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 49، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ** علي نصيري اقدم ،*وحيد مهرباني
  
كاستن ر مهم براي توزيع مجدد درآمدها و      ماليات از منابع درآمد دولت و از ابزارهاي بسيا         :مقدمه

 بـه دليـل   ،  ماليـات بـر درآمـد      به خـصوص  ، ماليات مستقيم    در اين بين  از شكاف طبقاتي است و      
سـتاني از درآمـد افـراد، از          اهميت ماليات . ، بيشتر كانون توجه قرار گرفته است      بودن الوصول  سهل

شناسـايي  بـه سـوي     عدالت توزيعي، باعث هـدايت ايـن بحـث          ة  نظر رويكردهاي مختلف دربار   
گذشـته شـده   ة  بهينه با معيارهاي هنجاري متفاوت، در طول چهار دهماليات بر درآمدي  ها  ويژگي
  .است
هـا بـه    روش حـداكثر حـداقل    به كار بـردن     اين مطالعه در پي آن است تا با         ،  بر اين اساس   :روش

ة ماليات بر   عنوان معيار رفاه اجتماعي منتسب به رالز، به تحليل اين مسئله و برآورد نرخ مؤثر بهين               
 بـه  ماليـات بـر درآمـد   ، نسبت ماليات بر درآمدمنظور از نرخ مؤثر  .  در اقتصاد ايران بپردازد    درآمد

  .ي استدرآمد مل
 و روش 1387 تـا  1350 هـاي  سـال هـاي   هـاي ايـن مطالعـه كـه بـا اسـتفاده از داده           يافته :ها  يافته

يـابي بـه دسـت آمـده اسـت، نـشان         و به دنبال آن بهينه     (ARDL)ة  گستردة  خودرگرسيوني با وقف  
بلنـد  در  درصد و 1/3 برابر با كوتاه مدت  در   ة ماليات بر درآمد   دهد كه در ايران، نرخ مؤثر بهين        مي

  .  درصد است26/1 برابر با مدت
توان نتيجه   به دست آمده است، مي  ة ماليات بر درآمد    براساس آنچه از برآورد نرخ مؤثر بهين       :بحث

 باشد و سپس، درآمـد ماليـاتي     ذكر شده  هاي   برابر با نرخ   ماليات بر درآمد  گرفت كه اگر نرخ مؤثر      
 مؤديان مالياتي توزيع مجدد شود، باعث حـداكثر جا و برابر، ميان تمام   حاصل شده به صورت يك    
  .شود  ميبلندمدت و مدت كوتاه در به ترتيبشدن رفاه اجتماعي رالزي، 

  

  .مالياتية ، نابرابري درآمدها، نرخ بهينماليات بر درآمدرفاه اجتماعي، : ها كليدواژه
  30/04/92: تاريخ پذيرش   28/06/90: تاريخ دريافت

                                                           
  ).نويسنده مسئول (<vmehrbani@ut.ac.ir> .ه تهران اقتصاد، دانشگادكتر* 

 .هاي مجلس اقتصاد، مركز پژوهشدكتر ** 

:درآمد در اقتصاد ايرانبرمالياتةنرخ مؤثر بهين
 كاربردي از رفاه اجتماعي رالزي
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  مقدمه
ـ        كه    اينة   دربار 1اثباتية  ز نظري دانش اقتصاد ا    2دسـتوري ة  جهـان چگونـه اسـت و نظري

اثباتي، رفتـار اقتـصادي   ة در نظري. چه كاري بايد انجام داد، تشكيل شده است       كه    اينة  دربار
شود و از اهداف آن،   بررسي مي ) مطلوبيت يا سود  (جويي منفعت شخصي      افراد در قالب پي   

اما بـراي اسـتخراج نتـايج سياسـتي از ايـن            . تسياست عمومي اس  مربوط به   كشف حقايق   
 نيـز   3كه از آن به اقتـصاد رفـاه       ) 1377ليارد و والترز،    (ياز است   دستوري ن ة  حقايق، به نظري  

  . شود تعبير مي
هـاي بـسيار      شود و يكي از سؤال      مختلفي بحث مي  ة  مسائل عمد ة  در اقتصاد رفاه، دربار   

پـذيرد يـا    غيير اقتـصادي كـه صـورت مـي    توان گفت هر ت مهم آن، اين است كه چگونه مي     
، معمـوالً تـابع رفـاه    بر اين اساس. معني وضعيت بهتري است شود، به سياستي كه اعمال مي  

ه     ة   آن، دربـار   از طريق شود تا     اجتماعي معيني انتخاب مي    ه يـا ناموجـ سياسـت   بـودن    موجـ
اقتـصاد و   ، آنچه بيشتر محل چالش و كنكـاش علمـاي           در اين بين  . اقتصادي قضاوت شود  

هاي درآمـد و ثـروت      حتي سياست قرار گرفته، سياست دولت در مواجهه با فقر و نابرابري           
هـا    ها، نقـش تـوزيعي اسـت و دولـت           در جوامع مختلف است؛ زيرا يكي از وظايف دولت        

  . تفاوت باشند ها بي  اين ناهنجاريدر قبالتوانند  نمي
ها با ايـن مـسئله، موجبـات          تبرخورد دول ة  اهميت اين موضوع تا حدي است كه نحو       

سياسـي حكـومتي    هـاي     ها را در يك نظام حكومتي يا بعضاً تغيير نظـام            ظهور يا سقوط آن   
، براي يك دولت بسيار مهم اسـت كـه بـراي كـاهش فقـر و                 از اين رو  . فراهم آورده است  

يـزان   و ترفيع رفاه اجتماعي در جامعه، از چه ابزاري و بـه چـه م      تأمينها و     تعديل نابرابري 
  . استفاده كند

ة  شد كه در آن، درآمـد و هزينـ       4عمومية  چنين مسائلي باعث ظهور و بسط مبحث مالي       
 بـر . دهـد  دولت و چگونگي رفتار دولت با اين دو مقوله، محور اساسي بحث را تشكيل مي        

                                                           
1. positive theory  2. normative theory  3. welfare economics  4. public finance 
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 منبـع   بـه عنـوان   كنند تا از آن       ها با اهداف مختلفي اقدام به وضع ماليات مي          مبنا، دولت  اين
درآمد استفاده كنند و كه يكي از اهداف بـسيار مهـم، اصـالح توزيـع درآمـد و دادن                    ة  دعم

  ).1377ليارد و والترز، (اق دارند يارانه به كساني است كه استحق
ماليـات بـر     مالي دولـت،     تأمينة  رسد در تحول تاريخي مسئل       مي به نظر ديگر،  از سوي   

ماليات بر  وضع  ة  در زمين توان شواهدي     يمشكل م .  امري نسبتاً بديع و نوظهور است      1درآمد
 1799 قانوني را در سال      2 ميالدي يافت؛ يعني زماني كه ويليام پيت       18 تا اواخر قرن     درآمد

هايي  ها و تخفيف  معافيتبا وجود فراگير ماليات بر درآمد موجب آن،     به اجرا گذاشت كه به    
نجاكه امـروزه ايـن نـوع ماليـات از     شهروندان بريتانيا وضع كرد؛ تاآ    ة  براي نيازمندان، بر هم   

و همكـاران،   ايتـول   (ه اسـت    توسـعه يافتـ   ها در كشورهاي      منابع بسيار مهم درآمدي دولت    
بندي بـا مـسائلي       مالياتة  در برخورد با مقول   اقتصادي اجتماعي   گذاران    اما، سياست . )1988
  . دور داشتاز نظرها را  توان آن رو هستند كه نمي روبه

. برابري اسـت   - كارآييبندي بهينه، تقابل      مالياتة  در زمين بر سر بحث    يكي از مناقشات    
. گذار ارتقاي رفاه اجتماعي باشـد       اين موضوع زماني اهميت بيشتري دارد كه هدف سياست        

در ) بهينگـي  (كـارآيي  تأميناين موضوع كه افزايش رفاه منوط به تحقق برابري درآمدها يا            
 بـه عنـوان   برانگيز بسياري بـوده و همچنـان          اي چالش ه  ساز بحث   توزيع درآمد است، زمينه   

  .اي باز مطرح است مسئله
ـ كارآييآنچه در ادبيات اقتصادي باعنوان تضاد  شـود، از مقـوالتي    برابري مطـرح مـي    

نقص بازار در اينجـا بـه ايـن صـورت اسـت كـه       . شود است كه به نواقص بازار مربوط مي  
 تـأمين  را   كـارآيي ود در وضعيت آرماني، ويژگي      توزيع درآمد حاصل از كاركرد بازار كه خ       

در ايـن وضـعيت،   . آيـد   ميبه نظر اجتماعي نامطلوب    از لحاظ سازد، نادرست بوده؛ نيز،       مي
شود؛ زيرا اگر مردم به        نظام بازار مي   كارآيياگر دولت در توزيع درآمد دخالت كند، مانع از          

