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مقدمــه :معضــل اساســی کــه اقتصــاد ایــران در دهه
 80بــا آن مواجــه بــود ،کاهــش تــوان مالــی دولــت در
ادامــه دادن یارانههــای اقتصــادی بــوده اســت کــه منجر
بــه جلوگیــری از شــروع و ادامــه دادن پروژههــای
عمرانــی و حیاتــی کشــور شــده بــود و الگــوی
مصــرف جامعــه را از حالــت بهینــه خــارج کــرده بــود
و مــواردی از ایــن دســت .ایــن دالیــل باعــث شــد
دولــت از زمســتان  88شــروع بــه اصالحــات اقتصادی
(از جملــه آزادســازی قیمــت حاملهــای انــرژی) بــا
عنــوان طــرح تحــول اقتصــادی کنــد کــه همزمــان بــا
آن ،شــوکهای بیرونــی ماننــد افزایــش قیمــت نفــت و
غیــره نیــز اتفــاق افتــاد و تأثیــر عمیقــی بــر متغیرهــای
اصلــی اقتصــاد ایــران از جملــه نابرابــری گذاشــت.
اینکــه تغییــرات نابرابری ایجاد شــده در ایــن دوره ،چه
تأثیــری بــر رفــاه ســرانه ایــران گذاشــته اســت ،در ایــن
تحقیــق مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــه عبــارت
دیگــر مســالهای کــه ایــن تحقیــق بــه دنبــال حــل آن
اســت بــرآورد صرفـ ًا تأثیــرات تغییــر در توزیــع درآمد
(نابرابــری) بــر رفــاه در ســال  1390نســبت بــه 1382
میباشــد نــه تغییــرات درآمــد.

Introduction: The most important
problem of Iran’s economy in 2010s
was decline in financial strength of government for continuing economic subsidies, which led to failure to start and
continue infrastructural and vital projects . Also, it changed the optimum social consumption habit . These reasons
caused the government to start economic reform (such as liberalization of energy conduit prices ),which was called
economic evolution plan, from the winter of 2010. Beside these reforms, external shocks such as oil price increase
caused a deep effect on Iran’s main economic variables such as inequality. This
research aimed to investigate the effect
of inequality changes on the welfare per
capita in this period . . In other words,
the effect of changes in income distribution (inequality) on welfare on 2011
compared to 2003.
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روش :در ایــن مقالــه از مطلوبیــت نهایــی
مصــرف بهعنــوان شــاخص رفــاه ســرانه اســتفاده
شــده اســت .تابــع مــورد اســتفاده رفــاه نیــز،
برگسون-ساموئلســون میباشــد کــه هــم تأثیــرات
درآمــد بــر رفــاه را لحــاظ میکنــد و هــم توزیــع
درآمــد را .در تابــع مطلوبیــت نهایــی مصــرف
برگســون -ساموئلســون کــه از دو پارامتــر مصــرف
ســرانه و کشــش مطلوبیــت نهایــی مصرف/درآمــد
تشــکیل شــده اســت ،پارامتــر دوم نشــاندهنده
تغییــرات نابرابــری اســت .رویکردهــای مختلفــی
بــرای بــرآورد ایــن کشــش وجــود دارد امــا دو
رویکــرد شــواهد رفتــاری و ارزشهــای آشکارشــده
معتبرتــر از بقیــه هســتند کــه در ایــن مقالــه مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه انــد .محاســبه تغییــر رفــاه در
اثــر نابرابــری نیــز بــرای دوره بلندمــدت  8ســاله
انجــام شــده اســت و انتظــار مــیرود نتایــج آن
تحــت تأثیــر اثــرات کوتاهمــدت نباشــد؛ یعنــی
قابــل اســتفاده در سیاســتگذاریهای بلندمــدت
میباشــد.
یافتههــا :رفــاه ســرانه ایــران در ســال 1390
نســبت بــه ســال  5/23 ،1382درصــد بــه دلیــل
افزایــش نابرابــری ،کاهــش یافتــه اســت .شــایان
ذکــر اســت در دوره مذکــور ،در جامعــه ،بیــزاری
از نابرابــری افزایــش یافتــه اســت.
بحــث :قــدر مطلــق کشــش مطلوبیــت نهایــی
مصــرف در ایــران بــا اســتفاده از رویکــرد شــواهد
رفتــاری بــرای دورههــای  1382-1344و -1362
 1390بــه ترتیــب برابــر  1/56و  1/92بــرآورد
شــده اســت کــه نشــان دهنــده بیــزاری از نابرابــری
اســت .در واقــع ،ایــن افزایــش بیــزاری از نابرابــری،
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Method: The marginal utility of consumption was used as the determinant
of welfare per capita. To measure welfare, Bergson – Samuelson model was
applied, which considers both effects of
income on welfare and income distribution. The Bergson -Samuelson model’s marginal utility of consumption
is generated from two parameters; the
consumption per capita and the elasticity of marginal utility of consumption/
income. The second parameter is an indicator for inequality. There are some
different methods for calculation of the
elasticity, but behavioral evidence and
revealed social values approaches are
two reliable of them which were used
in this paper. Considering that welfare
changes were calculated for a period of
eight years, the results can be used in
the long-term policy making.
Results: The results showed that Iran’s
welfare per capita decreased by 5.23
percent in 2011 compared to 2003 due
to increase in inequality It is worth
mentioning that in this period, inequality aversion increased.
Discussion: The elasticity of marginal
utility of consumption in Iran for 19652003 and 1982-2011
was equal to 1.56 and 1.92 respectively, which show inequality aver-
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باعــث کاهــش رفــاه ســرانه ایــران بــه انــدازه%5/23
شــده اســت .شــایان ذکــر اســت کشــش مطلوبیــت
نهایــی مصــرف بــر اســاس رویکــرد دوم (ارزشــهای
آشکارشــده) میباشــد کــه بــه دلیــل بــاال بــودن
ســهم درآمــد نفتــی در درآمدهــای دولــت ایــن
رویکــرد نتیجــه اریبــی بــه دســت داده اســت و
قابــل اتــکا نیســت.
کلیدواژههــا :رفــاه ،رویکــرد ارزشهــای
آشکارشــده جامعــه ،رویکــرد شــواهد رفتــاری،
کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،نابرابــری

