالﻴاتهاي مستﻘﻴم بﻪ ﻗﻴمت پایﻪ سال  90و بر حسﺐ مﻴلﻴارد ریال؛
 :LindTAXitلﮕاریتم مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم بﻪ ﻗﻴمت پایﻪ سال  90و بر حسﺐ مﻴلﻴارد ریال؛
 :LGDPitلﮕاریتم تﻮلﻴﺪ ﻧاخالص داخلﻲ سراﻧﻪ بﻪ ﻗﻴمت ثابت سال  90و برحسﺐ هﺰار ریال بﻪ ﻧفر؛
 :LCPIitلﮕاریتم شاخص ﻗﻴمت ﻛاالها و خﺪمات مﺼرﻓﻲ بﻪ ﻗﻴمت ثابت سال  90و برحسﺐ درصﺪ؛
 :εitﺟﺰ اخالل.

1. Arellano and Bond
2. Baltagi
3. Bird
4. Bishop, Formby and Lambert
5. Adam, Kamas and Lapatinas
6. Wu, Perloff and Amos
7. Jiang
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دادههاي مﻮرد استفاده در این پژوهﺶ از سالﻨامﻪهااي آمااري و حساابهااي ملاﻲ -مﻨطﻘاﻪاي
مرﻛﺰ آمار استخراج شﺪهاﻧﺪ.
دادهها از طریق آزمﻮنهااي ریشاﻪ واحاﺪ پااﻧلﻲ لاﻮین ،لاﻴن و ﭼاﻮ ،،2002( 1ایام ،پساران و شاﻴن

2

( ،،2003ﻓﻴلﻴپس و پارون ،1988( 3و آزماﻮن دیکاﻲﻓاﻮلر ،2001( 4پرداختاﻪ ،آﻧﮕااه ﻧتاایج آزماﻮن
هاسمن و  Fلﻴمر ارائﻪ خﻮاهﻨﺪ شاﺪ و بارآورد ماﺪل از طریاق روش گشاتاورهاي تﻌماﻴمیاﻓتاﻪ ماﻮرد
بررسﻲ ﻗرار خﻮاهﺪ گرﻓت.
جدول  .1نتایج آزمونهای ریشه واحد پانلی برای متغیرهای الگو با در نظر گرفتن عرض از مبدأ
متغیر

آزمون لوین ،لین و
چو

آزمون ایم ،پسران
و شین

آزمون فیشر ADF

LDTAX

9/38740
()1/0000

10/1013
()1/0000

7/89262
()1/0000

)D(DTAX

-8/61274
()0/0000

-1/82378
()0/0000

90/4803
()0/0014

108/717
()0/0000

LGDP

-13/9032
()0/0000

-2/57556
()0/0050

84/6116
()0/0049

83/5656
()0/0061

LCPI

-2/42256
()0/09823

-4/81913
()0/6510

0/01270
()1/0000

0/08139
()1/0000

)D(CPI

-16/9106
()ّ 0/0000

28/0473
()0/0000

23/2025
()0/0000

LINDTAX

0/06623
()0/5264

26/3149
()0/9995

13/6785
()1/0000

-10/2788
()0/0000
4/61144
()1/0000

آزمون فیشر PP-

5/20016
()1/0000

1. Levin, Lin and Chu
2. Im, Pesaran and Shin
3. Phillips & Perron
4. Dicky Fuller
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)D(LINDTAX

-21/1567
()0/0000

-6/78860
()0/0000

136/098
()0/0000

168/619
()0/0000

LGINI

-9/72995
()0/0000

-1/54913
()0/0607

79/8111
()0/128

46/1895
()0/7661

)D(LGINI

-5/72809
()0/0000

-1/83087
()0/0030

60/8940
()0/0000

66/8484
()0/0000

*اعﺪاد باال ﻧشاندهﻨﺪه آماره آزمﻮنهاي مربﻮط بﻪ متﻐﻴرها و اعﺪاد داخل پراﻧتﺰ احتمال آنها هستﻨﺪ.
مأخذ :ﻧتایج تحﻘﻴق

با تﻮﺟﻪ بﻪ ﻧتایج ﺟﺪول  1مشاهﺪه مﻲشﻮد ﻛﻪ بﻴشتر متﻐﻴرهاي وابساتﻪ در ساطﺢ ماﻧاا ﻧباﻮدهاﻧاﺪ،
ولﻲ با ی

بار تفاﺿلگﻴري ماﻧا شﺪﻧﺪ .بﻨابراین متﻐﻴرهاي وابستﻪ هماﻧباشتﻪ از مرتباﻪ اول هساتﻨﺪ و باا