هايـشان    سب كنند، مجاز نباشند، تصميم    هايشان ك   توانند با تصميم    استفاده از درآمدي كه مي    
                                                           
1. income tax   2. William Pitt 
 



 49 شماره ، سيزدهمي، سال اجتماعرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  

  
190 

). 2، ج 1378مير،  (بيند    سيب مي  نظام بازار آ   كارآييگيرد و     قرار مي تحت تأثير   خود،  ة  به نوب 
گذاران در انتخـاب ميـان رويكردهـاي مختلـف بـه              هاي سياست   چنين موضوعي از دغدغه   

  .بندي بهينه است ماليات
بندي بهينه مؤثر باشـد، نـرخ    مالياتة ار دربگيري تصميمدومي كه ممكن است بر     ة  مسئل

سياست موفق رشد اقتـصادي، اجتنـاب از       ة  در زمين هاي اساسي     يكي از درس  . ماليات است 
هـايي رفتـار عـامالن اقتـصادي را           چنـين نـرخ   .  است ماليات بر درآمد  هاي كالن     تعيين نرخ 

ناچيزشدن درآمـد   كند و به      هاي زيادي در فعاليت اقتصادي ايجاد مي        انگيزگي  منحرف و بي  
 زيـاد باشـد،     ة ماليات بر درآمد   در اين وضع، اگر نرخ بهين     . )2، ج 1378مير،  (شود    منجر مي 

، ياد شـده  مسائل  با توجه به    . گذار قرار خواهد گرفت     باز هم چالشي در پيش روي سياست      
 هاي بهينگي و برابري و تعيين ميزان نـرخ ماليـات در اقتـصاد               مقولهة  تحقيقي كه دربرگيرند  

  .رسد  ميبه نظرايران باشد، الزم 
يكي، استفاده از تابع رفاه     : طوركلي، دو روش در تحليل سياست عمومي مناسب وجود دارد           به

ـ   سياست بهينه است و ديگري، الگوسازي وضعيت موجود امور كـه            ة  براي نظري  آن، آثـار   ة  بـر پاي
ـ       در اين بين  . شود  نمايش گذاشته مي   احتمالي تغيير سياست دولت به     ة ، روش دوم بيشتر بـراي ارائ

  .تر است كه روش اول، براي ارزيابي سياستي مناسب شود؛ درحالي برده ميبه كار آثار سياستي 
براي تحليل سياست عمومي    ) استفاده از تابع رفاه   (هايي در حمايت از روش اول         بحث

ليـل  هاي بسيار مهم، چنـين اسـت كـه ايـن روش امكـان تح              يكي از اين بحث   . وجود دارد 
. )2006،  1مـايرليز (كنـد     بنـدي بهينـه فـراهم مـي         پـرداز ماليـات     اقتصادسنجي را براي نظريه   

بنـدي    ماليـات ة  در زمينـ  ازآنجاكه سياست ماليات بهينه بر درآمد از اجزاي بسيار مهم بحث            
بهينه است و اين خود بخشي مهم از مباحث سياست عمومي است؛ لذا در ايـن مقالـه، بـا                    

شـود نـرخ      تـالش مـي   ) ياد شده روش اول   (يت شخصي به رفاه اجتماعي      زدن مطلوب  پيوند
  . استخراج شودماليات بر درآمدمؤثر بهينه 

                                                           
1. Mirrlees 
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ديگـر،  از سـوي   ها يافتـه اسـت و          در تأمين مالي دولت    ماليات بر درآمد   اهميتي كه    به دليل 
 به اين معنا كه ،ماليات بر درآمدمستقيماً با وضع رفاهي مؤديان ارتباط دارد، توجه اين مطالعه به 

 از اين رو. گردد دولت بخشي از درآمد هر فعال اقتصادي را به عنوان ماليات بگيرد، معطوف مي       
ماليات بر دولت بايد نسبت : رو هستيم، اين است در قالب اقتصاد دستوري، سؤالي كه با آن روبه

 در ايـن مطالعـه،   ربـدين منظـو   به درآمد ملي را در چه سطحي تعيين كند تا بهينه باشد؟          درآمد
عدالت است و از آن     ة   دربار 1جان رالز ة  اين سياست دولت، ايد   ة  حد بهين ة  مبناي قضاوت دربار  

  . را براي اقتصاد ايران به دست آوردة ماليات بر درآمدشود تا بتوان نرخ مؤثر بهين استفاده مي
ر بخـش   د: حاضر به اين صورت تـدوين شـده اسـت         ة  پيش رو، مقال  ة  در راستاي حل مسئل   

در . شـود   ماليات بهينه بـر درآمـد پرداختـه مـي         ة  دوم، به مرور اجمالي مطالعات انجام شده دربار       
ة هاي رقيـب دربـار       عدالت توزيعي ارائه شده و انديشه      در خصوص بخش سوم، ادبيات موضوع     

در بخش چهارم،   . شود  گردد و پس از آن، چارچوب نظري بحث ارائه مي           اين موضوع مطرح مي   
دسـت  گردد و نتـايج بـه          تصريح مي  ة ماليات بر درآمد   ستفاده شده براي برآورد نرخ بهين     الگوي ا 

  . شود گيري از بحث ارائه مي در بخش ششم، نتيجه. شود ، در قسمت پنجم بررسي ميآمده

هاي مختلفـي مطـرح       وضع ماليات بهينه، نظريه   ة  دربار:  شده مروري بر مطالعات انجام   
 تـوازن ميـان     از جملـه  عمومي است؛   ة  مالية  ع خاصي دربار   راجع به موضو   هر يك كه   شده

آيا براي وضـع  كه   اين وماليات بر درآمد بودن   هاي مستقيم و غيرمستقيم و تصاعدي       ماليات
ـ  . )1988و همكاران،   ايتول  ( ماليات، درآمد مبناي مناسبي است يا مخارج و امثال آن          ة بر پاي

است  ات بهينه بر درآمد در متون التين ارائه شده        مالية  ها، مطالعات مختلفي دربار     اين نظريه 
 با وجـود  2.اند هاي تجربي پرهيز كرده نظري دارد و از پرداختن به جنبه     ة  ها جنب   كه غالب آن  

  . شود اقتصاد ايران و اياالت متحده اشاره مية تجربي دربارة اين، به تعدادي مطالع

                                                           
1. John Rawls 

  :ت مهم زير اشاره كرد كه مبناي مطالعات پس از خود شدندتوان به مقاال  براي مثال مي.2
Mirrlees (1971), Phelps (1973), Sadka (1976), Seade (1977). 
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هـا را      مـشاغل و شـركت      بر درآمد  ة ماليات هاي بهين   نرخ) 1388(هژبر كياني و ديگران     
 ة ماليـات بـر درآمـد     نـرخ بهينـ   ) 1998 (1ها براسـاس الگـوي دايمونـد        آن. اند  محاسبه كرده 

 اشخاص حقيقي شهر تهران و اشـخاص حقـوقي شـهرهاي تهـران و كرمانـشاه را بـرآورد                  
 را در   هاي بهينـه    گريزي، نرخ   ن مقادير مختلف نابرابري   نظر گرفت در  اي كه با      به گونه كردند؛  

هـاي بهينـه در       در ايـن مطالعـه، نـرخ      .  آوردنـد  به دسـت  هاي مختلف درآمدي      سطح دهك 
عرب مازار .  آمدبه دستها  ترين دهك   هاي بهينه در پايين     تر از نرخ    ها، بزرگ   باالترين دهك 

ها محدود بـه   ماليات بهينه در ايران مطالعه كردند؛ اما كار آن        ة  در زمين نيز  ) 1387(و باجالن   
سيستم تـصاعدي   ة   بررسي حد بهين   به منظور ) 2006 (2كنزا و كروگر  . ها و خدمات بود   كاال

 در اياالت متحده، الگـوي تعـادل عمـومي پويـا را كـه در آن خانوارهـاي                   ماليات بر درآمد  
 3گرايانـه   ها از معيار رفاه اجتماعي پايـدار مطلوبيـت          آن. ناهمگن وجود دارد، انتخاب كردند    

 2/17، در اقتـصاد آمريكـا برابـر بـا        ة ماليات بر درآمد   فتند كه نرخ بهين   استفاده كردند و دريا   
  .درصد است

بندي اجتماعي رقيب      دو معيار رتبه   4 بهينه ماليات بر درآمد  هاي    نظريه: چارچوب نظري 
ي، نـوعي تـابع رفـاه    بـه عبـارت   يـا  5ها يكي معيار سنتي مجموع مطلوبيت : كند  را بررسي مي  