sion. In fact, this aversion caused a
5.23 percent decrease in welfare per
capita in Iran. Also, based on the revealed social values approach, the marginal utility of consumption elasticity
is equal to 1, which is not reliable due
to the high share of oil revenues on the
government’s income.
Keywords: behavioral approach, elasticity of marginal utility of consumption, Inequality, social revealed values
approach, welfare
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مقدمه
یکــی از دغدغههــای اصلــی اقتصاددانــان ،ارزیابــی تغییــرات رفــاه جامعــه اســت؛ بــه
عبارتــی اقتصاددانــان عالقهمنــد هســتند از ابزارهــا و سیاســتهای اقتصــادی اســتفاده کننــد
تــا رفــاه جامعــه را افزایــش دهنــد .اینکــه چــه عواملــی بــر روی رفــاه جامعــه تأثیــر
میگــذارد یکــی از مباحــث چالشبرانگیــز علمــی بــوده اســت بهطوریکــه نظریــات
مختلفــی دراینبــاره ارائــه شــده اســت .درواقــع تغییــرات رفــاه میتوانــد ریشــههای
مختلفــی داشــته باشــد :ســطح درآمــد ،توزیــع درآمــد ،محیــط زیســت ،آمــوزش ،ســامت،
عوامــل اجتماعــی ،عوامــل فرهنگــی و جــز اینهــا .بــا در نظــر گرفتــن اصــل قلــت
موضوعــی فریدمــن (کــه بیــان میکنــد حداقــل متغیرهــای تأثیرگــذار در مــدل انتخــاب
شــود بهطوریکــه توضیحدهندگــی مــدل ،خیلــی تحــت تأثیــر قــرار نگیــرد) ،در اکثــر
تحقیقــات مربــوط بــه رفــاه ،معمــوالً دو متغیــر درآمــد و نابرابــری را بهعنــوان شــاخص
رفــاه در نظــر میگیرنــد (صادقــی و همــکاران .)1389 ،در بســیاری از مــوارد ایــن دو
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شــاخص ،معیارهــای دیگــر از قبیــل محیــط زیســت ،ســامت و جــز اینهــا را نیــز تــا
ا میتــوان ادعــا کــرد کســانی کــه درآمــد بیشــتری دارنــد
حــدودی شــامل میشــود .مث ـ ً
در مناطــق بــا آبوهــوای بهتــر شــهر زندگــی میکننــد ،ســطح ســامت و تحصیــات
باالتــری دارنــد ،در طبقــه اجتماعی-فرهنگــی باالتــری جــای دارنــد و ....در رابطــه بااینکــه
درآمــد تأثیــر بیشــتری بــر رفــاه دارد یــا توزیــع آن ،نظــرات متفاوتــی وجــود دارد :بعضــی
از صاحبنظــران معتقدنــد اول بایــد درآمــد ایجــاد شــود ســپس توزیــع شــود بــه ایــن
خاطــر ،در تابــع رفــاه وزن بیشــتری بــه درآمــد در مقایســه بــا توزیــع ،میدهنــد .بعضیهــا
هــم اعتقــاد دارنــد کــه توزیــع درآمــد بــه درآمدزایــی ارجحیــت دارد؛ بههرحــال چیــزی
کــه مهــم اســت اکثــر اقتصاددانــان بــه هــر دو شــاخص اهمیــت میدهــد .مــدل برگســون
ساموئلســون نیــز یکــی از مدلهایــی اســت کــه از آن در اقتصــاد رفــاه اســتفادههای زیــادی
میشــود .ایــن مــدل کــه در بخشــهای بعــد بهصــورت مفصــل توضیــح داده شــده اســت،
بــه هــر دو شــاخص درآمــد و نابرابــری ،اهمیــت میدهــد و در ایــن تحقیــق از ایــن مــدل
اســتفاده شــده اســت.
در بســیاری از مطالعــات انجامشــده در ایــران و خــارج از ایــران ،بــه تأثیــر «درآمــد
بهصــورت تنهــا» ،بــر روی رفــاه پرداختــه شــده اســت و یــا اینکــه تأثیــرات آن بهصــورت
همزمــان بــا توزیــع درآمــد بــر روی رفــاه موردبررســی قرارگرفتــه اســت .چیــزی کــه
کمتــر در مطالعــات دیــده میشــود ،تأثیــر فقــط متغیــر توزیــع (نابرابــری) بــر روی رفــاه
اســت کــه در ایــن تحقیــق بــه دلیــل مهــم بــودن آن در دهــه  80اقتصــاد ایــران ،مدنظــر
قرارگرفتــه و بررســی شــده اســت .بــه عبارتــی در دهــه ( 80بهصــورت دقیقتــر )82-90
در ســاختار اقتصــادی ایــران اتفاقاتــی افتــاده اســت کــه باعــث افزایــش نابرابــری شــده
اســت و از ایــن مســیر رفــاه ایــران را کاهــش داده اســت کــه در ایــن تحقیــق بــه بــرآورد
ایــن تغییــر رفــاه پرداختــه شــده اســت.
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معضــل اساســی کــه اقتصــاد ایــران در دهــه  80بــا آن مواجــه بــود ،کاهــش تــوان
مالــی دولــت در ادامــه دادن یارانههــای اقتصــادی بــوده اســت کــه منجــر بــه عــدم شــروع
پروژههــای حیاتــی کشــور شــده بــود و الگــوی مصــرف جامعــه از حالــت بهینــه خــارج
شــده بــود و غیــره .ایــن دالیــل باعــث شــد دولــت شــروع بــه اصالحــات اقتصــادی
کنــد کــه همزمــان بــا آن ،شــوکهای بیرونــی ماننــد افزایــش قیمــت نفــت نیــز اتفــاق
افتــاد و تأثیــر عمیقــی بــر متغیرهــای اصلــی اقتصــاد ایــران ازجملــه نابرابــری گذاشــت.
بهصــورت خالصــه ،در دوره  1382تــا  1390برخــی سیاســتها و اتفاقــات اقتصــادی
از قبیــل رشــد قیمــت نفــت ،اعطــای وام بــه بنگاههــای زودبــازده و شــروع طرحهــای
عمرانــی زیــاد ،شــروع طــرح تحــول اقتصــادی ،رشــد پایــه پولــی ،رشــد نــرخ ســود
بانکــی ،رشــد نــرخ ارز و غیــره را شــاهد بودیــم کــه درمجمــوع هــم بــر رشــد اقتصــادی
و هــم بــر توزیــع درآمــد تأثیــر منفــی گذاشــت .اینکــه تغییــرات نابرابــری ایجــاد شــده در
ایــن دوره ،چــه تأثیــری بــر رفــاه ســرانه ایــران گذاشــته اســت در ایــن تحقیــق موردتوجــه
قرارگرفتــه اســت .بهعبارتدیگــر مســئلهای کــه ایــن تحقیــق بــه دنبــال حــل آن اســت
بــرآورد تأثیــر توزیــع درآمــد (نابرابــری) بــر رفــاه اســت نــه تغییــرات درآمــد.
 -2مبانی نظری
ســطح رفــاه مفهومــی ذهنــی اســت و میتــوان آن را معــادل بــا ســطح مطلوبیــت در
نظــر گرفــت .در ادبیــات نظــری تــاش شــده اســت ایــن پارامتــر ذهنــی بــا اســتفاده از
شــاخصهایی ماننــد ســطح مصــرف ،درآمــد و نابرابــری (توزیــع درآمــد و امکانــات) برآورد
شــود (صادقــی و همــکاران )1389 ،و ایــن بــه دلیــل عــدم توانایــی در بــرآورد مســتقیم
رفــاه (مطلوبیــت) اســت .درواقــع نزدیکتریــن شــاخص بــه رفــاه ،همــان مطلوبیــت
اســت و بهتریــن شــاخصی کــه میتــوان بــرای بــرآورد تغییــرات رفاهــی اســتفاده کــرد
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تغییــرات مطلوبیــت (مطلوبیــت نهایــی) اســت؛ درواقــع ،رفــاه کل ،عــددی ثابــت اســت
ولــی تغییــرات مطلوبیــت (رفــاه) نهایــی را میتــوان بهصــورت درصــدی بیــان کــرد و
کاربردیتــر اســت .البتــه مطلوبیــت نهایــی کــه در ایــن مقالــه ،مــورد اســتفاده قرارگرفتــه
اســت در بطــن خــود زیــر شــاخصهای ســطح درآمــد (مصــرف) و نابرابــری را نیــز دارد.
بررســی چگونگــی تأثیــر متغیــر درآمد/مصــرف بــر رفــاه جامعــه ،نیــاز بــه بررســی
نــوع تابــع رفــاه اجتماعــی دارد .بعضــی از ایــن توابــع ،بــه توزیــع درآمــد (مصــرف) و
بعضــی دیگــر بــه ســطح درآمــد اهمیــت میدهنــد و برخــی از توابــع ماننــد برگســون-
ساموئلســون ،1ســن 2و غیــره ،بــه هــردوی ایــن متغیرهــا اهمیــت میدهنــد .بــا توجــه بــه
اصــل قلــت موضوعــی فریدمــن (انتخــاب مــدل بــا کمتریــن متغیــر مســتقل و بیشــترین
قــدرت توضیحدهندگــی) ،در ایــن تحقیــق از تابــع برگســون – ساموئلســون بهعنــوان تابــع
رفــاه پایــه تحقیــق ،اســتفاده شــده اســت کــه بهصــورت مفصــل توضیــح داده میشــود.
همانطــور کــه ذکــر شــد ،اندازهگیــری تغییــرات رفاهــی مــردم کــه هــدف اصلــی
ایــن تحقیــق اســت ،نیــاز بــه بــرآورد مطلوبیــت (رفــاه) نهایــی اقشــار مختلــف مــردم
دارد .بــا توجــه بــه اینکــه درآمــد (مصــرف) ،کاالی خــوب و عــادی اســت (پیشفــرض
تحقیــق) ،تابــع مطلوبیــت نهایــی مصــرف نزولــی خواهــد بــود.
رفــاه اجتماعــی برگســون – ساموئلســون ،تابعــی از مطلوبیــت افــراد جامعــه بهصــورت
جمــع و جداییپذیــر بــوده و مطلوبیــت افــراد تابعــی از مصــرف آنهــا در نظــر گرفتــه
میشــود کــه بــا انجــام طرحهــای دولتــی تغییــر میکنــد:
n

1

i

∑U
i =1

=
=SW f (U 1 ,U
)2 ,U 3 , ….
1. Bergson - Samuelson
2. Sen
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در آن  SWتابــع رفــاه اجتماعــی اســت کــه بهصــورت تابعــی از مطلوبیــت افــراد
جامعــه ،Ui ،اســت .بــا تغییــر مصــرف میتــوان تغییــر رفــاه جامعــه ( )dSWرا بهصــورت
زیــر نشــان داد:
∆C i

2

'

n

i

∑U

dSW
=

i =1

'

کــه در آن  U iنشــاندهنده تغییــر مطلوبیــت فــرد  iدر اثــر تغییــر یــک واحــد مصــرف ،یــا همــان

مطلوبیــت نهایــی مصــرف (مطابــق پیشفــرض مثبــت و دارای شــیب منفــی) و ∆C i
مصــرف فــرد  iبراثــر اجــرای پــروژه اســت و ÄC i