تﻮﺟﻪ بﻪ احتمال متﻐﻴرها مﻲتﻮان ﻓرﺿﻴﻪ  ،H0مبﻨﻲ بر وﺟﻮد ریشﻪ واحاﺪ باراي تفاﺿال مرتباﻪ اول رد
ﻛرد .ولﻲ متﻐﻴرهاي مستﻘل در سطﺢ ماﻧا هستﻨﺪ.
بﻪ مﻨﻈﻮر بررسﻲ وﺟﻮد دادههاي ترﻛﻴبﻲ در مﻘابل دادههاي تلفﻴﻘاﻲ از آزماﻮن  Fلﻴمار و باراي
تﻌﻴﻴن اثرات ثابت و تﺼادﻓﻲ از آزمﻮن هاسمن استفاده خﻮاهﺪ شﺪ ﻛﻪ ﻧتایج هرﻛﺪام از آزماﻮنهااي
ﻓﻮق در ﺟﺪاول  2و  3ارائﻪ شﺪه است.
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر
آماره

درجه آزادی

احتمال

آزمون اثرات
F

32/854343

()26/181

0/0000

𝒳2

24/565294

28

0/0000

مأخذ :ﻧتایج تحﻘﻴق

بﻪ دلﻴل آﻧکﻪ مﻘادیر احتمال آماره  fزیر  0/05است ،لذا ﻓرﺿﻴﻪ صفر مبﻨﻲ بر عﺪم وﺟﻮد اثرات
ثابت رد شﺪه و اثرات ثابت مﻘطﻌﻲ وﺟﻮد دارد؛ و بﻪ بﻴان ساده تر وﺟﻮد داده هااي ترﻛﻴباﻲ (،panel
در برابر دادههاي تلفﻴﻘﻲ ( ،poolمﻮرد تأیﻴﺪ است.
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و شین

آزمون فیشر ADF
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جدول  .3نتایج حاصل از آزمون هاسمن

اثرات مقطعی تصادفی
با درجه آزادی ()4

*4/488589
()0/0030

*عﺪد باال ﻧشاندهﻨﺪه آماره آزمﻮن مربﻮط و عﺪد داخل پراﻧتﺰ احتمال آن است.
مأخذ :ﻧتایج تحﻘﻴق

بﻪ دلﻴل آﻧکﻪ مﻘادیر احتمال آماره آزمﻮن هاسامن باﺰرگ تار از  0/05اسات ،درﻧتﻴجاﻪ ﻓرﺿاﻴﻪ
صفر مبﻨﻲ بر مﻨاسﺐ بﻮدن اثرات تﺼادﻓﻲ ،پذیرﻓتﻪ مﻲشﻮد.
از آﻧجا ﻛﻪ متﻐﻴرهاي الﮕﻮ طبق آزمﻮنهاي ریشﻪ واحﺪ ﺟﻮاب یکساﻧﻲ در مﻮرد ماﻧایﻲ متﻐﻴرها
گﺰارش ﻧمﻲدهﻨﺪ ،براي پرهﻴﺰ از وﺟﻮد رگرسﻴﻮن ﻛاذب در تخمﻴنها ،بایﺪ هماﻧباشتﮕﻲ باﻴن متﻐﻴار
وابستﻪ و متﻐﻴرهاي مستﻘل مﻮرد بررسﻲ ﻗرار گﻴرد .براي این مﻨﻈاﻮر ﺟهات بررساﻲ و وﺟاﻮد رابطاﻪ
تﻌادلﻲ بلﻨﺪمﺪت بﻴن متﻐﻴرهاي الﮕﻮ از آزمﻮن هماﻧباشتﮕﻲ ﻛائﻮ استفاده مﻲشﻮد .در مطالﻌاﻪ حاﺿار
از آزمﻮن هماﻧباشتﮕﻲ باﻗﻲماﻧﺪههاي ﻛائﻮ استفاده شﺪه است .ﻓرﺿﻴﻪ صفر این آزمﻮن ،عاﺪم وﺟاﻮد
هماﻧباشتﮕﻲ است.
جدول  .4نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی کائو
آماره T
آماره ADF