معيـار اول   ). 1976سـادكا،   ( رالـز    6هاي  ي، معيار حداكثر حداقل   پذير و ديگر    اجتماعي جمع 
 است و بـه  7عدالت توزيعي بوده و منتسب به بنتام      ة  گرايان دربار   ديدگاه مطلوبيت مربوط به   

. كند كه رفاه اجتماعي، برابر با مجموع مطلوبيت افـراد جامعـه اسـت               اين موضوع اشاره مي   
عدالت توزيعي است و بيانگر آن اسـت كـه وضـعيت            معيار دوم برگرفته از ديدگاه رالز در        

لـذا در ادامـه، بـه بيـان     . تـرين افـراد جامعـه اسـت     رفاه اجتماعي منوط به وضعيت محروم    
ة در زمينـ  فراواني   هاي  شود كه منشأ بحث     ي رقيب در عدالت توزيعي پرداخته مي      ها  ديدگاه
  :اند توزيع مجدد درآمد و ثروت شدهي ها سياست

                                                           
1. Diamond  2. Conesa and Krueger  3. utilitarian steady state social welfare criterion 
  

4. optimal income taxation  5. sum-of-utilities 6. max-min criterion  7. Bentham  
   



   ... نرخ مؤثر بهينة ماليات بر درآمد در اقتصاد ايران
  
  

 

193  

اخالقـي و   ة  هاست كه هم فلـسف      اي از انديشه    گرايي مجموعه    مطلوبيت :گرايي  مطلوبيت
كـه از آثـار       يصـورت  بـه گرايي يا خيرخـواهي عمـومي         مطلوبيت. گيرد  هم سياسي را دربرمي   

بهـره و   حداكثر رسـاندن    گيرد، به چگونگي      جرمي بنتام و جان استوارت ميل سرچشمه مي       
تـوان انـدازه      داشـت لـذت و درد را مـي        ازآنجاكه بنتام عقيـده     . خير عمومي معطوف است   

بـا  ). 1383فيتزپتريك،  (گيري كرد     ندازهتوان ا   گرفت، به اين نتيجه رسيد كه مطلوبيت را مي        
گيرد؛ زيـرا بـر       طلبانه قرار مي    هاي مساوات   آموزهة  گرايي در زمر    ، وجود مطلوبيت   اين  وجود

اين امر تـا  .  برابر رفتار كرد  افراد، بايد به شكلي   ة  آن است كه با خوشبختي يا ترجيحات هم       
شـود؛ ولـي تـا حـدودي نيـز            حدودي ناشي از آن است كه برابري، ارزشي ذاتي تلقي مـي           

بـه  مـردم، بهتـرين راه   ة  رفتار برابر با همـ    : آن است كه برابري ارزش ابزاري دارد      مربوط به   
  ).1383فيتزپتريك، (ت عمومي است مطلوبيحداكثر رساندن 

 امـا ايـن مطلـب در        ؛1 اين ديـدگاه، برابـري كامـل درآمدهاسـت         پيامد توزيع درآمد در   
صورتي صادق است كه تابع مطلوبيت افراد كامالً يكـسان باشـد و در غيـر ايـن صـورت،                    

  .برابري در توزيع حاصل نخواهد شد

عـدالت تـوزيعي مطـرح اسـت،        ة  رويكـرد ديگـري كـه دربـار       : طلبي ليبـرال    مساوات
طلبـان ليبـرال    مـساوات «.  برابري، ارزش ذاتي قائل استطلبي ليبرال است كه براي     مساوات

فيتزپتريـك،  (» نفـسه اسـت     يافرادي هستند كه اعتقاد دارند برابري اجتماعي واجد ارزش ف         
خود، نـامطلوب اسـت و        خودي  اين ديدگاه اشاره به اين مطلب دارد كه نابرابري به         ). 1383

تـر   اي مطلـوب    د و ثـروت، آن گزينـه      توزيع مجدد درآم  ة  در زمين هاي مختلف     در بين گزينه  
منشأ اين طرز تفكـر در ايـن اسـت كـه وجـود              . شود  است كه به نابرابري كمتري منجر مي      

 منافع  به دنبال شود كه هر عضو اجتماع صرفاً         طبقاتي در جامعه باعث مي    ة  نابرابري و فاصل  
امعـه و توجـه   كنند كـه از ج  تر هستند، تصور مي هايي كه در طبقات محروم خود باشد و آن 

                                                           
  .شود كردن رفاه اجتماعي حاصل مي  اين نتيجه از حداكثر.1
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شـود و     همكـاري اجتمـاعي مخـدوش مـي       ة  ديگران جدا هستند؛ لذا حس اعتماد و روحيـ        
بر همـين اسـاس، برابـري مقـدم بـر آزادي اسـت و         . كند  تباهي حركت مي  به سوي   جامعه  

  .شود كه برابري را مخدوش نسازد جايي دنبال مي طلبانه فقط تا آن اهداف آزادي

عـدالت تـوزيعي،    ة  قبالً بيان شد، معيـار رالـز در حـوز         طوركه    همان: ها  حداكثر حداقل 
، 1970ة  رالـز در دهـ    .  بهينه اسـت   ماليات بر درآمد  مربوط به   هاي    معيار ديگري براي بحث   

عدالت، آزادي، رفـاه    ة  هاي فراواني را دربار     اي از عدالت را معرفي كرد كه باب بحث          نظريه
  .، توزيع درآمد گشودبه خصوصاجتماعي و 

  : دو اصل مهم و محوري استة بر پايعدالت رالز ة  نظريطرح اساسي
هاي اساسي برابر كه با طـرح مـشابهي     طرحي كامالً كافي از آزادينسبت بههر شخصي  . 1

  . ناشدني يكساني دارد ساز باشد، حق لغو ها براي همگان هم از آزادي
هـا   اين نابرابريكه  اين نخست: هاي اجتماعي و اقتصادي به دو شرط پذيرفتني است          نابرابري. 2

هـا، بـاب      فرصـت ة  هايي باشد كه در وضعيت برابري منصفان        بايد مختص به مناصب و مقام     
ها بايد بيشترين سـود را بـراي          اين نابرابري كه     اين همگان گشوده است و دوم    به روي   ها    آن

  ).1385رالز، ) (اصل تفاوت(باشد ترين اعضاي جامعه داشته  محروم
تـوزيعي آن را    ة  كه اصـل دوم، جنبـ        به آزادي معطوف است؛ درحالي     اصل اول عدالت،  

هـا تعبيـر      در ادبيات رفاه و نابرابري، از اصل تفاوت به معيار حداكثر حـداقل            . گيرد  دربرمي
شده است و داللت بر اين دارد كه در دو جامعه با موقعيت يكسان و بـا تحقـق اصـل اول                      

. رين افراد بهتر است، رفاه اجتماعي بيشتري دارد       اي كه در آن وضع فقيرت       عدالت، آن جامعه  
 تـابع رفـاه   1اي يكنواخـت  در دنيايي كه در آن دو فرد وجود دارد، اگر يـك فـرد بـه گونـه                

درآمد از نفـر دوم      كردن   تري از فرد ديگر داشته باشد و اگر وضعيت نفر اول با منتقل              پايين
تري دارد، به     ه فردي كه تابع رفاه پايين     رالز مستلزم آن است ك    ة  به او بهتر شود، آنگاه ضابط     

                                                           
1. uniformly 
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قعـي  مقداري درآمد زيادتري داشته باشد كه سطح واقعي مطلوبيـت وي برابـر بـا سـطح وا       
  ).1386سن، (مطلوبيت ديگري شود 

مقدم بر اصل دوم است؛ همچنين در اصل دوم، برابري          ) آزادي(اصل اول   « رالز   در نظر 
معنـا نيـست كـه        امـا بـدين   ). 1385رالـز،   (» تل تفاوت اسـ   ها مقدم بر اص     فرصتة  منصفان

رالزي كمتر محل توجه است؛ چرا      ة   نابرابري درآمدها، در جامع    از جمله نابرابري اقتصادي،   
اي از جامعـه، در       اي يـا بخـشي عمـده        رسـد كـه عـده        مي به نظر وي نادرست   ة  به عقيد كه  

ـ  ة  زيادي يا حتي عد   ة  كه عد   ور باشند؛ درحالي    نازونعمت غوطه  ا مـشكالت شـديدي     كمي ب
  ).1385رالز، (وپنجه نرم كنند  تشدني دس هاي درمان نظر از گرسنگي و بيماري صرف

در عدالت رالزي، دو مفهوم ديگـر وجـود دارد كـه در شـناخت مـا از ديـدگاه رالـز و                       
مفهـوم  . ساخت الگويي مناسب براي تحليل رفتار يك مؤدي مالياتي اهميـت شـاياني دارد             

همكاري اجتماعي در طول زمان از نسلي به نـسل          ة   نظام منصفان  ه عنوان بجامعه  ة  ايد«اول،  
محوري در تالش براي بـسط برداشـتي        ة   كنند سازماندهية   ايد به عنوان بعد است كه از آن      
براسـاس ايـن ايـده، افـراد رفتـاري در           ). 1385رالـز،   (» شود   استفاده مي  سياستي از عدالت  

