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The main purpose of this paper is to evaluate Value-Added Tax (VAT) effec-
tiveness on income distribution in a group of selected countries with average 
revenue. One of the challenges of tax policymakers is to apply the VAT system 
despite its repressive effects. Although VAT is applied on all goods and services 
with the same rate, regardless of price elasticity and price elasticity of demand, 
the result is the transfer of the tax burden to consumers. Therefore, it opposes 
with the principle of tax equity and if overlooked, could end in distrust between 
taxpayers (consumers) and government and encourage people to evade paying 
taxes. The results of the study model using fixed effects and Generalized Method 
of Movement  in middle-income selected countries during 1995-2015 showed 
that VAT has a significant and positive effect on the Gini coefficient as income 
distribution index. Increasing the VAT rate resulted in increasing the Gini coef-
ficient and inequity. 
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هدف اصلي این مقاله، بررسي میزان تأثیرگذاري مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهاي 
منتخب با درآمد متوسط است. یكي از دغدغه  هاي سیاست گذاران مالیاتي به کارگیري نظام مالیات بر ارزش 
افزوده، با توجه به آثار تنازلي این نوع مالیات است. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً با نرخ یكسان بر 
عموم کاالها و خدمات صرف نظر از کشش قیمتي و درآمدي تقاضاي آ ن  ها وضع مي شود، مي  تواند موجب 
انتقال بار مالیاتي به مصرف کنندگان کاالها و خدمات شود. این موضوع با اصول عدالت مالیاتي سازگار نیست 
و در صورتي که به نحو مناسبي خنثي نشود، مي  تواند موجبات تعمیق بی اعتمادی و شكاف میان عموم 
مؤدیان مالیاتي (مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورد و آن ها را به مالیات گریزي را تشویق کند. نتایج 
حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب با 
درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 نشان می  دهد مالیات بر ارزش افزوده تأثیر مثبت و معناداری بر 
ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ضریب جینی افزایش 

یافته و نابرابری بیشتر می  شود. 
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مقدمه

توزیع درآمد و راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد یكی از مباحث مهمی است که در هر نظام فكری 
و اقتصادی محل توجه فالسفه و جامعه شناسان و علمای علم اقتصاد قرار دارد. توزیع درآمد چیست و 
چگونه باید درآمد بین افراد جامعه توزیع شود؟ نظرات مختلفی از طرف صاحب نظران اقتصادی در این باره 
مطرح شده است. از دیدگاه اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک سازوکار بازار، سهم هر عامل تولید و نحوه 
توزیع درآمد را مشخص می  کند. اما مسئله مهم این است که توزیع درآمد در جوامع مختلف ممكن است 
از دیدگاه فالسفه و صاحب نظران متناسب نباشد. در این حالت دولت ها باید قدم پیش نهاده و در راستای 
توزیع عادالنه درآمد اقداماتی انجام دهند. توزیع درآمد به دالیل مختلف، اهمیت ویژه ای دارد؛ نخست آنكه 
بخش مهمی از عدالت را تشكیل می دهد و دیگر آنكه بر روی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار 
است (شهسوار و دهقان، 1989). نامتعادل بودن توزیع درآمد در جامعه از جمله مشكالتی است که در 
کوتاه مدت ممكن است نمودی عینی در مسائل روزمره کشورها نداشته باشد، ولی تداوم آن در بلند مدت 
عالوه بر ایجاد فقر گسترده، می تواند تنش های سیاسی ایجاد کند و منجر به بروز بحران ها و به خطرافتادن 

جدی امنیت سرمایه ها شود (امین رشتی ورفعتی میالنی، 2013). 

در سیاست- مهمي  نقش  دولت،  درآمدي  منابع  مهم ترین  از  یكی  عنوان  به  مالیات ها  راستا  این  در   
 گذاری های مالی ایفا می کنند و می توانند متغیرهای کالن اقتصادي از جمله تولید، تورم، بیكاری و توزیع 
درآمد را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات ها به عنوان مهم ترین ابزار برای انتقال درآمد از گروهی از جامعه 
(بیشترگروه پردرآمد) به گروه دیگر جامعه (بیشتر گروه کم درآمد) استفاده می شوند. از این رو مالیات ها را 

مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت ها می دانند (موسوي جهرمي، رضایی و سبزه رو، 2013). 

اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتي انتخاب شده در اقتصاد از نظر مستقیم و غیرمستقیم بودن 
و  ثروت  اشخاص،  درآمد  بر  مالیات  شامل  مستقیم  مالیات  کشورها  اغلب  در  دارد.  بستگي  مالیات ها 
شرکت هاست. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقي به صورت نرخ هاي تصاعدي بر درآمد مؤثر، پس از سطوح 
معاف شده معین، اعمال می شود. در صورت نبود فرار مالیاتي، این نوع مالیات در راستای هدف توزیع مجدد 
درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. مالیات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعي افراد اعمال 
می شود و وجه تصاعدي مالیات ها را به ویژه در گروه هاي درآمدي باال افزایش می دهد؛ بنابراین مالیات بر 
ثروت خالص همراه با مالیات بر درآمد موجب توزیع بهتر مالیات ها با توجه به توان پرداخت افراد می شود. 
عالوه بر این، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیري از تصاعدي شدن آن و تشویق 
استفاده مؤثر از دارایي ها، می تواند به صورت ابزار مفیدي با هدف انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعي به 

کار رود.

در مقابل مالیات های غیرمستقیم اثرات مخربي بر توزیع درآمد دارد، زیرا در ساده ترین شكل آن، نرخ 
واحد براي تمامي معامالت مشمول مالیات در نظر گرفته می شود و از آنجایي که میل نهایي افراد کم درآمد 
از  توزیع درآمد خواهد شد.  بدتر شدن  است، سبب  پردرآمد  افراد  از  بیشتر  به مصرف کاالها و خدمات، 
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نقطه نظر توزیع درآمد، یک راه ساده براي افزایش کارایي مالیات های غیرمستقیم، آن است که نرخ های 
متفاوت مالیات بر روي کاالهاي موردمصرف افراد کم درآمد و پردرآمد تعیین شود. در سیستم مالیات بر 
ارزش افزوده می توان نرخ مالیات کاالهایي را که بخش بزرگي از درآمد خانوارهاي کم درآمد را به خود 
اختصاص می دهد، مثل مواد غذایي، حذف کرد یا کاهش داد و نرخ مالیات کاالهاي لوکس را که بیشتر 

افراد پردرآمد مصرفشان می کنند افزایش داد (سیفي پور و رضایي، 2011).

نظام مالیات بر ارزش افزوده به دالیلي مانند کاهش بار مالیات بر تولید و سرمایه گذاري و انتقال آن به 
مصرف نهایی جامعه، احتساب نشدن مالیات مضاعف در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع و مصرف و 
همچنین کاهش فرار مالیاتي ناشي از شفاف سازي مبادالت اقتصادي در یک زنجیره، در مقایسه با سایر انواع 
مالیات هاي غیرمستقیم، ارجحیت دارد. تجربه کشورهاي استفاده کننده از نظام مالیات بر ارزش افــزوده 
حــاکي از مـــوارد عدیده اي به شرح ذیل به عنوان ضرورت اجراي این نوع مالیات است (ضیایی بیگدلی 

و طهماسبی، 2005).

این مالیات در بسیاري از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت نسبت به سایر مالیات ها و بدون ازبین بردن 
انگیزه سرمایه گذاري و تولید به عنوان منبع درآمد جدیدي در راستای افزایش درآمدهاي دولت به کار 
برده شده است. از آنجایي که مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور 
مالیاتي را ایفا می کنند، هزینه وصول آن کم است. با توجه به اینكه در این مالیات، مؤدیان براي استفاده 
براي شناسایي خود به خود میزان معامالت مؤدیان  ارائه فاکتور هستند، زمینه  به  اعتبار مالیاتي ملزم  از 
فراهم می شود؛ درنتیجه یک سیستم اطالعاتي کامل از معامالت و مبادالت تجاري ایجاد می شود که سبب 
شفاف سازي مبادالت و فعالیت های دیگر، از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل می شود. مالیات بر 
ارزش افزوده یک منبع درآمد با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر است. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، 
زمان قطعیت آن بسیار کوتاه است و مشكالت طوالني بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را 

نــدارد؛ بنابراین، تأخیر در وصول درآمدهاي مالیاتي به حداقل می رسد.