-1/582073

سطح احتمال
0/0068

مأخذ :ﻧتایج تحﻘﻴق

با تﻮﺟﻪ بﻪ ﻧتایج ﺟﺪول ( ،،4وﺟﻮد هم اﻧباشتﮕﻲ بﻴن متﻐﻴرهاي الﮕاﻮ رد ﻧخﻮاهاﺪ شاﺪ و ﻓرﺿاﻴﻪ
مبﻨﻲ  mبر وﺟﻮد هماﻧباشتﮕﻲ تأیﻴﺪ مﻲشﻮد؛ بﻨابراین وﺟﻮد رابطاﻪ تﻌاادلﻲ بلﻨﺪماﺪت و عاﺪم وﺟاﻮد
رگرسﻴﻮن ﻛاذب ﻧﻴﺰ بﻴن متﻐﻴرهاي الﮕﻮ تأیﻴﺪ خﻮاهﺪ شﺪ.
حال بﻪ برآورد ﻧتایج حاصل از روش گشتاورهاي تﻌماﻴم یاﻓتاﻪ طاﻲ دوره زمااﻧﻲ 1385-1392
پرداختﻪ خﻮاهﺪ شﺪ.
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جدول  .5نتایج برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیمیافته

)LGINI(1

0/814231

0/094899

8/580110

0/0000

LGDP

-0/186645

0/0855827

-2/174694

0/3012

LDTAX

0/103538

0/055265

1/873502

0/0429

LCPI

0/200135

0/057567

3/476655

0/0007

LINDTAX

-0/039517

0/030220

2/307675

0/0030

آزمونهای تشخیص درستی مدل
متغیرها

ضرایب

احتمال

J- Statistic

20/16120

021/3049

Wald test
)AR(1

55/40579

0/0000

-1/÷372971

0/1698

-2/187888

0/3287

)AR(2

مأخذ :ﻧتایج تحﻘﻴق

بر اساس ﻧتایج آزمﻮن والﺪ ،ﻓرﺿﻴﻪ آزمﻮن ﻛایﺪو مبﻨﻲ بر صفر بﻮدن تمامﻲ ﺿارایﺐ در ساطﺢ
مﻌﻨﻲداري ی

درصﺪ رد مﻲشﻮد و لذا اعتبار ﺿرایﺐ برآوردي تأیﻴﺪ مﻲشﻮد .مﻘادیر آمااره  Jﻛاﻪ

ﻧشاندهﻨﺪه آزمﻮن سارگان است ،ﻓرﺿﻴﻪ وﺟﻮد هر ﻧﻮع وابستﮕﻲ بﻴن متﻐﻴرهاي ابﺰاري باا پساماﻧﺪها
رد مااﻲشااﻮد و ﻧشااان مااﻲدهااﺪ ﻛااﻪ متﻐﻴرهاااي ابااﺰاري بااﻪﻛاررﻓتااﻪ در تخمااﻴن الﮕااﻮ از اعتبااار الزم
برخﻮردارﻧﺪ و اعتبار ﺿرایﺐ ﺟهت تفسﻴر تأیﻴﺪ مﻲشﻮد .ﻧتایج آزمﻮن آرالﻧﻮ و باﻧاﺪ ﻧشاان ماﻲدهاﺪ
ﺟمااالت اخااالل تفاﺿاالگﻴااري شااﺪه داراي همبسااتﮕﻲ مرتبااﻪ اول ) AR(1و دوم ) AR(2ﻧﻴسااتﻨﺪ و
ﻓرﺿﻴﻪ صفر آزمﻮن مبﻨﻲ بر عﺪم وﺟﻮد خﻮدهمبساتﮕﻲ ساریالﻲ مرتباﻪ اول در ﺟماالت پساماﻧﺪ رد
ﻧمﻲشﻮد؛ بﻨابراین روش تخمﻴن ،روش مﻨاسبﻲ براي برآورد مﺪل اسات .ﻧتاایج بارآورد شاﺪه ﻧشاان
مﻲدهﺪ ﻛﻪ با ﻓر

ثابت بﻮدن سایر شرایط اگر ی

درصﺪ مالﻴات هاي مستﻘﻴم اﻓاﺰایﺶ پﻴاﺪا ﻛﻨاﺪ

ﺿریﺐ ﺟﻴﻨﻲ بﻪ اﻧﺪازه  0/10درصﺪ اﻓﺰایﺶ مﻲیابﺪ .بﻪ عبارتﻲ تﻮزیع درآمﺪ ﻧاعادالﻧاﻪ خﻮاهاﺪ شاﺪ.
در حالﻲ ﻛاﻪ باا اﻓاﺰایﺶ مالﻴاات هااي غﻴرمساتﻘﻴم ،ﺿاریﺐ ﺟﻴﻨاﻲ باﻪ اﻧاﺪازه  0/03درصاﺪ ﻛااهﺶ
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مﻌﻨﻲداري خﻮاهﺪ داشت و درﻧتﻴجﻪ تﻮزیع درآمﺪ عادالﻧﻪ خﻮاهﺪ باﻮد .ایان ﻧتﻴجاﻪ هماﻧﻨاﺪ مطالﻌاات
دیﮕر بر لﺰوم تﻮﺟﻪ بﻪ اهمﻴت مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم ﻧسبت بﻪ مستﻘﻴم تأﻛﻴﺪ دارد.
ﻛاهﺶ یاﻓتﻪ است ﻛﻪ از لحاظ آماري این مﻘﺪار از سطﺢ اطمﻴﻨان باالیﻲ برخﻮردار است .بﻪ عباارت
دیﮕر ،اﻓﺰایﺶ تﻮلﻴﺪ ﻧاخالص داخلﻲ در استانهاي ایران داراي اثر مثبتﻲ همچاﻮن اﻓاﺰایﺶ تﻘاﺿااي
ﻛل و همچﻨﻴن ﻛاهﺶ بﻴکاري است .از همﻴن رو درآمﺪ ده