 بـه عنـوان  ين گونه نيست كه هر فردي خود را        چارچوب نظام همكاري اجتماعي دارند و ا      
عضوي جدا از جامعه تصور كند و بدون توجه بـه اوضـاع اجتمـاعي جامعـه بـه پيگيـري                     

يـابي شخـصي و       ، رفتار افراد براسـاس بهينـه      به عبارت ديگر  . منفعت شخصي خود بپردازد   
 سخن، اين گونه    به ديگر . گيرد؛ اما با لحاظ تأثر از اجتماع        مطلوبيت شكل مي  حداكثر كردن   

 بـه دنبـال   هاي اقتصادي و اجتماعي و فقر         نيست كه فردي بدون توجه به وضعيت نابرابري       
  . مطلوبيت خود از بابت مصرف كاالها و خدمات باشدحداكثر كردن 

براساس اين  .  است 1»حجاب جهل «مفهوم ديگري كه در آراي رالز نقش محوري دارد،          
رالـز،  ( خود آگاه نيـستند   هاي جامع خاص    ي يا آموزه  هاي اجتماع   ايده، اشخاص از موقعيت   

شود افراد با رفتارهاي عقالنـي،        فرض مي «عدالت رالز داللت بر اين دارد كه        ة  نظري). 1385
                                                           
1. veil of ignorance 
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در   كننـده  كنند و هر فرد شـركت       در يك وضعيت ابتدايي، بر نوعي توزيع درآمد توافق مي         
 زيرا اطالعي ندارد كه خود وي       رو است؛    با نوعي حجاب جهل روبه     ذكر شده  گيري  تصميم

پيامـد وجـود حجـاب     ). 1380دادگر،  (» ضعي خواهد داشت  نهايي چه و  ) درآمد(در توزيع   
يك از    دانند كه جزو كدام     ها چون نمي    اين است كه آن   ) مؤديان مالياتي (افراد،  در ميان   جهل  

شار جامعـه  تـرين اقـ   محرومة دهند كه خود نيز در زمر       طبقات درآمدي هستند و احتمال مي     
در كننـد و آن را        ترين افـراد حمايـت مـي        محرومبه سوي   باشند؛ لذا از توزيع مجدد درآمد       

  .دانند  منافع شخصي خود ميجهت
هـاي    طلـب   شود كه او بـرخالف مـساوات        عدالت رالز مشخص مي   ة  با كنكاش در نظري   

يي كه اجراي آنها به     ها  سياست، از   در عين حال  داند؛ اما     ليبرال، آزادي را مقدم بر برابري مي      
در اين وضعيت، اگر كل     . كند  شود، حمايت مي    بهبود وضع معيشتي فقيرترين افراد منجر مي      

ي بازتوزيع  ها  سياست از طريق درآمد جامعه ثابت و معين باشد، بهبود وضع فقيرترين افراد           
  . كاهش نابرابري درآمدها نيز خواهد بودبه معناي درآمد، 

 بهينـه   ة ماليات بر درآمد   در زمين ، مطالعات مختلفي     شده ي مطرح ادبيات موضوع ة  بر پاي 
) 1971( مـايرليز . اند  انجام شده است كه از رويكردهاي مختلفي در تحليل خود بهره جسته           

اي كه بعـد از كـار او، مطالعـات            به گونه اي در اين باره انجام داد؛         اساسي و برجسته  ة  مطالع
ـ .  متفاوت ارائه دادنـد    هاي  ديگري را اقتصادداناني با نگرش     ماليـات بهينـه راجـع بـه        ة  نظري

ارتبـاط بـا حـداكثر رفـاه اجتمـاعي باشـد            ة  تعيين آن ساختار مالياتي است كه دربار      ة  مسئل
، برخي اقتصاددانان مانند مـايرليز از تـابع رفـاه اجتمـاعي             بر اين اساس  ). 1991 ،1كاكواني(

، بـا رويكـرد    )2008 (2بـودوي و ژاكـت    گرايي استفاده كردند و برخي ديگر مانند          مطلوبيت
تـرين فـرد    ها به اين مسئله نگريستند و به حداكثرسـازي مطلوبيـت محـروم    حداكثر حداقل 

 به عنـوان  ن فقر   نظر گرفت در   بهينه را با     ماليات بر درآمد  نيز  ) 2001 (3وين. جامعه پرداختند 
الـب ايـن مطالعـات      دو ويژگي كه غ   .  است، تحليل كرد   4كااليي كه از لحاظ عموم مردم بد      

                                                           
1. Kakwani  2. Boadway and Jacquet  3. Wane  4. poverty as a public bad 
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انـد كـه در       كار كمي ندارد و بيشتر، از تابع مطلوبيتي استفاده كـرده          ة  دارد، اين است كه جنب    
  .آن، مطلوبيت فرد تابعي از مصرف و فراغت است

، نياز به يك معيار هنجاري است، در تحليل حاضر از           در اين زمينه  ازآنجاكه براي بحث    
شـود و     هاي رالز بهره برده مـي       ن، از معيار حداكثر حداقل     در ايرا  ة ماليات بر درآمد   نرخ بهين 

  .شود جامعه در يك اقتصاد فرضي بررسي مية ترين طبق رفتار يك فرد نوعي از محروم
  

  فرضيات مطالعه
   تناسبي هستند؛ماليات بر درآمدها از نوع  ماليات. 1
 كنند؛ برابر يارانه دريافت ميبه طور مؤديان مالياتي ة هم. 2

  2. است1اوجي  تكبه صورتنرخ ماليات ة جيحات افراد دربارتر. 3

اين فرضيات دور از واقعيت نيست؛ اما به منظور سـاخت الگـويي بـراي نيـل بـه هـدف                     
 معرفـي شـده، يكـي از        1نظام مالياتي تناسبي كه در فرض       مثالً  . شود  تحقيق، اساسي تلقي مي   

مـثالً  . شـود  رخي كشورها مشاهده ميعمومي است و در ب    ة  ساختارهاي موجود در ادبيات مالي    
به منظور آشنايي بـا     .  تناسبي و تصاعدي وجود دارد     ماليات بر درآمد  در ايران، تركيبي از نظام      

 سـه جـزء اصـلي    ماليات بر درآمدتوان اظهار كرد كه   ايران، چنين مي   ماليات بر درآمد  ساختار  
اغل و ماليـات بـر حقـوق و          مـش  ماليـات بـر درآمـد     شـركت و    ) سود (ماليات بر درآمد  : دارد

  .  مشاغل و حقوق و دستمزد محور مباحث استماليات بر درآمددر اين مقاله، . دستمزد
مـستقيم   هـاي   قـانون ماليـات  94ة درآمد مشمول ماليات صاحبان مـشاغل، مطـابق مـاد         

قابـل  هـاي     كل درآمدهاي حاصل از فروش كاال و خدمات، منهـاي هزينـه           : عبارت است از  

                                                           
1. single-peakedness 

تـرين   مـرجح ،  ماليات وجود دارد كه از نظر فردي براياين معناست كه نرخنرخ ماليات به    ة  بار در ياوج كترجيحات ت  .2
ة دربـار ترجيحـات افـراد     ة  بارمعموالً در .  قرار دارد  يتر  پايينة  مرتبدر  ي،   هر نرخ ديگر   يگزينه است و ترجيحات فرد برا     

رومـر   از جملـه ، تـصاددانان اقة شود و در اين مطالعـه نيـز بـه تبعيـت از رويـ      ي در نظر گرفته م    يچنين فرض ،  نرخ ماليات 
  .اين فرض انتخاب شده است، )1975(
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، مطـابق   131ة  درآمد مشمول ماليات اين دسته از مؤديان، براساس مـاد         . الكات و استه  قبول
  :شود ها مشمول ماليات مي اين نرخ
 درصد؛15ميليون ريال درآمد، مشمول ماليات ساالنه با نرخ  30تا 

  درصد؛20 درآمد، مشمول ماليات ساالنه با نرخ  رياليليونم 100 تا 30از 

  درصد؛25 رآمد، مشمول ماليات ساالنه با نرخ د رياليليونم 250 تا 100از 

  درصد؛30  درآمد، مشمول ماليات ساالنه با نرخ رياليليونم 1000 تا 250از 

 .درصد 35ميليون ريال درآمد، مشمول ماليات ساالنه با نرخ  1000بيش از 

ار هـز  450ميليون تومان در سال سود كسب كند، بايد ساالنه  3در اين ساختار، اگر فردي      
 650ميليون تومان در سال سود خالص كسب كند، بايد سـاالنه             4تومان ماليات بپردازد و اگر      