'

میــزان تغییــر

 U iبیانگــر میــزان تغییــر مطلوبیــت فــرد  iاســت

کــه مطابــق تابــع رفــاه اجتماعــی در معادلــه ( )1منجــر بــه تغییــر رفــاه اجتماعــی ،dSW ،بــه همــان انــدازه
میشــود .درواقــع ،مجمــوع تغییــرات رفاهــی افــراد ،کل تغییــرات رفاهــی جامعــه را بــه دســت میدهــد.
بــا توجــه بــه پیشفــرض خــوب و عــادی بــودن مصــرف (درآمــد) ،بــا افزایــش مصــرف (درآمــد)،
مطلوبیــت کل افزایــش مییابــد ولــی بــا ســرعت کمتــری؛ بهعبارتدیگــر در مطلوبیــت نهایــی مثبــت و
نزولــی اســت؛ یعنــی در ســطوح بــاالی مصرفــی ،مطلوبیــت نهایــی کمتــر از ســطوح پاییــن مصرفــی اســت

و از ایــن میتــوان نتیجــه گرفــت ،مطلوبیــت نهایــی رابطــهای عکــس بــا رفــاه کل دارد .لــذا U i' ∆Ci

میــزان تغییــر رفــاه جامعــه در اثــر تغییــر مطلوبیــت فــرد  iاســت کــه در آن∆Ci ،

مشــخص اســت ولــی

'

قابلاندازهگیــری بــودن  U iنیــاز بــه مشــخص بــودن تابــع مطلوبیــت افــراد جامعــه دارد .فــرض کنیــد
تابــع مطلوبیــت بهصــورت زیــر باشــد:

3

=
) U i (C i 1−e ) / (1 − e

در رابطــه (U i ،)3مطلوبیــت فــرد  C i ،iمصــرف ســرانه فــرد  iو  eکشــش مطلوبیت
نهایــی مصــرف یــا درآمــد اســت .رفــاه هــر فــرد بــا افزایــش مصــرف ســرانه آن فــرد
افزایــش پیــدا میکنــد لــذا مطلوبیــت هــر فــرد تابعــی از مصــرف ســرانه آن فــرد اســت.
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مطلوبیــت نهایــی (شــاخص رفــاه)  iامیــن فــرد بهصــورت زیــر بــوده کــه مقــداری
مثبــت اســت ضمن ـ ًا مطلوبیــت نهایــی تابعــی مثبــت از مصــرف و قــدر مطلــق کشــش
مطلوبیــت نهایــی مصــرف اســت.
4

dU i
= MU
=
C i −e > 0
i
dC i

مشــتق دوم رابطــه ( )3منفــی اســت و نزولــی بــودن مطلوبیــت نهایــی را نســبت بــه
مصــرف نشــان میدهــد.
5

d 2U i
=
−e i C i− (1+e ) < 0
2
dC i

از طرفــی دیگــر در ایــن تابــع قــدر مطلــق کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ثابــت و
برابــر  eاســت:
6

dMU i C i
.
= −e
dC i MU i

مطلــق کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،کــه ازنظــر تئوریــک در معادلــه ( )6نشــان
داده شــده اســت ،بــا افزایــش مصــرف (مخــرج کســر) بــه شــرطی کــه مطلوبیــت نهایــی
(صــورت کســر) چنــدان تغییــر نکنــد ،افزایــش مییابــد؛ بهعبارتدیگــر ،ایــن کشــش
شــاخصی بــرای نابرابــری اســت.
ایــن کشــش ،بــا اســتفاده از روشــهای مختلفــی قابــل تخمیــن اســت کــه خالصـهای از
آنهــا بهصــورت زیــر اســت-1 :روشــهایی کــه از نمونهگیــری اســتفاده میکننــد (آمیــل

1

و همــکاران)1998 ،؛  -2مطالعاتــی کــه بــر روی رفتــار مصرفــی دائمــی اســتوار اســت
(بالنــدل 2و همــکاران1994 ،؛ پیــرس و آلــف)1995 ،3؛  -3مطالعاتــی کــه از مــدل تقاضــا
1. Amiel
2. Blundell
3. Pearce and Ulph
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بــرای کاالهــای غیرضــروری اســتفاده کردهانــد و همــان رویکــرد شــواهد رفتــاری اســت
(اوانــس و ســزر2002 ،؛ اوانــس ،کــوال و ســزر؛ 2005؛ فلنــر1967 ،1؛ کــوال )2002؛ و
 -4مطالعاتــی کــه از ارزش اجتماعــی آشکارشــده 2بهوســیله درآمــد مالیاتــی اســتفاده
کردهانــد (کاول و گاردینــر1999 ،3؛ اســترن .)1977 ،4یــک مــرور جامــع از روشــهای
مختلــف بــرآورد  eدر اوانــس ( )2005وجــود دارد کــه وی نهایتــ ًا دو روش آخــر را
روشــهای معتبــر میشناســد .گــروم و مدیســون ( )2013از ایــن دو روش اســتفاده
کردهانــد .بــه ایــن خاطــر در ادامــه ،دو روش  3و  ،4ارائــه میشــود:
رویکرد ارزشهای آشکارشده جامعه در محاسبه e

تخمیــن  eمیتوانــد بــا مشــاهده اهــداف ارزشــی 5کــه دولــت در سیاســتهای

اقتصــادی خــود دنبــال میکنــد ،بــه دســت آیــد .یــک رویکــرد مشــهور ایــن اســت

کــه  eرا پارامتــر بیــزاری دولــت از نابرابــری تعبیــر کنیــم و ســپس مقــدار آن را

بــا اســتفاده از درجــه بهبــود برنامههــای مالیــات درآمــدی کشــور انــدازه بگیریــم.
پــس دولــت هــدف ارزشــی مبــارزه بــا نابرابــری جامعــه را دنبــال میکنــد و

بهاینعلــت ایــن روش بــه رویکــرد ارزشــهای آشکارشــده معــروف شــده اســت
(اوانــس.)2005 ،
فــرض اصلــی ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه دولــت طــوری مالیــات را بــرای
افــراد مختلــف درآمــدی تعییــن میکنــد کــه رفــاه ازدس ـترفته همــه افــراد برابــر
باشــند:

7
3. Cowell and Gardiner

k
= ))

U (Y ) −U (Y −T (Y

		2. revealed social values
5. normative

		1. Fellner
		4. Stern
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 U (Yرفــاه (مطلوبیــت) اولیــه U ( Y − T ( Y ) ) ،رفــاه بعــد از گرفتــن

)

مالیــات و  kعــدد ثابــت اســت پــس چنانچــه ذکــر شــد معادلــه فــوق بــه ایــن

مفهــوم اســت کــه بــا گرفتــن مالیــات ،رفــاه ازدسـترفته افــراد مختلــف درآمــدی

(مصرفــی) بــه یــک انــدازه خواهــد بــود.

فــرض بعــدی کــه در ایــن رویکــرد اســتفاده میشــود ،تابــع مطلوبیــت دارای کشــش
ثابــت اســت و تمــام افــراد دارای تابــع مطلوبیــت زیــر هســتند:
1−e

−1
1−e

8

Y

U (Y

=)

 Yداللــت بــر درآمــد قبــل از مالیــات و ) T(Yتابــع مالیــات درآمــدی اســت .بــا
جایگــذاری ( )8در ( )7میتــوان بــه معادلــه ( )9دســت یافــت:

= ) − 1) / (1 − e ) − (Y −T (Y ))1−e − 1 / (1 − e
k
9

1−e

(Y

با مشتقگیری کلی از معادله ( )9به معادله ( )10میرسیم:
= ) − [Y −T (Y )]−e (1 − t
0

10

−e

Y

در معادلــه فــوق t ،نــرخ نهایــی مالیــات اســت .بعــد از مرتــب کــردن معادلــه فــوق و
سادهســازی آن بــه رابطــه ( )11میرســیم:
11

T (Y ) e
]
Y

(1 − t ) =[1 −

در معادلــه فــوق t ،برابــر نــرخ نهایــی مالیــات مؤثــر اســت .بــا لگاریتمگیــری از آن
داریــم:
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 T (Y ) 
=log (1 −
t ) elog 1 −

Y 


12
بنابراین

) log (1 − t

 T (Y ) 
log 1 −

Y 


13

=e

با استفاده از فرمول فوق میتوان  eرا برآورد کرد که در آن:
 = Yکل درآمد مشمول مالیات 1و یا دستمزد متوسط
 = tنرخ نهایی مالیات بر درآمد

2

 =Tکل مالیات بر درآمد مشمول
T
و = نرخ متوسط مالیات است.
Y
3

مــدل برابــری مطلوبیــت ازدســترفته (معادلــه  )7بهطــور گســترده در مالیــه

عمومــی مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت؛ بــرای عنــوان مثــال ریچتــر،)1983( 4