یكي از دغدغه هاي سیاست گذاران مالیاتي در به کارگیري نظام مالیات بر ارزش افزوده، پیش بیني آثار 
تنازلي این نوع مالیات است. از آنجا که این مالیات عمدتاً با نرخ یكسان بر عموم کاالها و خدمات، صرف 
نظر از کشش های قیمتي و درآمدي تقاضاي آن ها، وضع مي شود، مي تواند موجبات انتقال بار مالیاتي به 
مصرف کنندگان کاالها و خدمات را فراهم کند. این موضوع با اصول عدالت مالیاتي سازگار نیست و در 
صورتي که به نحو مناسبي خنثي نشود، مي تواند موجبات تعمیق بی اعتمادی و شكاف میان عموم مؤدیان 
مالیاتي (مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورد و مؤدیان را به مالیات گریزي را تشویق کند. به خصوص 
با فرض اینكه خانوارها با درآمد پایین، سهم بیشتري از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد باال 
مصرف مي کنند، فشار مالیاتي بیشتري بر خانوارهاي با درآمد پایین وجود دارد. زماني که مالیات پرداختي 
به عنوان سهمي از درآمد ساالنه براي اندازه  گیري میزان عدالت استفاده می شود، مالیات بر ارزش افزوده 

بیشتر خاصیت تنازلي دارد (عزیزخانی، 2005). 
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از این رو به دلیل وجود اثرات توزیعي (انتقال بار مالیاتي) مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات می تواند بر 
نحوه توزیع درآمد اثرگذار باشد، به  ویژه در شرایطي که مالیات فوق بر کاالها و خدمات ضروري وضع شود 
که عمدتاً کشش قیمتي تقاضاي پاییني دارند. در این شرایط پرداخت کنندگان عمده مالیات، قشر کم درآمد 
جامعه هستند؛ چراکه سهم کاالهاي ضروري در بودجه خانوارهاي کم درآمد در مقایسه با خانوارهاي با 
درآمد باال بیشتر است. آالوتونكی و پیرتیال1 (2015) در مطالعه  ای با بررسی آثار منفی مالیات بر ارزش 
افزوده بر نابرابری در کشورهای با درآمد باال در دوره زمانی 2010-1975 نشان دادند حرکت به سمت 

مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد شد.

سلیتناکوا و کالزار2 (2010) در جمهوری چک در دوره زمانی 2005-1993 نشان دادند مالیات بر ارزش 
افزوده ارتباط مثبت و معنادار با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده سبب وخامت و 
بدتر شدن توزیع درآمد در جمهوری چک شده است. استریل کوآ و سیروکی3 (2015) در جمهوری چک 
در دوره زمانی 2014-2007 نشان دادند با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم مصرف کاالی معاف و 
کاالِی مشموِل نرِخ پایین تر، افزایش و مصرف کاالِی مشموِل نرِخ استاندارد  کاهش یافته است و فرضیه اثر 

کاهشی مالیات بر ارزش افزوده بر سبد مصرفی خانوارها تأیید شده است. 

نتایج مطالعه تودر و روسن برگ4 (2010) در کشورهای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی نشان داد 
مالیات بر ارزش افزوده می تواند اثر بازگشتی داشته باشد و بار مالیاتي را در مالیات دهندگان کم درآمد نسبت 
به مالیات دهندگان پُردرآمد، افزایش دهد. وقوعی (2008) نشان داد که اِعمال مالیات بر ارزش افزوده در 
ایران خاصیت تنازلي دارد، اما به علت آنكه کاهش ضریب جیني بسیار کم است، خاصیت تنازلي حاصل از 
اجراي مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار کم است. طیب نیا و یزدان پناه (2005) نشان دادند متغیر نابرابري 
در ایران تأثیر پذیري معناداري از اجراي مالیات بر ارزش افزوده در آینده نخواهد داشت. نتایج مطالعه اررو5 
(2015) در آفریقای جنوبی در دوره زمانی 2015-2013 نشان داد در شرایطی که درآمدهای مالیاتی 
دولت از کانال هایی همچون یارانه به خانواده های کم درآمد تعلق گیرد، می توان از تأثیر منفی مالیات بر 

ارزش افزوده بر توزیع درآمد در اقشار کم درآمد جلوگیری کرد. 

امین رشتی و رفعتی میالنی (2013) با بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در 10 کشور با 
درآمد باال و 10 کشـور با درآمـد پـایین در دوره زماني 2005-2000 نشان دادند در کشورهاي کم درآمد، 
بـا افـزایش سـهم مالیـات بـر ارزش افزوده از مالیات، ضریب جیني افزایش می یابد و درنتیجه نابرابري 
درآمد بیشتر می شود، امـا در کشـورهاي پردرآمد، با افزایش سهم مالیات برارزش افزوده از مالیات، ضریب 
جیني کاهش می یابد و درنتیجه نـابرابري درآمد کمتر می شود. ناصري گلعذاني (1996) در مطالعه ای 