دهد؛ اما نفر      درصد از كل درآمدش را ماليات مي       15نفر اول   . هزار تومان ماليات پرداخت كند    
دهـد؛ بنـابراين نـوعي سـاختار تـصاعدي در              درصد از كل سودش را ماليات مـي        25/16دوم  

 ماليات بر درآمـد   اين نرخ در    . بيني شده است    پيش) اشخاص حقيقي ( مشاغل   درآمدماليات بر   
  ).م.م. ق105ة ماد( درصد است 25، تناسبي و معادل )اشخاص حقوقي(شركت 

ها   كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت     ة   حقوق دربار  ماليات بر درآمد  اما نرخ   
هـاي    ، درآمد حقوق پـس از كـسر معافيـت         دسته اول ة  دربار. و ساير كاركنان متفاوت است    
ميليـون ريـال     42ساير كاركنـان، تـا      ة   درصد است و دربار    10مقرر در قانون، مشمول نرخ      

 131ة  مقـرر در مـاد    هـاي      مـازاد آن، بـا نـرخ       نسبت به  درصد و    10درآمد در سال، با نرخ      
  ).1389پناهي،  (1مشمول ماليات است

بـه  بهترين نمود اين موضوع، پرداخـت يارانـه   . تگرايانه اس   دومين فرض الگو نيز واقع    
  .هاست برابر به اقشار مختلف جامعه در پي هدفمندسازي يارانهطور 

شود كه شامل تعـداد محـدود امـا زيـادي از عـامالن             گرفته مي  در نظر اكنون، اقتصادي   

                                                           
  .هاي مستقيم  قانون ماليات85ة  ماد.1
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N,...,iاقتصادي است كه با    1   ة  اد، درآمد اولي   از اين افر   هر يك  .1شود   نشان داده ميiy 
 2ها ترجيحات يكـساني     آنة   فرايند توزيع درآمد اوليه معين شده است و هم         بر اثر دارند كه   

افراد در ميان   توزيع درآمد   ة  ها بعد از توزيع مجدد درآمد و نيز از نحو           دارند كه از درآمد آن    
  .پذيرد  ميتأثير

ت، اين تحليل بر فردي نوعي كه خـود را از افـراد             ازآنجاكه ترجيحات افراد يكسان اس    
 كلـي   به صورت كند و تابع مطلوبيت اين فرد         كند، تمركز مي    جامعه تصور مي   بسيار محروم 

  :شود تعريف مي) 1(ة رابط
)1(  )y,...,y(W)y(VU Nii 1111    

 مطلوبيت فرد از درآمـد خـودش        (V)، جزء اول در سمت راست تساوي        )1(ة  در رابط 
كه، جـزء     يعني بعد از توزيع مجدد است؛ درحالي      ،  3اخت ماليات و دريافت يارانه    بعد از پرد  

بـه  جمعيـت   در ميـان    مطلوبيتي است كه وي از بابت توزيع درآمـد          ة  نشان دهند  (W)دوم  
كند؛ به اين معنا كـه مقـدار يـا            برابري را ثبت مي   مربوط به    رجحان   Wتابع  . آورد   مي دست

  .يابد  از يك فرد ثروتمند به فرد فقير افزايش مي4ابرسازيك انتقال برة ارزش آن درنتيج
ترين افراد نيست؛     تواند براي فرد پردرآمدي باشد كه جزو محروم         مي) 1(تابع مطلوبيت   

ة تـرين طبقـ     اي است كه گويي جـزو محـروم         جهل، رفتار او به گونه    ة   وجود پرد  به دليل اما  
تـرين فـرد يـا گـروه          هاي محـروم    رجحانة  نشان دهند ) 1(اجتماع است؛ لذا تابع مطلوبيت      

  .جامعه است
 به يك معيار نابرابري متعارف مانند ضريب جيني مرتبط گردد Wحال مناسب است كه 

 تركيبي خطي از درآمد خود فرد و چنين معياري از نابرابري            به صورت ام  iو مطلوبيت فرد    
  :نشان داده شده است) 2(ة اين مطلب در رابط.  گرفته شوددر نظر

                                                           
  .استفاده شده است) 2001( در اين تحليل از اين مطالعه گراداشتاين و همكاران .1

2. identical preferences 
  . انديس دوم كه عدد يك است به اين مطلب اشاره دارد.3

4. equalizing transfer 
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)2(  )y,...,y(IyU Nii 1111    
 شاخص نابرابري درآمدها است كه تابعي از درآمد افراد جامعه بـوده و              I،  )2(ة  در رابط 

ام، مطلوبيـت   iمعناست كه نـابرابري درآمـدي بـراي فـرد             لذا عالمت منفي قبل از آن، بدين      
 .1شـود   ي افـزايش يابـد، از مطلوبيـت او كاسـته مـ            (I)نيست و لذا هرچه شاخص نابرابري       

 باشد، به اين معنا كه برابـري كامـل در توزيـع درآمـد               رفصهمچنين، اگر شاخص نابرابري     
  .رسد وجود داشته باشد، مطلوبيت فرد به بيشترين ميزان خود مي

سـتاني دولـت و اعطـاي         توزيع مجدد رسمي كه همانا فرايند ماليـات       ة  اكنون بايد مسئل  
ادبيات با توجه به  .است، وارد بحث گردد ) اي هدف ه  گروه(درآمد    يارانه به افراد فقير و كم     

ماليـات بـر     تركيبـي از     بـه صـورت   ، در اينجا نيز فرايند توزيع مجـدد         در اين زمينه  موجود  
 باشد، ماليات بر درآمد نرخ  t اگر   .4شود   گرفته مي  در نظر  3جا  تناسبي و پرداخت يك    2درآمد
  :شود يتعريف م) 3(ة  رابطبه صورت (D)بار مالياتي  اضافه

)3(    B,BY).t(BD  
دهد  ، تابعي از نرخ ماليات را نشان ميt(B(، درآمد ميانگين جامعه وYباال، ة در رابط 

از . مثبت، با نـرخ ماليـات ارتبـاط دارد        به طور   كند و     بار مالياتي را ارائه مي     كه ميزان اضافه  
  :دشو ي فرض ميطرف

  11  )(B,)(B   
ميـان درآمـد قبـل و بعـد از          ة  بار ناشي از وضع ماليات، رابط      ن بحث اضافه  وارد كرد با  

  :توان به اين صورت نوشت ام را ميiتوزيع مجدد درآمد، براي فرد 

                                                           
اعتنـا نيـستند و لـذا افـزايش نـابرابري را       نوع خـود بـي   رالزي افراد به وضع هم ة  طوركه گفته شد، در جامع       چون همان  .1

شـود   ي كاالي بدي محسوب ميتوان گفت در الگوي ارائه شده، نابرابري درآمدها ازمنظر اجتماع  پسندند؛ بنابراين، مي    نمي
 .كه فقر را كاالي بدي در نظر گرفته است) 2001(وين ة و اين مطلب متناظر است با مطالع

ي، ماليات بر مزد و حقوق است؛ بنـابراين،  به عبارت  ناشي از كار يا      ماليات بر درآمد  ،  ماليات بر درآمد   در اينجا منظور از      .2
  . همراه است(deadweight loss)اتي بار مالي وضع ماليات با ايجاد اضافه

3. lump-sum transfer 
  .2 و 1 اشاره به فرضيات .4
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)4(   Y)]t(Bt[y)t(y ii  11  
توسط فـرد  عبارت سمت راست تساوي، به پرداخت ماليات   ة  ، اولين جمل  )4(ة  در رابط 

i  هاي دولت اشاره دارد؛ زيرا        دوم به عايدي او از يارانه     ة  ام و جملY.t  دهـد كـه       نشان مي
هـا را     متوسـط چـه ميـزان از يارانـه        به طور   هر فرد جامعه كه مستحق دريافت يارانه است،         

متوسط، هـر فـرد چـه ميـزان از          به طور    نيز بيانگر اين است كه       Y).t(B. كند  دريافت مي 
  .1دهد  مياز دستبار مالياتي   اضافهبه علتدرآمد را 

اكنـون  . قبالً نشان داده شد كه شاخص نـابرابري تـابعي از درآمـد افـراد جامعـه اسـت            
 از افـراد در شـاخص نـابرابري،         هـر يـك   درآمـد   به جاي   ) 4(ة  توان با جايگذاري رابط     مي

  : و نرخ ماليات برقرار كرداي را ميان شاخص نابرابري رابطه
)5(  ]}Y))t(Bt(y)t[(],...,Y))t(Bt(y)t{[(I)t(I N   11 10  

 بـه دسـت  ام بـه ايـن صـورت    i، مطلوبيت فـرد   )2(ة  در رابط ) 4(ة  و با جايگزيني رابط   
  :آيد مي

)6(  )t(IY)]t(Bt[y)t(U ii  1  
تـوان    ، مطلوبيت شخص تابعي از درآمد او و نرخ مالياتي است و لذا مي             )6(ة  طبق رابط 