ویتالیانــو )1977( 5و یانــگ )1987( 6را ببینیــد .در ضمــن اســترن ( )1977بــه ایــن
نتیجــه رســیده اســت کــه ایــن مــدل دادههــا را بهتــر از مدلهــای پیچیــده مالیاتــی،

بــرازش میکنــد .اوانــس ( )2006 ،2005از ایــن مــدل بــرای بــرآورد کشــش
مطلوبیــت نهایــی کشــورهای اوایسـیدی و اتحادیــه اروپــا اســتفاده کــرده و نتایــج
قابلاعتمــادی بــه دســت م ـیآورد .گــروم و مدیســون ( )2013نیــز از ایــن روش

بــرای محاســبه پارامتــر  eاســتفاده کــرده اســت.
3. total income tax liability
6. Young

2. marginal rate of income tax
			5. Vitaliano

1. total taxable income
		4. Richter
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رویکرد شواهد رفتاری برای محاسبه e

یکــی از روشــهای محاســبه  eدر رویکــرد شــواهد رفتــاری ،روش تقاضــای

مصرفکننــده بــرای کاالی غذایــی و غیــر غذایــی بــا ترجیحــات مســتقل اســت

1

کــه در ادامــه بــا بررســی مختصــری از معایــب ســایر روشــها ،علــت انتخــاب ایــن

روش توضیــح داده شــده اســت.

همچنــان کــه گفتــه شــد ،چندیــن روش بــرای محاســبه کشــش مطلوبیــت

نهایــی مصــرف وجــود دارد در یکــی از رویکردهــا ،مخصوص ـ ًا در مــدل رتــردام،2

از سیســتمهای تقاضــای کامــل 3اســتفاده میشــود و متأســفانه ایــن رویکــرد بــه
دلیــل نیــاز بــه دادههــای زیــادe ،هــای بــزرگ غیرقابلقبولــی نزدیــک بــه  -5بــه

دســت میدهــد .مــدل دیگــری کــه توســط اســترن ( )1977پیشــنهاد شــد؛ از رفتــار

مصــرف و پسانــداز افــراد بــرای تخمیــن  eبعضــی از کشــورها اســتفاده کــرد
و عــدد  -5را بــرای  eبــه دســت داد و حتــی در بعضــی از مــوارد عــدد  -10و
حتــی بزرگتــری را بــه دســت داد .از طــرف دیگــر بتنکــورت )1968( 4از تابــع

مطلوبیــت خاصــی بــه نــام تابــع اســتون-گری 5اســتفاده کــرد وی در ایــن مــدل
نــرخ دســتمزد را بهعنــوان قیمــت فراغــت در نظــر گرفــت و  eرا بــرای طبقــات

درآمــدی مختلــف شــیلی محاســبه کــرد  eبــرای بعضــی از گروههــای درآمــدی بــه
 -14رســید و بــرای طبقــات کمدرآمــد جوابهــای مثبتــی بــه دســت داد کــه ازنظــر

تئــوری غیرقابلقبــول اســت.

یکــی از روشــهای بســیار خــوب بــرای محاســبه  eکــه مشــکالت فــوق را حــل

کــرد مبتنــی بــر تحلیلهــای تقاضــا و بــر اســاس کار فیشــر ،)1927( 6فریــش)1932(7
2. Roterdam
5. Stone-Geary
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1. consumer demand for a preference-independent good
		3. complete demands systems
4. Betencourt
				6. Fisher
7. Frisch
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و فلنــر ( )1967اســت کــه معــروف بــه مــدل  FFFاســت .آنهــا فــرض کردنــد
تابــع مطلوبیــت بهصــورت جمعپذیــر اســت و تابعــی از دو کاالی غذایــی و غیــر

غذایــی اســت و بــر اســاس فــروض فــوق معادلــه ( )16را بــرای محاســبه  eبــه
دســت آوردنــد.

14

y
pˆ f

=e

که  eکشش مطلوبیت نهایی درآمد (مصرف) y ،کشش درآمدی تابع تقاضای غذا و
 pˆ fکشش جبرانی تابع تقاضای غذا میباشد .مدل  FFFروش زیر را برای حذف

اثر درآمدی از کشش قیمتی پیشنهاد میکند.
15

=ˆp
pf − (a ) y
f

کــه  p fکشــش قیمتــی تقاضــای غذاســت و( )aســهم غــذا در بودجــه
مصرفکننــده اســت.
متأســفانه ،مــدل  FFFنتایــج رضایــت بخشــی بــرای بعضــی از کشــورهای

درحالتوســعه بــه دســت نمیدهــد چــون ســهم غــذا در بودجــه خانــوار آنهــا

زیــاد اســت .ایــن مســئله مخصوص ـ ًا بــرای هنــد در مطالعــه کــوال )2002(1بســیار
جــدی بــود زیــرا مقــدار بــاالی( )aباعــث میشــود کــه بــا توجــه بــه معادلــه

( a)y(،)17بیشــتری از  p fحــذف شــود و  pˆ fکمتــری بــه دســت آیــد و  eبــه

ســمت بــاال اریــب پیــدا کنــد .بهعبارتدیگــر وقتــی ســهم درآمــد خــرج شــده
روی غــذا کــم اســت ،ماننــد تقریبــ ًا همــه کشــورهای پیشــرفته ،معادلــه مذکــور
نتایــج خوبــی بــه دســت میدهــد .بــرای مثــال کــوال ( )1984بــا اســتفاده از مــدل
1. Kula

335

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

 FFFکشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف قابلاطمینانــی را بــرای آمریــکا و کانــادا
محاســبه کــرد کــه در ایــن کشــورها میــل متوســط بــه مصــرف غــذا  %20بــود.
در ایــران نیــز اخیــرا ً ســهم غــذا از درآمــد در حــال کاهــش اســت و بــه کمتــر
از  %30رســیده اســت ولــی چــون میانگیــن آن بــرای دوره موردبررســی %33

اســت و نزدیکتــر بــه هنــد ( )%40اســت ،از ایــن روش اســتفاده نشــده اســت.

همچنیــن بــه دلیــل اجــرای طــرح تحــول اقتصــادی ،آزادســازی یارانههــا و رشــد

بــاالی عرضــه پــول ،در نیمــه دوم دهــه  ،1390قیمــت مســکن و ســایر هزینههــا
بهشــدت افزایــش پیــدا کــرد کــه باعــث کاهــش هزینههــای خوراکــی در میــان

خانوارهــا شــد ،لــذا بــه نظــر میرســد ایــران اکنــون در شــوک اقتصــادی اســت و
هنــوز اثــرات آن از بیــن نرفتــه اســت پــس انتظــار م ـیرود در آینــده ایــن اثــرات

از بیــن بــرود و بــه ســمت رونــد بلندمــدت برگــردد کــه در آن ســهم هزینههــای

خوراکــی بــاال اســت .بــه ایــن خاطــر در ایــن مقالــه از ایــن روش بــرای بــرآورد

کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف اســتفاده نشــده اســت.

در روشــی مشــابه مــدل  ،FFFآموندســن )1964(1و جونــز )1993(2مشــکل فوق

را حــل کردهانــد کــه در کار آنهــا کاالهــای غذایــی و غیــر غذایــی مکمــل در نظــر

گرفتــه شــدهاند بهعبارتدیگــر محدودیــت همگنــی بــه تابــع مطلوبیــت اعمــال
شــده اســت کــه فرمــول زیــر را بــرای محاســبه  eبــه دســت میدهــد:
16

y
* ) e = (b
p

کــه( )bمیــل نهایــی خــرج کــردن پــول روی کاالهــای غیــر غذایــی *p،کشــش

قیمتــی تقاضــای غــذا نســبت بــه متغیــر «قیمــت غــذا بــر قیمــت غیــر غــذا» اســت و y
1. Amundsen
2. Joens
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کشــش درآمــدی تابــع تقاضــای غذاســت کــه از رگرســیون زیــر بــه دســت میآینــد:

17

 p

α + ylnY − p *ln  food 
= lnD
 p non food 

میــل نهایــی خــرج کــردن پــول روی غیــر غــذا ،)b(،بهاضافــه میــل نهایــی خــرج
کــردن پــول روی غــذا ،)a(،برابــر  1اســت .اگــر درآمدهــای حقیقــی  %1افزایــش یابنــد،
y
)  ( bروی غیــر غــذا خــرج
درحالیکــه قیمتهــای غــذا و غیــر غــذا ثابــت بماننــد،
100
y
y
) a = (1 − bنیــز روی غــذا هزینــه میشــود .ایــن مــدل بــرای
میشــود و
100
100
ایــران و کشــورهایی کــه ســهم مصــرف غــذا در بودجــه خانــوار آنهــا زیــاد اســت مناســب
اســت .بــه ایــن خاطــر ،در ایــن تحقیــق از ایــن مــدل اســتفاده میشــود.
 -3پیشینة تجربی
عبدلــی و شــیردل ( )1388کشـ�ش مطلوبیـ�ت نهایـ�ی مصـ�رف  1/56را مــورد اســتفاده
قــرار دادهانــد کــه بــا اســتفاده از رویکــرد شــواهد رفتــاری و مبتنــی بــر دادههــای -1382
 1344بــرآورد شــده اســت .آنهــا اســتانهای کشــور را ازنظــر مصــرف بــه ســه گــروه بــا
مصــرف بــاال ،بــا مصــرف متوســط و بــا مصــرف پاییــن ،تقســیمبندی کردهانــد و بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه مطلوبیــت نهایــی گــروه بــا مصــرف ســرانه پاییــن  2/4برابــر
گــروه بــا مصــرف ســرانه باالســت .تحقیــق فعلــی بــا مقالــه عبدلــی و شــیردل وجــوه
افتراقهایــی دارد :اوالً در مقالــه ایشــان صرفـ ًا از روش آموندســن و جونــز بــرای بــرآورد e
اســتفاده شــده اســت درحالیکــه در تحقیــق فعلــی از روش برابــری رفــاه ازدســترفته
نیــز اســتفاده شــده اســت (ایــن روش در مطالعــات داخلــی اســتفاده نشــده اســت) .ثانیـ ًا
مطالعــه عبدلــی و شــیردل مقطعــی بــوده درحالیکــه ایــن تحقیــق بــرای زمانهــای مختلــف
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میباشــد .ثالثـ ًا عبدلــی و شــیردل  eرا ثابــت در نظــر گرفتهانــد (تأثیــر تغییــرات نابرابــری
را بــر رفــاه نادیــده گرفتهانــد) و تنهــا تغییــرات درآمــد را مــاک تغییــرات رفــاه در نظــر
گرفتهانــد درحالیکــه ایــن تحقیــق از بعــد دیگــر یعنــی تغییــرات نابرابــری بــه موضــوع
رفــاه میپــردازد.
کاول و گاردینــر ( )1999از مــدل «برابــری رفــاه ازدس ـترفته» یــا همــان «ارزشــهای
آشکارشــده» اســتفاده کردنــد و بــر اســاس دادههــای مالیاتــی  2000/1999انگلیــس،
کشــش مطلوبیــت نهایــی درآمــد (مصــرف) را محاســبه کننــد .آنهــا بــا دادههــای مالیاتــی و
بــدون احتســاب معافیتهــای مالیاتــی ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف را  1/41بــه دســت
آوردنــد و بــا احتســاب معافیتهــای مالیاتــی ،کشــش مذکــور را  1/28بــه دســت آوردنــد.
اوانــس و ســزر ( )2002از دو روش  FFFو آموندســن-جونز بــرای محاســبه e

اســتفاده کردنــد کــه بــه ترتیــب نتایــج  1/57و  1/64را بــه دســت آوردنــد.

کــوال ( )2002در مطالعــه خــود بــه دنبــال بــرآورد وزنهــای رفاهــی منطقـهای هنــد بود
تــا بتــوان از آنهــا در ارزیابــی ســرمایهگذاریها اســتفاده کــرد وی در برآوردهایــش ،فــرض
ثابــت بــودن کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف را اعمــال کــرده اســت و در تحقیقــش
C 1−e − 1
 ) U i = iاســتفاده کــرده اســت و نهایت ـ ًا
از تابــع مطلوبیــت بــا کشــش ثابــت (
1− e
بــا اســتفاده از رویکــرد شــواهد رفتــاری (آموندســن-جونز) ،کشــش مطلوبیــت نهایــی
مصــرف را بــرای هنــد %1/64 ،بــرآورد کــرده اســت.
اوانــس ( )2004در مطالعــه خــود جهــت بــرآورد نــرخ تنزیــل اجتماعــی فرانســه ،از
روش نــرخ رجحــان زمانــی جامعــه اســتفاده کــرده اســت وی بــا اســتفاده از ســه مــدل
آموندســن-جونز FFF ،و ترجیحــات آشکارشــده ،کشــش مطلوبیــت نهایــی را بــرای
فرانســه بــرآورد میکنــد بــا اســتفاده از مــدل  ،FFFکشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف
برابــر  1.3بــه دســت میآیــد کــه تقریبــ ًا برابــر بــا نتیجــه حاصــل از روش آموندســن
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میباشــد کــه یــک حمایــت قــوی از اعمــال محدودیــت همگنــی اســت بهعبارتدیگــر
بــا اعمــال محدودیــت همگنــی (روش آموندســن) نتایــج بــا مــدل  FFFیکســان اســت.
وی همچنیــن بــا اســتفاده از روش ارزشــهای آشکارشــده e ،را بــرای متوســط جامعــه،
 1/29بــه دســت آورده اســت.

اوانــس و ســزر ( e )2004را بــا اســتفاده از دادههــای مالیاتــی و بــا احتســاب

معافیتهــای مالیاتــی ،مبتنــی بــر رویکــرد ارزشــهای آشکارشــده ،بــرای شــش کشــور

اســترالیا ،فرانســه ،آلمــان ،ژاپــن ،انگلیــس و آمریــکا محاســبه کردنــد کــه بیشــترین

آن مربــوط بــه آلمــان  1/6و کمتریــن آن مربــوط بــه آمریــکا بــا  1/25میباشــد.

اوانــس و ســزر ( )2002از همــان روش قبلــی بــرای بــرآورد کشــش مطلوبیــت نهایــی
درآمــد اســتفاده کردهانــد ولــی ایــن دفعــه نمونــه موردبررســی را کشــورهای اتحادیــه
اروپــا در نظــر گرفتنــد .در ایــن تحقیــق ،لوگزامبــورگ بــا  1/81و ســوئد و لهســتان بــا 1.1
کمتریــن مقــدار را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
پرکوکــو ( )2008نیــز کشــش مطلوبیــت نهایــی درآمــد را بــا اســتفاده از رویکــرد
ارزشــهای آشکارشــده بــرای ایتالیــا محاســبه کــرد کــه برابــر  1/35میباشــد.
گــروم و مدیســون ( )2013نیــز از تکنیــک متاآنالیــز اســتفاده کــرده و کشــش مطلوبیــت
نهایــی مصــرف را  1/5بــه دســت آورده اســت .در ایــن تحقیــق از برآوردهــای هــر دو
رویکــرد ارزشــهای آشکارشــده و آموندســن-جونز اســتفاده شــده اســت.
کازلوســکین ( )2015بیــان کــرده اســت کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،پویاییهــای
مربــوط بــه مصــرف در طــول زمــان اســت و رویکردهــای بــرآوردی شــواهد رفتــاری
غیرمســتقیم و ارزشــهای آشکارشــده را تأییــد کــرده اســت و ذکــر کــرده اســت کــه ایــن
پارامتــر بیــن  1تــا  2قــرار دارد.
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 -4دادهها
دادههــای مــورد اســتفاده و منبــع آنهــا کــه در ایــن تحقیــق در مــدل آموندســن-جونر
(رویکــرد شــواهد رفتــاری) مــورد اســتفاده قرارگرفتهانــد عبارتانــد از:
-شــاخص خوراکــی (غــذا) کشــور :دادههــای شــاخص خوراکــی خانوارهــای شــهریو روســتایی کــه از مرکــز آمــار ایــران بــرای ســالهای  1390-1361بــه دســت آمدنــد،
بــا اســتفاده از وزن جمعیــت شــهری و روســتایی کــه از آمــار شــاخص توســعه جهانــی
(مربــوط بــه بانــک جهانــی) بهدســتآمده اســت ،میانگینگیــری شــد و بــه شــاخص
خوراکــی کشــور تبدیــل شــدند.1
-شــاخص غیرخوراکــی کشــور :روش محاســبه هماننــد شــاخص خوراکــی بــودهاســت.
-شاخص کل کشور :روش محاسبه همانند شاخص خوراکی بوده است.-مصــرف ســرانه واقعــی خوراکــی کشــور :دادههــای مصــرف ســرانه خوراکــیخانوارهــای شــهری و روســتایی کــه از مرکــز آمــار ایــران بــرای ســالهای 1390-1361
بــه دســت آمدنــد ،بــا اســتفاده از وزن جمعیــت شــهری و روســتایی کــه از آمــار شــاخص
توســعه جهانــی (مربــوط بــه بانــک جهانــی) بهدس ـتآمده اســت ،میانگینگیــری شــدند
و بــه مصــرف ســرانه خوراکــی اســمی کشــور تبدیــل شــدند و ســپس تقســیم بــر شــاخص
خوراکــی کشــور کــه بــه طریــق بــاال بــه دســت آمــد ،شــدند و مصــرف ســرانه واقعــی
خوراکــی کشــور بــه دســت آمــد و در برآوردهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
-مصــرف ســرانه واقعــی :بــا توجــه بــه اینکــه درآمــد ســرانه ارائهشــده در مرکــز آمــارایــران ،خــود اظهــاری اســت ،انتظــار م ـیرود کــه حــاوی اریــب باشــند لــذا بهجــای آن
 .1با توجه به مصاحبهای که با کارشناسان مرکز آمار ایران انجام شد ،بسیاری از دادههای بانک جهانی از مرکز آمار ایران
اخذ میشود و با در نظر گرفتن این موضوع که دادههای جمعیت شهری و روستایی بهصورت منسجم و سری زمانی
موجود نبود ،از دادههای بانک جهانی استفاده شده است.
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از مصــرف ســرانه کــه از مجمــوع دو مصــرف خوراکــی واقعــی و غیرخوراکــی واقعــی
فوقالذکــر بــه دســت میآیــد استفادهشــده اســت.
-دادههــای مــورد اســتفاده و منبــع آنهــا کــه در ایــن تحقیــق در مــدل رویکــردارزشــهای آشکارشــده مــورد اســتفاده قرارگرفتهانــد عبارتانــد از:
-نــرخ مالیــات بــر درآمــد طبقههــای درآمــدی مختلــف :ایــن داده مربــوط بــه ســال 1390میباشــد و از ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اخــذ شــده اســت.
-درآمــد اســمی خانــوار کشــور :ایــن داده مربــوط بــه ســال  1390میباشــد و ازمیانگیــن وزنــی درآمــد اســمی خانوارهــای روســتایی و شــهری بهدســتآمده اســت.
 -5برآوردها
همانطــور کــه ذکــر شــد ،در ایــن تحقیــق ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،بــا
اســتفاده از دو رویکــرد شــواهد رفتــاری (آموندســن-جونز) و ارزشــهای آشکارشــده
ا ارائــه میشــود:
بــرآورد میشــود کــه ذیــ ً
 -1-5برآورد کشش مطلوبیت نهایی مصرف با رویکرد ارزشهای آشکارشده