هاي مختلﻒ درآمﺪي اﻓﺰایﺶ یاﻓتﻪ،

و تﻮزیع درآمﺪ عادالﻧﻪ خﻮاهﺪ شﺪ .یکﻲ از متﻐﻴارهاایﻲ ﻛاﻪ بار اﻓاﺰایﺶ ﻧاابرابري طاﻲ دوره ماﻮرد
بررسﻲ در ایران تأثﻴرگذار است ،اﻓﺰایﺶ سطﺢ عمﻮمﻲ ﻗﻴمت هاست .ﺿاریﺐ ایان متﻐﻴار در ساطﺢ
اطمﻴﻨان باالي  99درصﺪ مﻌﻨادار است .این ﺿریﺐ ﻧشان دهﻨﺪه این است ﻛﻪ اﻓاﺰایﺶ تاﻮرم و ساطﺢ
عمﻮمﻲ ﻗﻴمتها باعث بﻪ وﺟﻮد آماﺪن ﻧاابرابري درآماﺪي در ایاران طاﻲ دوره ماﻮرد بررساﻲ شاﺪه
است؛ زیرا اﻓﺰایﺶ ﻗﻴمتها و تﻮرم باعث اﻓﺰایﺶ ﻓشار بﻪ ده

هاي پایﻴن درآماﺪي و ﻛااهﺶ هار

ﭼﻪ بﻴشتر درآمﺪ واﻗﻌﻲ آنها و درﻧتﻴجﻪ اﻓﺰایﺶ ﻧابرابري بﻴشتر در ﺟامﻌﻪ مﻲشﻮد.

 .5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
با تﻮﺟﻪ بﻪ ﻧﻘﺶ و اهمﻴت مالﻴات ها در تﻮزیع درآمﺪ در ﺟامﻌاﻪ ،در مطالﻌاﻪ حاﺿار باا باﻪﻛاارگﻴري
دادههاي ترﻛﻴبﻲ و روش گشتاورهاي تﻌماﻴمیاﻓتاﻪ باﻪ بررساﻲ و تجﺰیاﻪ وتحلﻴال تاأثﻴر مالﻴاات هااي
مستﻘﻴم و غﻴرمستﻘﻴم بر تﻮزیع درآمﺪ در ایران طﻲ دوره زماﻧﻲ  1385تا  1394پرداختﻪ شاﺪه اسات.
صحت ﻧتایج بﻪدستآمﺪه با تﻮﺟﻪ بﻪ آماره تشخﻴﺼﻲ و اﻧجام آزمﻮنهاي مﻮرد ﻧﻴاز تأیﻴﺪ شﺪ.
بر اساس ﻧتایج بﻪ دست آمﺪه از این تحﻘﻴق ،اعمال مالﻴات هاي مستﻘﻴم طاﻲ دوره ماﻮرد بررساﻲ
در ایران باعث اﻓﺰایﺶ ﻧابرابري درآمﺪي در اساتانهااي ایاران شاﺪه اسات .لاذا اگار دولات اﻗشاار
مختلﻒ ﺟمﻌﻴتﻲ با درآمﺪهاي مختلﻒ را بﻪ خﻮبﻲ شﻨاسایﻲ و این سﻴاست را بﻪ طرز صاحﻴﺢ اعماال
ﻛﻨﺪ ،مﻲتﻮاﻧﺪ در ﻛاهﺶ ﻧابرابري درآمﺪي و درﻧتﻴجﻪ ﻛاهﺶ ﻓﻘر تأثﻴرگذار باشاﺪ .از ساﻮي دیﮕار،
اعمال مالﻴاتهاي غﻴرمستﻘﻴم باعث ﻛاهﺶ ﻧاابرابري درآماﺪ شاﺪه اسات .ازا یان رو دولات بایساتﻲ
اﻧﻮاع مالﻴات هاي غﻴرمستﻘﻴم ﺟهت پﻮشﺶ درآماﺪهاي مالﻴااتﻲ اساتفاده ﻛارده و ﻧارخ مالﻴاات هااي
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مستﻘﻴم را ﻛاهﺶ داده ،ﭼراﻛﻪ ﻧﻪتﻨها در این مطالﻌﻪ بلکﻪ در مطالﻌات مشابﻪ هم این ﻧتﻴجاﻪ باﻪ دسات
آمﺪه است .از سﻮي دیﮕر اﻓﺰایﺶ تﻮلﻴﺪات در ﺟامﻌﻪ ،باعث اﻓﺰایﺶ تﻘاﺿااي ﻛال در ﺟامﻌاﻪ و باﻪ
ﻧابرابري درآمﺪي است.
همچﻨﻴن اﻓﺰایﺶ شاخص ﻗﻴمت ﻛاالها و خﺪمات ﻛﻪ بﻪ عﻨﻮان شاخﺼﻲ از تﻮرم در این مطالﻌﻪ
آورده شﺪه است ،باعث ﻛاهﺶ درآمﺪ و دساتمﺰد واﻗﻌاﻲ اﻓاراد ﺟامﻌاﻪ و همچﻨاﻴن ﻓشاار بﻴشاتر باﻪ
ده