  .رابطه، تعادل را نشان دادبا استفاده از اين 
 است، از تابع مطلوبيـت       شده  مقاديري معين و داده    iy و   Y،  )6(ة  ازآنجاكه در رابط  

 (FOC)اول  ة  شود؛ لذا برطبـق شـرايط مرتبـ          ديفرانسيل گرفته مي   t نسبت به ) 6ة  رابط(فرد  
  :خواهيم داشت

)7(
  
 

dt

dI
Y)]t(B[y

dt

dU
i

i 1  
شود با توزيع مجـدد برابـري         ، آن نرخ مالياتي كه باعث مي      t نسبت به ) 7(ة  از حل رابط  

ة آيد كه نرخ بهينـ   ميبه دستكامل درآمدي حاصل گردد و مطلوبيت فرد را حداكثر سازد،        

                                                           
Y)]t(B[Y: توجه داريم كه درآمد متوسط جامعه بعد از توزيع مجدد، عبارت است از. 1  1  
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نمـايش  ) 1(اين مطلب در شـكل      . شود   نشان داده مي   t* ناميده شده و با      1ماليات بر درآمد  
  .2داده شده است

  
  
  
  
  
  
  

  . نرخ مالياتنسبت بهاوجي   ترجيحات تك.1شكل 
  

، مجـدداً  )7(ة شود، از رابطـ   مطلوبيت فرد حداكثر مي    t*براي اثبات اين موضوع كه در     
  :گيريم  ديفرانسيل ميt نسبت به

)8(
  
  2

2

2

2

dt

Id
Y)t(B

dt

Ud i  

عالمـت منفـي داشـته باشـد و         ) 8(ة  كند كه رابطـ      مي  ايجاب (SOC)دوم  ة  شرايط مرتب 
ازآنجاكه طبق تعريف،     )t(B          است و براي معيارهاي نابرابري درآمدي مانند ضـريب 

22جيني و ضريب تغييرات،  dtIdاست؛ بنابراين شرايط مرتبه دوم نيز برقرار است .  

                                                           
1. optimal income tax rate 

لفـر  . درآمـد ماليـاتي دولـت و نـرخ ماليـاتي دارد          ة  منظر فرد، شباهت زيادي به رابطـ       مطلوبيت و نرخ مالياتي از    ة   رابط .2
(Laffer)          اين نكته را مطرح كرد كه نرخ مالياتي ممكن است آن قدر باال باشد كه كـاهش آن، درآمـد ماليـاتي را افـزايش 

كـه     است؛ جز آن   1منحني موسوم به لفر همانند شكل       . دهد و اين نكته كانون توجه اقتصاددانان طرف عرضه قرار گرفت          
افزايش نرخ ماليات به فراتر از يك سـطح خـاص، ممكـن             . دارددر محور عمودي، به جاي مطلوبيت، درآمد مالياتي قرار          

ها را تضعيف كند و توليد و درآمد مالياتي را نيز كم كند؛ بنابراين، يك نـرخ ماليـاتي وجـود دارد كـه درآمـد                   است انگيزه 
  .(Stiglitz, 2000)شود  مالياتي در آن حداكثر مي

t 
t *O

U
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  :اشتخواهيم د) 7(ة رابط كردن با مرتب

)9(
  

   iyY)t(B
dt

dI
 1  

اي ديگر از آن   و در دامنهdtdIاي از نرخ ماليات،  دهد كه در دامنه نشان مي) 9(ة رابط
dtdI دوم ميان شاخص نابرابري و نرخ        اي غيرخطي و از نوع درجه       بنابراين، رابطه .  است

) 2(شـكل  . تـوان حـدس زد   نيز مـي ) 1(ه اين مطلب را از شكل  وجود دارد كماليات بر درآمد 
  . استماليات بر درآمدغيرخطي بين شاخص نابرابري و نرخ ة بيانگر رابط

  
  
  
  
  
  

  . شكل ميان نابرابري و نرخ مالياتUة  رابط.2شكل 
  

 1 در شـكل     t* است كه متناظر بـا       ة ماليات بر درآمد    همان نرخ بهين   t*،  2در شكل   
ماليـات بـر     نـرخ    از جملـه   عوامل مختلف بر نابرابري،      تأثيرتوان با بررسي      اكنون مي . است
  . در اقتصاد ايران دست يافتة ماليات بر درآمد، به نرخ بهيندرآمد

  
  روش 
را ماليـات   ة   در قسمت قبل، حكايت از آن دارد كه نرخ بهينـ            شده يابي ارائه   بهينهة  مسئل

 متغيري  به عنوان توان براساس الگويي محاسبه كرد كه در آن شاخص نابرابري درآمدها              مي
ماليـات بـر    ميان نابرابري درآمـدها و نـرخ        ة   شناسايي نوع رابط   به منظور . مستقل قرار دارد  

I

t
O t *
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ين عوامل مؤثر بر نابرابري درآمدها نيـز        تر  مهماين نرخ، بايد به     ة   و برآورد مقدار بهين    درآمد
المقدور اجتناب شود؛  ماليات حتية  وسيله، از انحراف در برآورد نرخ بهين        ه كرد تا بدين   توج

به اين منظور، از الگـوي      .  كند تأميناي است كه اين مسئله را          شده لذا نياز به الگوي آزموده    
اي، بـه     ها در مطالعـه     آن. گردد  استفاده مي ) 1377(بخش    نيلي و فرح  ة   در مطالع   شده استفاده
ي رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران پرداختند و براي اين منظور، از يك الگـوي                 بررس

 معيار نـابرابري، تـابعي از نـرخ         به عنوان رگرسيوني استفاده كردند كه در آن، ضريب جيني         
بر اين . و متغير مجازي جنگ بود  ) وقفهة  هر دو با يك دور    (رشد اقتصادي، تورم و بيكاري      

شـود كـه البتـه نـرخ مـؤثر             مبناي كار تجربي استفاده مـي      به عنوان  هذكر شد ، الگوي   اساس
  . با توان اول و دوم نيز به معادله اضافه شده است1ماليات بر درآمد

گيرد؛  ي تورش تصريح انجام مي    ها  آزمونبراي اطالع از صحت انتخاب متغيرهاي الگو،        
 1370 هاي  سالهاي    اس داده  براس 3 شده  و متغير حذف   2 نتايج آزمون متغير زائد    بدين منظور 

  . ارائه شده است1 در جدول 1385 تا

  .ي تورش تصريحها آزمون براي Fة  آمارPحداقل مقدار . 1جدول 
  متغيرها

نرخ رشد توليد   نوع آزمون
  ناخالص داخلي

توليد ناخالص 
ماليات بر نرخ   بيكاري  تورم  داخلي سرانه

  درآمد
  047/0  004/0  009/0   ـــــ  879/0  متغير زائد

  ـــــ    ـــــ  189/0  ـــــ  متغير حذف شده
  

حاضـر، متغيـر نـرخ رشـد        ة  هاي مطالع   دهد كه براساس داده     آزمون متغير زائد نشان مي    
 4متغيري زائد بـوده ) 1377(بخش   نيلي و فرح شدهتوليد ناخالص داخلي در الگوي استفاده   

                                                           
 . به درآمد ملي استات بر درآمدمالي، نسبت ماليات بر درآمدمنظور از نرخ مؤثر . 1

2. redundant variable   3. omitted variable 
 

دهد ايـن متغيـر     به دست آمد كه نشان مي63/0ي براي متغير جنگ در آزمون متغير زايد برابر با     دار  معنيحداقل سطح    .4
 .نيز زائد است
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ص داخلـي سـرانه اسـتفاده شـده          يك جانشين براي آن از متغير توليد ناخال        به عنوان و لذا   
 Fة  آمـار P حكايت از اين دارد كه حـداقل مقـدار         شده آزمون متغير حذف  ة  است؛ اما نتيج  

 ذكـر شـده   متغيـر   كـه     اينمبني بر    فرصة  لذا فرضي .  درصد است  10براي اين متغير، بيش از      
 داخلـي   شود؛ بنابراين متغير توليد ناخـالص       ي بر ضريب جيني ندارد، رد نمي      دار  معني تأثير

طوركـه از     همـان . سرانه نيز عامل مؤثري بر ضريب جيني نيست و لذا نبايد وارد الگو شود             
 پيداست، ساير متغيرهاي الگو به نحو چشمگيري غيرزائد هستند و بايـد در              1نتايج جدول   

 با توان اول و     ماليات بر درآمد   چهار متغير تورم، بيكاري و نرخ        از اين رو  . الگو باقي بمانند  
شود و متغير     گيرد و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از الگو حذف مي            م در الگو قرار مي    دو