در مــدل رویکــرد ترجیحــات آشکارشــده نیــاز بــه دادههــای  Yاســت کــه «درآمــد

شــخصی قبــل از پرداخــت مالیــات» یــا «دســتمزد متوســط» اســت کــه در ایــن تحقیــق از
داده «دســتمزد متوســط» اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه جدیدتریــن داده آمــاری
مربــوط بــه حقــوق و یــا دســتمزد متوســط کل کشــور ،مربــوط بــه ســال  1392اســت،
عملکــرد نظــام مالیــات بــر حقــوق در ســال  1392بــر اســاس جــدول ( )1بــوده اســت:
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جدول ( )1نظام مالیات بر حقوق کارکنان در سال 1392
درآمد مشمول مالیات این طبقه
(میلیون ریال)

نرخ مالیات (درصد)

از مبلغ (میلیون ریال) تا مبلغ (میلیون ریال)
0

100

0

0

100

142

42

10

142

200

85

20

200

350

150

25

350

1100

750

30

1100

به باال

نسبت به مازاد

35

منبع :بخشنامه مالیاتی سال  92امور مالیاتی کشور1392 ،

در ســال  1392بــا توجــه بــه دادههــای هزینــه و درآمــد خانوارهــای شــهری و روســتایی
مرکــز آمــار ،متوســط درآمــد هــر خانــوار کشــور  180713289ریــال میباشــد کــه از میانگین
وزنــی درآمــد خانــوار شــهری و روســتایی بــا در نظــر گرفتــن وزن جمعیــت آنهــا محاســبه
شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه مطابــق اطالعــات مرکــز آمــار ایــران بهطــور
متوس��ط در ه��ر خان��وار کش��ور  1/39نفــر شــاغل وجــود دارد لــذا متوســط درآمــد هــر
شــخص  129,742,980ریــال خواهــد بــود کــه در دســته دوم قــرار میگیــرد و نــرخ نهایــی
ا نــرخ متوســط مالیــات محاســبه میشــود:
مالیــات ،برابــر  %10میشــود .ذی ـ ً
1 .1درآمد متوسط مشمول مالیات را حساب میکنیم که عبارت است از:
100000000-129742980=29742980

2 .2ســپس میــزان مالیــات پرداختــی ( )Tهــر شــاغل را حســاب میکنیــم کــه
بهصــورت زیــر اســت:

0/1×29742980 =2974298
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3 .3سپس نرخ مالیات متوسط را بهصورت زیر محاسبه میکنیم:
T
2974298
= = 0.1
Y − A 29742980

در معادلــه فــوق A ،ســطح درآمــد مشــمول معافیــت مالیاتــی اســت .بــا توجــه بــه
محاســبات فــوق ،نــرخ نهایــی مالیــات و نــرخ مالیــات متوســط بــا هــم برابــر هســتند و
کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف برابــر میشــود بــا:
) log (1 − t
)log (1 − 0.1
e
=
= = 1
] T ( Y )  log [1 − 0.1
log 1 −

Y 

بهعنوانمثــال ،فــرض کنیــد طبقــه درآمــدی ،ســاالنه  300میلیــون ریــال درآمــد دارد.
مطابــق جــدول ( ،)2بخشــهایی از درآمــدش کــه مشــمول مالیــات بــا نرخهــای مختلــف
میشــود قابلتجزیــه اســت .مجمــوع مالیــات دریافتــی از ایــن طبقــه 28.3 ،میلیــون ریــال
خواهــد بــود و نــرخ متوســط مالیــات کــه از تقســیم  28/3میلیــون ریــال بــه  200میلیــون ریال
بهدس ـتآمده اســت نــرخ متوســط مالیــات بــر درآمــد مشــمول %18/87 ،میباشــد و نــرخ
نهایــی مالیــات کــه در طبقــه ســوم گــروه مالیاتــی قــرار دارد  %25میباشــد .لــذا اگــر در معادله
فــوق جایگــذاری کنیــم ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف 1/37 ،بــه دســت میآیــد.
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جدول ( )2محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف برای درآمد  300میلیون ریالی
تا مبلغ
از مبلغ
(میلیون ریال) (میلیون ریال)

درآمد مشمول
مالیات این طبقه
(میلیون ریال)

نرخ مالیات درآمد  300میلیون
(درصد) ریالی مشمول مالیات

مالیات
دریافتثی

0

100

0

0

100

0

100

142

42

10

42

4/2

142

200

58

20

58

11/6

200

350

150

25

50

12/5

350

1100

750

30

0

11000

به باال

نسبت مازاد

35

0
جمع

28/3

ماملیات متوسط

0/188667

نرخ مالیات نهایی

0/25

کشش مطلوبیت
نهایی مصرف

1/375967

جهــت تجزیهوتحلیــل بیشــتر ،جــدول ( )3محاســبات کشــش مطلوبیــت نهایــی مصرف
را بــرای دهکهــای مختلــف درآمــدی خانوارهــای کشــور را نشــان میدهــد .مشــهود اســت
کــه کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف بــرای  4دهــک فقیــر جامعــه قابلمحاســبه نیســت
و بزرگتریــن آن بــرای دهــک  7و برابــر  2/118میباشــد .نتایــج ایــن جــدول حاکــی
از آن اســت کــه دهکهــای  7و  8و  10بــه ترتیــب بیشــترین کاهــش رفــاه را از افزایــش
نابرابــری دارنــد.
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جدول ( )3محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف برای دهکهای مختلف کشور در سال ( 92واحد پولی :ریال)
دهک درآمدی

میانگین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

درآمد

180713/2892

48251/05128

83290/58444

104784/9396

123356/9412

141023/491

161082/9894

185546/6618

219786/8026

275053/5076

465161/9159

تعداد افراد شاغل

1/392856013

1/110007911

1/205719936

1/23

1/248568038

1/277136076

1/347136076

1/371424051

1/524280064

1/674295886

1/907128165

درآمد هر شاغل (هزار ریال)

129743

43469

69080

85191

98799

110422

119574

135295

144191

164280

243907

درآمد هر شاغل (ریال)