هاي پایﻴن درآمﺪي مﻲشﻮد .لذا اﻓﺰایﺶ درآمﺪ باعث اﻓﺰایﺶ بﻴشتر ﻧابرابري خﻮاهﺪ شﺪ.
دولت مﻲتﻮاﻧﺪ باا شﻨاساایﻲ ﻓﻌالﻴات هااي بخاﺶ اﻗتﺼااد زیرزمﻴﻨاﻲ گاامﻲ در ﺟهات اﻓاﺰایﺶ

درآمﺪهاي مالﻴاتﻲ بردارد ﻛﻪ این امر سبﺐ بهبﻮد مالک عﺪالت و ﻛارایﻲ مالﻴات بر درآمﺪ خﻮاهاﺪ
شﺪ.
الزم است دولت برﻧامااﻪهااایﻲ را ﺟهت اﻓﺰایﺶ ﻓرصااتهاااي شﻐلﻲ ،بﻪ صﻮرت عملﻴاتﻲ اﻧجام
دهﺪ؛ ﭼراﻛﻪ در بلﻨﺪمﺪت سبﺐ بهبﻮد تﻮزیع درآمﺪ خﻮاهﺪ شﺪ .همچﻨﻴن هرساالﻪ حﺪاﻗل دستمﺰد را
باار اساااس ﻧرخ تﻮرم واﻗﻌﻲ ﺟامﻌﻪ تﻌﻴﻴن ﻛﻨﻨااﺪ ،زیرا ﻧتایج حاصل گﻮیاي این مطلﺐ بﻮد ﻛﻪ اﻓﺰایﺶ
حﺪاﻗل دستمﺰد رابطﻪ مستﻘﻴم با بهبﻮد تﻮزیع درآمﺪ دارد.
بﻪ مﻨﻈﻮر بررسﻲ دﻗﻴق آثار مالﻴات ها بر تﻮزیع درآمﺪ ،بهتر است مخارج دولت (بﻪ عﻨﻮان متﻐﻴر
مالﻲ دیﮕر ،ﻧﻴﺰ در ﻛﻨار آن در ﻧﻈر گرﻓتﻪ شﻮد؛ زیرا از ی

طرف پرداخت مالﻴات در ﻛاهﺶ ﻗﺪرت

خریﺪ برخﻲ از اﻓراد ﻛﻪ دولت درصﺪد ﻛاهﺶ درآمﺪ آنهاست مؤثر خﻮاهﺪ بﻮد و در مﻘابل ،دولت
از طریق مالﻴاتهاي ﺟمعآوريشﺪه با پرداختهاي اﻧتﻘالﻲ خﻮد ،درآمﺪ گروههاي ﻛمدرآمﺪ ﺟامﻌﻪ
را اﻓﺰایﺶ مﻲدهﺪ .ﻧتﻴجﻪ این سﻴاست مالﻲ این است ﻛﻪ از ی

طرف ،مخارج اﻧتﻘالﻲ دولت بﻪ سﻮد

اﻓراد ﻛمدرآمﺪ خﻮاهﺪ بﻮد و از طرف دیﮕر ،بار و زیان مالﻴاتﻲ ﻧﻴﺰ بﻪ اﻓراد پردرآمﺪ تحمﻴل مﻲشﻮد.
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