   .1گيرد آن قرار نميبه جاي جانشيني نيز 
يـابي    بهينـه ة   با توان اول و دوم به الگو، براساس حل مسئل          ماليات بر درآمد  ورود متغير   

نـين، بـراي آزمـون    همچ. اقتصاد خرد صورت گرفته است كه در چارچوب نظري ارائه شد          
بستگي در الگو بررسي      خودهمة  زمان، مسئل   همبه طور     شده شكل تبعي غلط و متغير حذف     

 (AC)بـستگي     واتسون و نمودارهاي خودهم   - براي بررسي اين مسئله، از آماره دوربين      . شد
از اين معيارها، بيانگر نبود     دست آمده   به  نتايج  .  استفاده شد  (PAC)بستگي جزئي     و خودهم 

توان به استفاده از چهار       ن تمام اين شواهد، مي    نظر گرفت در  با  . بستگي در الگو است     ودهمخ
 متغيرهاي توضيحي   به عنوان  با توان اول و دوم       ماليات بر درآمد  متغير تورم، بيكاري و نرخ      

  .گيرد رگرسيوني زير مبناي كار قرار مية ، معادلبر اين اساس. مطمئن بود
)10(  tttttt UTAXTAXUNINFCGINI  2

4321  
 TAX ميزان بيكـاري،     UN نرخ تورم،    INF بيانگر ضريب جيني،     GINI،  )10(ة  در رابط 
، جزء ثابت و جزء اخالل رگرسيون هستند و به ترتيب  U و   C و   ماليات بر درآمد  نرخ مؤثر   

tدهد  زمان را نشان مي.  

                                                           
دف آن بود كه الگوي رگرسيوني براساس نظرية كوزنتس تصريح شود؛ اما به دليل تبعيت از روية علمي اقتصادسنجي در                    ه .1

  .توان متغيرهاي مربوط به رشد اقتصادي را در الگو وارد كرد هاي متغير حذف شده و زائد، نمي قالب آزمون
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  ها  يافته
 تـا  1350زمـاني   ة  ورهاي د    براساس داده  ة ماليات بر درآمد   گام بعدي برآورد نرخ مؤثر بهين     

گـسترده  ة  با استفاده از روش خودرگرسيوني با وقفـ       ) 10(ة  براي اين منظور، معادل   .  است 1387
(ARDL)1شود  ارائه مي3 و 2آن در جداول ة ، با افزودن متغير روند برآورد شده است كه نتيج.  
 2Rة  آمـار .  آمـده اسـت    به دسـت   2كوئين  هاي بهينه در نتايج، براساس معيار هنن        وقفه

 77دهد كه معرف آن است كه متغيرهاي موجود در الگو بيش از      را نشان مي   7721/0مقدار  
  شـده  آزمون گزارش ة  مقادير آمار . دهد  درصد تغييرات ضريب جيني را در ايران توضيح مي        

بستگي سريالي كه در خروجي رگرسيون در قسمت پيوسـت ارائـه شـده اسـت،                  همة  دربار
  . فراهم آورده استة ماليات بر درآمدانگر نبود استخراج و تفسير نرخ بهينبي

  . و ضريب جينيماليات بر درآمد ميان نرخ مؤثر كوتاه مدتپوياي ة  رابط.2جدول 
 pحداقل مقدار   ضريب  متغيرهاي مستقل

  000/0  377/0  جزء ثابت
  086/0  30118/0  1ة ضريب جيني با وقف

  62/0  -0203/0  تورم
  12/0  -2584/0  اريبيك
  16/0  3987/0  )1ة با وقف(بيكاري 
  023/0  -4083/0  )2ة با وقف(بيكاري 
  076/0  -0053/5  ماليات بر درآمدنرخ مؤثر 

  066/0  7109/80  2 با توان ماليات بر درآمدنرخ مؤثر 
  091/0  -4014/25  1ة  و وقف2 با توان ماليات بر درآمدنرخ مؤثر 
  027/0  6014/142  2ة  و وقف2 با توان مدماليات بر درآنرخ مؤثر 

  076/0  -0007/0  روند زماني
  ــــ  2R  7721/0ة آمار

  

                                                           
  .هاي رگرسيون در پيوست مقاله ارائه شده است خروجي .1

2. hannan-quinn criterion 
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ضـريب  ة  شـد  تي را براساس مقدار بـرآورد     ة  ، آمار بلند مدت ة  براي بررسي وجود رابط   
  :كنيم  و انحراف معيار آن به اين صورت محاسبه مي1ة متغير ضريب جيني با وقف

144
16840

1301180
/

/

/
t 


  

 گـزارش   1با مقدار بحراني كه بنرجـي و دوالدو و مـستر          دست آمده   به  مقدار  ة  با مقايس 
  . گردد  ميتأييد بلند مدتة يابيم كه وجود رابط درمي) -72/3(اند  كرده

ي دار  معنيوقفه، اثر مثبت و     ة  ، متغير ضريب جيني با يك دور      دست آمده   به  طبق نتايج   
، افزايش نابرابري پس از يك سال، بـه افـزايش           به عبارت ديگر  . ي دارد بر خود ضريب جين   

  . شود؛ يعني نابرابري در ايران از ثبات برخوردار است ديگري در نابرابري منجر مي
ي را نـشان    دار  معنـي تورم، متغير ديگر موجود در الگوسـت كـه از لحـاظ آمـاري اثـر                 

ي بـر   دار  معنيدو سال وقفه، اثر منفي و       برعكس تورم، بيكاري عاملي است كه با        . دهد  نمي
اقتصاد ايران نيـز مطابقـت دارد       ة  درباردست آمده   به  اين يافته با برخي نتايج      . نابرابري دارد 

 را دار معنـي  نيـز اثـر منفـي و         2متغير روند زماني  . گنجد  كه البته تفسير آن در اين مجال نمي       
كـاهش   بـه  رابري در اقتـصاد ايـران رو  دهد و به اين معناست كه در طول زمان، نـاب    نشان مي 

  .گذارده است
ماليات طوركه از رگرسيون برآوردشده پيداست، ضرايب تمام متغيرهاي نرخ مؤثر             همان
ايـن در حـالي     .  است دار  معني درصد، از لحاظ آماري      10 حداكثر تا سطح احتمال      بر درآمد 

حالـت بـدون وقفـه در الگـو      فقـط، در  1 با توان ماليات بر درآمداست كه متغير نرخ مؤثر     
 و  1ة   در سه حالت بدون وقفه و با وقف        2 با توان    ماليات بر درآمد  وجود دارد؛ اما نرخ مؤثر      

 نـرخ مـؤثر     نسبت به گيري از ضريب جيني       توان با ديفرانسيل    اكنون مي .  ظاهر شده است   2
ة ر بهينـ  ، نـرخ مـؤث    دسـت آمـده     به   عبارت   قرار دادن  صفر و سپس، برابر     ماليات بر درآمد  

                                                           
1. Banerjee and Dolado and Mestre 

شود تـا     هاي سري زماني، از متغير روند زماني استفاده مي          زده شده براساس داده      معموالً در الگوهاي رگرسيوني تخمين     .2
  . باشد يا خيرARDLاين موضوع فارغ از آن است كه آيا الگو از نوع . بستگي كاسته شود از مشكل خودهم



 49 شماره ، سيزدهمي، سال اجتماعرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  

  
208 

  : آوردبه دست را ماليات بر درآمد

031071098000535 /TAXTAX)/(/ 
TAXd

GINId *
tt

t

t    

  :دهد و شرط مرتبه دوم نيز نشان مي

 42181612

2
/

dTAX

GINId

t

t  

 ماليـات بـر درآمـد     و بيانگر اين است كه طبق انتظار، بـين نـابرابري درآمـدها و نـرخ                 
ـ  دست آمده   به  مقدار  با توجه به    .  شكل وجود دارد   Uاي    رابطه ة ماليـات بـر     رخ بهينـ  براي ن
تـوان اظهـار داشـت كـه براسـاس            دوم، مـي  ة   شرط مرتب  تأميناول و   ة  ، از شرط مرتب   درآمد

ماليات  تناسبي، نرخ مؤثر بهينه      ماليات بر درآمد  ها و در يك سيستم        رويكرد حداكثر حداقل  
  . درصد است1/3 برابر با كوتاه مدت در بر درآمد

تعـادلي ميـان متغيرهـا نيـز بـرآورد          ة  ، رابطـ  د مدت بلن استخراج نرخ بهينه در      به منظور 
  . ارائه شده است3نتايج اين برآورد در جدول . شود مي

  . و ضريب جينيماليات بر درآمد ميان نرخ مؤثر بلند مدتپوياي ة  رابط.3جدول 
 pحداقل مقدار   ضريب  متغيرهاي توضيحي

  000/0  54/0  جزء ثابت
  61/0  -0291/0  تورم
  000/0  -5124/0  بيكاري

  087/0  -1625/7  ماليات بر درآمدنرخ مؤثر 
  022/0  2055/283  2 با توان ماليات بر درآمدنرخ مؤثر 