129742980

43469106

69079545

85191008

98798734

110421664

119574401

135294887

144190564

164280113

243907003

درآمد مشمول مالیات طبقه اول

29742980

10421664

19574401

35294887

44190564

64280113

143907003

2190564

22280113

101907003

درآمد مشمول مالیات در طبقه دوم

2974298

0

0/100

0

کشش مطلوبیت نهایی مصرف

1/000

-

-

نرخ مالیات متوسط

0

0

-

مالیات پرداختی

0

0

0

1/000

1/000

2/118

2/017

-

0/100

0/100

0/100

0/105

0/126

1/661

-

1042166

1/957440

3529489

4857169

10884034

38998852 16907003

0/147

1/790

درآمد مشمول مالیات در طبقه سوم
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جــدول فــوق بــرای کل کشــور اســت ،میتــوان تخمینهــا را بــه تفکیــک شــهری و
روســتایی نیــز بــه دســت آورد .جــدول زیــر مربــوط بــه کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف
مناطــق شــهری اســت .ایــن متغیــر در نقــاط شــهری برابــر  1/917بهدس ـتآمده اســت.
ایــن متغیــر بــرای  3دهــک فقیــر قابلمحاســبه نیســت .بیشــترین مقــدار بهدســتآمده
در میــان دهکهــا 1/794 ،اســت کــه متعلــق بــه دهــک  7میباشــد .در مناطــق شــهری نیــز
نتایــج کل کشــور تکــرار شــده اســت و بیشــترین کاهــش رفــاه بــه دلیــل افزایــش نابرابــری
بــه ترتیــب مربــوط بــه دهکهــای  8 ،7و  10میباشــد.
جــدول ( )5نیــز مربــوط بــه نقــاط روســتایی اســت کــه فقــط بــرای دو دهــک آخــر
قابلمقایســه اســت .پــس بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده بــرای نقــاط شــهری و
روســتایی ،علــت  1شــدن کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،پاییــن بــودن درآمــد مناطــق
روســتایی نســبت بــه طبقهبنــدی ارائهشــده دولــت بــرای اخــذ مالیــات اســت .در مناطــق
روســتایی نیــز از بیــن دهکهــای قابلمحاســبه  ،eدهــک  10بیشــترین بیــزاری از نابرابــری
را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
درمجموــع ب��ا توج��ه ب��ه روش «ترجیحــات آشکارشــده بــا احتســاب معافیتهــای
مالیاتــی» ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف بــرای ایــران عــدد  1بــه دســت میآیــد کــه
بســیار پایینتــر از نتایــج بهدس ـتآمده بــرای کشــورهای دیگــر اســت لــذا ایــن نتیجــه
قابلاتــکا نیســت و دلیــل معرفــی ایــن رویکــرد در ایــن مقالــه ،احتمــال وقــوع کاهــش
درآمدهــای نفتــی و اتــکای بیشــتر درآمدهــای دولتــی بــه مالیــات در ســالهای آینــده اســت
کــه محاســبه  eبــا ایــن رویکــرد را عملــی خواهــد ســاخت.
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جدول ( )4محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف برای دهکهای مختلف مناطق شهری کشور در سال 92

57406

96681
1/13

1/22

1/23 119434

1/24 139454

1/26 158510

1/33 180551

1/36 207797

1/51 246725

1/7

1/87 528849

50802

79247

97101

112463

125802

135753

152792

163394

182528

282807

50801770

79246721

97100813

112462903

125801587

135752632

152791912

163394040

182527647

282806952

12462903

25801587

35752632

52791912

63394040

82527647

182806952

10791912

21394040

40527647

1/39 204549
درآمد هر شاغل (هزار ریال)

147158

درآمد هر شاغل (ریال)

147157554

درآمد مشمول مالیات طبقه

47157554

درآمد مشمول مالیات در

5157554

310297

دهکها
درآمد

اول

طبقه دوم

ریال

در سال 1392

خانوار شهری

5747266

0

0/110

1/917

-

0

0

کشش مطلوبیت نهایی

-

-

1/000

1/000

1/000

1/794

1/668

1/564

نرخ مالیات متوسط

0

0

0/100

0/100

0/100

0/117

0/125

0/133

0

1246290

2580159

3575263

7437574

10618212

16358294

60393824 55806952

0/159

درآمد مشمول مالیات در

طبقه سوم
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1/659

مالیات پرداختی

مصرف

140806952

تعداد افراد شاغل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
میانگین

هزار
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جدول ( )5محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف برای دهکهای مختلف مناطق روستایی در سال 92
دهکها

میانگین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

درآمد

121091

25351

49796

68142

83092

97283

112386

129890

152404

186896

305856

تعداد افراد شاغل

4/1

06/1

17/1

23/1

27/1

23/1

39/1

4/1

56/1

1/61

2

درآمد هر شاغل

86494

23916

42561

55400

65427

73699

80853

92779

97695

116084

152928

درآمد هر شاغل

86893571

23916037

42560684

55400000

65426772

73699242

80853237

92778571

97694872

116084472

152928000

16084472

52928000

(هزار ریال)

(ریال)

درآمد مشمول

مالیات طبقه اول

10928000

درآمد مشمول

مالیات در طبقه دوم
درآمد مشمول

مالیات در طبقه
سوم

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0
-

1608447
0/100

348

000/1

نهایی مصرف

7478400

کشش مطلوبیت

0/117

نرخ مالیات متوسط

791/1

مالیات پرداختی
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از بعــد نظــری ،علــت  1شــدن  eبــر اســاس ایــن رویکــرد ،ایــن اســت کــه درآمــد
متوســط در ایــران کــم اســت و در دســته دوم جــدول  2قــرار میگیــرد کــه منجــر بــه
کوچــک شــدن ( eبرابــر شــدن بــا  )1میشــود .اگــر درآمــد متوســط در ایــران بــاال
میبــود و در دســته ســوم قــرار میگرفــت ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،بزرگتــر
از  1میشــد .ضمن ـاً ،نتیجــه  e=1دور از انتظــار نیســت ،چــون در ایــران ،دولــت ،عمــده
درآمــد خــود را از ســایر منابــع بــه دســت مـیآورد و ایــن برخــاف فــرض اساســی ایــن
رویکــرد ،بــاال بــودن ســهم «مالیــات بــر درآمــد» از کل درآمدهــای دولــت ،اســت .پــس
بایســتی کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،بــر اســاس رویکــرد مــورد اعتمــاد دیگــری
ا بــا اســتفاده از رویکــرد شــواهد رفتــاری (آموندســن  -جونــز)
محاســبه شــود کــه ذی ـ ً
بــرآورد میشــود.
 -2-5برآورد کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد شواهد رفتاری (آموندسن-جونز)
همانطــور کــه ذکــر شــد در ایــن روش کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف بــر
اســاس معــادالت ( )18و ( )19بــرآورد میشــود کــه مبتنــی بــر یــک تابــع مطلوبیــت
جمعپذیــر از غــذا و غیــر غــذا اســت .نتیجــه بهدســتآمده بــرای معادلــه ( )19کــه
بــا اســتفاده از رویکــرد تصحیــح خطــای بــرداری بــرای معادلــه بلندمــدت بــرآورد شــد،
عبــارت اســت از:
lnD=1/15+0/874lnc-0/305ln(p1/p2)-0/018t
18-2/34-11/6
در معادلــه فــوق t ،رونــد اســت و نشــاندهنده تغییــرات ســلیقه مصرفــی میباشــد.
بــا توجــه بــه آمــاره  tکــه در زیــر ضرایــب هــر ســه متغیــر ارائــه شــده اســت ،ضرایــب
بلندمــدت معن ـیدار اســت.
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بــا جایگــذاری نتایــج بهدس ـتآمده از رگرســیون و اینکــه میــل متوســط بــه مصــرف
غیرخوراکــی در طــول دوره  ،90-61برابــر  %67اســت ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف،
از معادلــه زیــر بــه دســت میآیــد:
e=|0/67(0/874/-0/305)|=|-1/92|=1/92
ایــن بــرآورد هماننــد برآوردهــای انجامشــده بــرای ســایر کشــورها ،بزرگتــر از 1
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران میــل نهایــی بــه مصــرف غــذا بــاال اســت ،لــذا
رویکــرد مــورد اعتمــادی اســت و میتوانــد مبنــای تصمیمگیــری قــرار گیــرد.
 -3-5برآورد متوسط رفاه سرانه ایران با استفاده از تابع مطلوبیت ایزواالستیک:
بــا در نظــر گرفتــن کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف محاسبهشــده در ایــن تحقیــق
( )1.92و معادلــه ( )4میتــوان متوســط رفــاه ســرانه را بــرای ایــران محاســبه کــرد.
همچنیــن اگــر کشــش مطلوبیــت نهایــی استفادهشــده توســط عبدلــی و شــیردل (1389
و  )1391یعنــی  1.56را نیــز در نظــر بگیریــم میتوانیــم تأثیــر افزایــش کشــش مطلوبیــت
نهایــی مصــرف را بــر رفــاه ســرانه بررســی کنیــم .جــدول شــماره ( )5رفــاه ســرانه کشــور
را در ســال  90بــا اســتفاده از دو بــرآورد کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ( 1/92و )%1/5
نشــان میدهــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه رفــاه ســرانه در ایــران  6225482واحــد
اســت کــه  %5/23از متوســط رفــاه کشــور بــه دلیــل رشــد کشــش مطلوبیــت نهایــی
مصــرف ،کاهــش یافتــه اســت .کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف ،شــاخص بیــزاری از
نابرابــری اســت (عبدلــی و شــیردل )1389؛ بهعبارتدیگــر در دوره  ،82-90سیاســتهای
اقتصــادی از قبیــل طــرح تحــول اقتصــادی ،رشــد پایــه پولــی ،افزایــش نــرخ ارز ،حمایــت
از بنگاههــای زودبــازده و غیــره باعــث افزایــش نابرابــری شــدهاند بهتبــع آن شــاخص
بیــزاری از نابرابــری افزایــش یافتــه اســت کــه خــود ،باعــث کاهــش رفــاه در کشــور شــده
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اســت .بــه ایــن صــورت کــه بعضــی از اشــخاص گرچــه مصرفشــان افزایــش یافتــه اســت
ولــی افزایــش فاصلــه ســطح مصرفیشــان بــا دیگــران ،منجــر بــه کاهــش مطلوبیتشــان شــده
اســت .ایــن افزایــش فاصلــه مصرفــی خــود را در کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف نشــان
داده اســت.
بهعبارتدیگــر ،در ایــن تحقیــق ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف از دو رویکــرد
ارزشــهای آشــکار شــده بــرای ســال  1392و شــواهد رفتــاری آموندســن-جونز بــرای دوره
 1362-1390بــرآورد شــد .نتیج ـهای کــه از رویکــرد اول بــه دســت آمــد ،غیرقابلاتــکا
اســت بــه ایــن خاطــر نتیجــه رویکــرد دوم کــه  1.92اســت مــاک تحقیــق بــرای ســال
 1390قرارگرفتــه اســت .ضمنــ ًا نتیجــه حاصــل بــا همــان رویکــرد بــرای دوره 1344-
 1.56 ،1382بهدس ـتآمده اســت کــه آن نیــز مــاک تحقیــق بــرای ســال  1382در نظــر
گرفتــه شــده اســت .1لــذا اگــر مصــرف ســال  1390را در نظــر بگیریــم و مطلوبیــت
نهایــی را بــرای دو ســال  1382و  1390محاســبه کنیــم اثــر رشــد اقتصــادی (مصــرف) را
خنثــی کردهایــم و نتیجــه ،صرفـ ًا نشــاندهنده تغییــرات رفــاه بــه دلیــل افزایــش نابرابــری
خواهــد بــود کــه میتــوان گفــت عــاوه بــر رویکــرد ارزشــهای آشکارشــده ،محاســبه
تغییــرات رفــاه بــه دلیــل افزایــش نابرابــری اصلیتریــن نــوآوری ایــن تحقیــق اســت.
نتایــج ایــن تحقیــق ،حاکــی از کاهــش رفــاه  %5/23درصــدی بــه دلیــل افزایــش نابرابــری
اســت.