  029/0  -0011/0  روند زماني
   

، داراي  بـه ترتيـب    3 در جـدول     2 و   1 بـا تـوان      ماليات بر درآمد  ضرايب متغير نرخ مؤثر     
ة  هستند كه نشان از وجود رابطـ       دار  معنيعالمت منفي و مثبت است و هر دو از لحاظ آماري            

نـسبت  سازي ضريب جيني      با حداقل .  شكل ميان اين متغير و ضريب جيني دارد        U بلند مدت 
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  .شود  درصد حاصل مي26/1، نرخ بهينه برابر با بلند مدت در ماليات بر درآمد نرخ مؤثر به
هـاي   نـرخ و تفاوت بـا   بودن   كوچك به دليل دست آمده   به   برسد كه ارقام     به نظر شايد  

هـاي    اوالً داده : توجـه اسـت     موجود در قانون، دور از واقعيت است؛ امـا دو نكتـه درخـور               
 ، نسبت درآمـد تحقـق  عبارتي ديگربه ، نرخ مؤثر يا  ماليات بر درآمد   براي نرخ     شده استفاده
، ارقام  شده مشاهدههاي سال به درآمد ملي است كه در اغلب ماليات بر درآمد از محل يافته

اين نـرخ   ة  شود؛ بنابراين، مقايس    را شامل مي  دست آمده   به  ة  ي حتي كمتر از نرخ بهين     كوچك
البته عمـالً در ايـران، وضـع        . هاي مالياتي رايج در اقتصاد كشور صحيح نخواهد بود          با نرخ 

ثانيـاً  . نيز مشاهده شده است دست آمده   به  ة  هاي نزديك به نرخ بهين       با نرخ  ماليات بر درآمد  
هاي ماليات بهينه اسـت، داللـت بـر آن            كه خود پيشگام در بحث    ) 1971(يرليز  يافته مهم ما  

  .  هستندپايينيهاي نسبتاً   نرخة ماليات بر درآمدهاي بهين داشت كه نرخ
ماليـات بـر    دهد كه براساس روش اين تحقيق، اگر نـسبت            هرترتيب، نتيجه نشان مي     به
 يكجـا و    بـه صـورت   س، درآمد مالياتي     درصد باشد و سپ    1/3 به درآمد ملي برابر با       درآمد

باعث حذف نـابرابري درآمـدها      از سويي   برابر ميان تمام مؤديان مالياتي توزيع مجدد شود،         
ترين قشر    شدن مطلوبيت محروم   ديگر، به حداكثر   سوي  شده و از   كوتاه مدت از جامعه در    

  . شود جامعه منجر مي
ه جان رالز اسـت، رفـاه اجتمـاعي بـه           ها كه منتسب ب     ازآنجاكه در رويكرد حداكثر حداقل    

، رفـاه   ذكـر شـده   ترين قشر بـستگي دارد؛ لـذا در پـي اجـراي سياسـت                 وضع رفاهي محروم  
اگر هدف آن باشـد كـه       .  نيز به حداكثر خود خواهد رسيد      كوتاه مدت اجتماعي كل جامعه در     

نـرخ مـؤثر    در وضعيت بهينه و حداكثر رفاه اجتماعي قرار داشـته باشـد،      بلند مدت جامعه در   
سـتاني از     اين بدان معناست كه ميـزان ماليـات       .  درصد شود  26/1 بايد برابر با     ماليات بر درآمد  

  . باشدكوتاه مدت، بايد كمتر از بلند مدتدرآمد افراد براي حصول بهينگي در 
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  بحث
ها بوده و از ابزارهاي مهـم در          ماليات در انواع و اقسام آن، يكي از منابع درآمدي دولت          

، بــه همــين دليــل توزيــع مجــدد درآمدهاســت و از طريــقطلبانــه  قــق اهــداف عــدالتتح
توان در ارتباط مستقيم با مطلوبيـت اشـخاص و رفـاه اجتمـاعي                ي مالياتي را مي   ها  سياست
عدالت توزيعي وجـود دارد،     ة  ي متفاوتي كه دربار   ها  ديدگاهبا توجه به     و   از اين رو  . دانست
ي بازتوزيعي مطرح شده است و همين       ها  سياستاتخاذ  ة  ارهاي مختلفي نيز درب     گيري  موضع

ماليـاتي را فـراهم     ة  نرخ بهينـ  ة  ها دربار   اي براي بحث و تحقيق و جدال انديشه         مسئله زمينه 
  . آورده است

شدن رفاه   مالياتي از حداكثر  ة   اين موضوع است كه نرخ بهين      ها  ديدگاهنقطه مشترك اين    
ة ماليـات   نرخ بهين ة  ارهاي هنجاري براي بحث دربار     معي از جمله . شود  اجتماعي حاصل مي  

تـرين عـضو      هاي رالز است كه مطلوبيـت شخـصي محـروم           ، معيار حداكثر حداقل   بر درآمد 
بـه  حاضـر بـراي     ة  ، در مطالعـ   بر اين اساس  . زند  رفاه اجتماعي پيوند مي   ة  جامعه را به مسئل   

ة ايـن معيـار هنجـاري دربـار        در اقتصاد ايـران، از       ة ماليات بر درآمد   نرخ بهين دست آوردن   
ـ         تـابع مطلـوبيتي متفـاوت از آنچـه در ادبيـات      ة عدالت توزيعي استفاده شده است و با ارائ

كوتـاه   در اقتـصاد ايـران، در        ة ماليات بر درآمد    بهينه تحليل شده، نرخ بهين     ماليات بر درآمد  
  . ، برآورد شده استبلند مدت و مدت

 1/3 نرخ در ايران ممكن اسـت عـددي برابـر بـا     دهد كه اين    نتايج اين مطالعه نشان مي    
قـرار   بـه منظـور   ،  بر ايـن اسـاس    .  باشد بلند مدت  درصد در    26/1 و   كوتاه مدت درصد در   

 به درآمد ملي برابر بـا       ماليات بر درآمد  ، بايد نسبت    كوتاه مدت ن در وضعيت بهينه در      گرفت
ذكـر   است، نرخ لند مدتبن در وضعيت بهينه در   قرار گرفت  درصد باشد؛ اما اگر هدف       1/3

  . درصد باشد تا رفاه اجتماعي رالزي حداكثر شود26/1 بايد برابر با شده
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زماني اقتصادي،  هاي     اسالمي ايران، بانك اطالعات سري     جمهوريبانك مركزي    -
 WWW.cbi.ir.: نشاني

 با اصالحات   366 3/12/1هاي مستقيم، مصوب      قانون ماليات ،  )1389. (ق. پناهي، م  -
  .، تهران، انتشارات بالغ دانش27/11/1380مصوب 

  .انتشارات دانشگاه مفيدة ، مؤسساقتصاد بخش عمومي، )1380(دادگر، يداهللا  -
، تهران، انتشارات   )عرفان ثابتي ة  ترجم( انصافبه مثابه   عدالت  ،  )1385. (رالز، ج  -

 .ققنوس

وحيـد محمـودي و     ة  ترجمـ ( نـابرابري اقتـصادي   ،  )1386 (كومـار مارتيا  .سن، آ  -
 .اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسة پژوهشكد: ، تهران)اهللا عباسيان زتع

هاي بهينه ماليـات بـر كاالهـا و           ، نرخ )1386. (الف. عرب مازار، ع و باجالن، ع      -
 .30، ش اقتصادية پژوهشنامة فصلنامخدمات در ايران، 

 .و، تهران، نشر گام ن)پور هرمز همايونة ترجم( رفاهة نظري، )1383. (فيتزپتريك، ت -

عبـاس  ة  ترجمـ ( تئوري اقتصاد خرد  ،  )1377. (و والترز، الف  . جي. آر. ليارد، پي  -
 .نشر ني: ، تهران)شاكري

  .1387مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار،  -
 . طرح آمارگيري نيروي كارنتايجة خالص -

رضـا آزاد   غـالم ة ترجمـ ( مباحث اساسي اقتصاد توسـعه   ،  )1378. (مير، جرالـد م    -
 .، تهران، نشر ني2، ج )مكيار

، مؤسسه خدمات   جمعي در اقتصادسنجي    واحد و هم  ة  ريش،  )1378. (نوفرستي، م  -
 .فرهنگي رسا

ـ ، ارتباط رشد اقتصادي و توزيع درآمـد،        )1377. (بخش، ع   و فرح . نيلي، م  - ة مجل
 .11و10، ش وبودجه برنامه

 مـشاغل   درآمـد ة ماليات برهاي بهين نرخة ، محاسب)1388(و همكاران . هژبر، ك  -
 .54، ش مالياتة فصلنامها،  و شركت
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