 1برآورد عبدلی و شیردل ( )1388ازنظر روش و دادههای برآوردی مربوط به رویکرد جونز-آموندسن کام ً
ال با این
تحقیق یکسان است .به این خاطر در این تحقیق از برآورد آنها در نتایج استفاده شده است.
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جدول ( )6محاسبه سطح متوسط سطح رفاه سرانه در ایران و کاهش آن به دلیل افزایش کشش مطلوبیت نهایی مصرف
رفاه سرانه

کشش مطلوبیت نهایی مصرف

مصرف سرانه (ریال)

سال

6225482

0/0192

8290685

1390

6568842

0/0156

8290685

1390

-5/23

درصد کاهش رفاه سرانه
کشور

بحث
دو رویکــرد موردقبــول بــرای بــرآورد کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف (پارامتــر
نشــاندهنده تأثیــر نابرابــری بــر رفــاه در مــدل برگسون-ساموئلســون) ،وجــود دارد:
رویکــرد ارزشــهای آشکارشــده (بــا اســتفاده از ســاختار مالیاتــی کشــور) و رویکــرد
شــواهد رفتــاری .رویکــرد شــواهد رفتــاری نیــز بهنوبــه خــود از دو روش قابــل بــرآورد
اســت؛ مــدل  FFFو مــدل آموندســن-جونز .هــر یــک از ســه روش فــوق ،مزیتهــا و
معایبــی دارنــد کــه باعــث میشــود بــرای اقتصــاد ایــران قابلاســتفاده باشــند یــا نباشــند.
رویکــرد ارزشــهای آشکارشــده کــه پیشفــرض آن کــم بــودن ســهم درآمدهــای غیــر
مالیاتــی در بودجــه دولــت اســت تــا ســاختار مالیاتــی واقعــی شــکل گیــرد در ایــران
قابلاســتفاده نیســت .بههرحــال بــه دلیــل اینکــه در آینــده امــکان دارد صنــدوق توســعه
ملــی تقویــت یابــد و درآمدهــای نفتــی از بودجــه دولــت خــارج شــود ایــن مــدل بــرای
ایــران معرفــی و بــرآورد شــده اســت .کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف بــا اســتفاده از
ایــن رویکــرد ،برابــر  1بــه دســت آمــد کــه قابلاتــکا نیســت .ایــن رویکــرد بــه تفکیــک
دهکهــای درآمــدی بــرای مناطــق روســتایی و شــهری نیــز بــرآورد شــد کــه بــرای مناطــق
روســتایی قابــل بــرآورد نیســت ولــی بــرای مناطــق شــهری  1/917بــه دســت آمــد و
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ایــن نتیجــه نشــان میدهــد دلیــل دیگــر غیــر قابلاتــکا بــودن ایــن رویکــرد ،عــدم
بــرآورد آن بــرای مناطــق روســتایی کــه ســطح درآمــد پایینــی دارنــد و مشــمول معافیتهــای
مالیاتــی میشــوند ،اســت .بــه ایــن خاطــر در ایــن تحقیــق از رویکــرد شــواهد رفتــاری
(آموندســن-جونز) نیــز اســتفاده شــده اســت و ایــن کشــش برابــر  1/92گردیــد کــه بــا
توجــه بــه بــاال بــودن میــل نهایــی بــه مصــرف غــذا در ایــران ،رویکــرد مــورد اعتمــادی
اســت و میتوانــد مبنــای تصمیمگیــری قــرار گیــرد .شــایانذکر اســت روش  FFFنیــز
روش معرفیشــده دیگــری اســت کــه بــه دلیــل عــدم تأمیــن پیشفــرض آن (بــاال بــودن
میــل نهایــی بــه مصــرف غــذا در ایــران) مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت.
در مطالعــه عبدلــی و شــیردل ( )1388کــه کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف را بــا
اســتفاده از روش آموندســن-جونز بــرآورد کردهانــد کــه مشــابه رویکــرد مــورد اســتفاده
در ایــن تحقیــق اســت ،کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف را  1/56بــه دســت آوردنــد کــه
کمتــر از کشــش فعلــی اســت .در ایــن صــورت ،از ســال  82بــه بعــد ،وقایــع اقتصــادی
کشــور باعــث افزایــش کشــش مطلوبیــت نهایــی مصــرف شــده اســت کــه آن نیــز بهنوبــه
خــود منجــر بــه کاهــش  %5/23متوســط رفــاه کشــور شــده اســت کــه میتوانــد مــورد
اســتفاده سیاس ـتگذاران اقتصــادی قــرار گیــرد .شــایانذکر اســت تمایــز ایــن تحقیــق بــا
مطالعــه عبدلــی و شــیردل ( ،)1388معرفــی رویکــرد شــواهد رفتــاری و اســتفاده از کشــش
مطلوبیــت نهایــی مصــرف در بــرآورد تغییــرات رفــاه بــه دلیــل نابرابــری اســت.
همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق را اگــر بــا تجربیــات کشــورهای دیگــر مقایســه کنیــم
بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه کشــش بــرآورد شــده بــرای ایــران در دامنــه موردقبــول
قرارگرفتــه اســت؛ چــون در کشــورهای دیگــر ایــن پارامتــر بیــن  1تــا  2میباشــد و هــم
مطالعــه عبدلــی و شــیردل ( )1388و هــم مطالعــه فعلــی ،جوابــی در دامنــه فــوق بــه دســت
دادهانــد.
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ضمائم:
آزمون تعیین طول وقفه بهینه متغیرها در رویکرد شواهد رفتاری
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آزمون جوهانسون جهت تعیین تعداد روابط بلندمدت در رویکرد شواهد رفتاری

355

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

تخمین رابطه بلندمدت در حالت خطی و با عرض از مبدأ و روند خطی در رویکرد شواهد رفتاری
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