1. Alavuotunki & Pirttila
2. Slintáková & Klazar
3. Střílková and Široký
4. Toder & Rosen Berg
5. Erero
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ارتباط انواع مالیات ها را با شاخص نابرابري درآمد در دوره زمانی 1370 - 1350بررسي کرد. نتایج حاکي از 
آن است که مالیات ها می توانند شاخص های نابرابري در توزیع درآمد را بهبود ببخشند. اثر مالیات بر درآمد 
و مالیات بر مصرف بر روي ضریب جیني، معكوس و اثر مالیات بر شرکت ها بر روي ضریب جیني، مثبت 
است؛ بنابراین شواهد و مطالعات تجربی نشان می دهند در زمینه چگونگی اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده 

بر توزیع درآمد، اجماع نظر وجود ندارد و همچنان جدال بر سر این موضوع در جامعه علمی ادامه دارد. 

در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار تنازلی این نوع مالیات در گروه کشورهای منتخب با 
درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 است. از اهداف دیگر این مقاله بررسی میانگین مالیات بر 
ارزش افزوده و ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب در 
دوره زمانی 2015-1995، بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر ضریب جینی به عنوان 
شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط با استفاده از ابزارهای مختلف 

اقتصاد سنجی و آزمون این فرضیه است:

مالیات بر ارزش افزوده تأثیر معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای 
منتخب دارد.

در  آماری  جامعه   است.  جهانی6  بانک  جمله  از  اطالعاتي  بانک های  مورد نیاز،  اطالعات  گردآوری  ابزار 
این مقاله، گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط شامل ارمنستان، بلغارستان، برزیل، بولیوی، بوسنی، 
بالروس، کلمبیا، کاستاریكا، هندوراس، پاکستان، جاماییكا، کامبوج، رومانی، ایران، ترکیه، تایلند، تونس، 
اوکراین، السالوادور، قرقیزستان، قزاقستان، پرو، فیلیپین، مالزی، جمهوری دومینیكن، گرجستان هستند. 
در ادامه پس از بررسی مبانی نظري و سابقه پژوهش، ساختار مدل ستفاده شده معرفی و برآورد می شود و 

درنهایت نتیجه گیري و پیشنهادها ارائه می شود.

1- ادبیات موضوع

کشورها به منظور بهبود ساختار اقتصادي و ایجاد ثبات، نیازمند درآمدهاي پایدار و دائمي هستند. در 
میان انواع منابع درآمدی دولت ها، مالیات ها به عنوان منبع دائمي و قابل پیش  بیني، همواره مورد توجه 
دولتمردان بوده اند. اِعمال مالیات چه به دلیل کسب درآمد و چه به منظور ابزاري برای سیاست گذاري، آثار 
متفاوتي را بر اقتصاد تحمیل مي  کند. مالیات  ها از یكسو، با توجه به اصابت مالیاتي، بر شرایط توزیعي جامعه 
تأثیرگذار هستند و از سوي دیگر با جابه جایي منابع از بازاري به بازار دیگر، آثار تخصیصي به همراه دارند. 
یكي از انواع مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات، نوعي مالیات بر فروش چند مرحله  اي است 
که خرید کاالها و خدمات واسطه  اي را از پرداخت مالیات معاف مي  کند. خصوصیات نظام مند این مالیات 
مي تواند بسیاري از مشكالت اقتصادي مانند کسري بودجه دولت و کمبود سرمایه گذاري را برطرف کند 

(طهماسبي، افضلی و بوستانی، 2004). 

6. www.worldbank.org
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به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم کاالها و خدمات (مگر موارد 
معاف) است که به  صورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کاالهای تولید شده (ارزشی که در هر مرحله به 
ارزش کاال افزوده می شود) و خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع، گرفته می شود. این مالیات 
در طول فرایند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کاال به مشتری نهایی، مرحله به مرحله گرفته می شود. 
اکثر کشورهای پذیرنده مالیات بر ارزش افزوده، آن را تا حد زیادی جایگزین مالیات های دیگر، به خصوص 
مالیات  بر مصرف و فروش کرده اند. باید توجه داشت که به علت گستردگی پایه مالیاتی در این نوع مالیات، 
می توان نرخ مالیاتی را در سطح پایین برقرار کرد. مالیات بر ارزش افزوده می تواند تا حد زیادی جایگزین 
مالیات های دیگر شود، همچنین امكان دارد این مالیات بخشی از فعالیت های اقتصادی را که تحت پوشش 

قرار دادن آن ها با استفاده از سایر روش ها مثل مالیات بر فروش دشوار است، پوشش دهد.

 استفاده از این روش موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرار مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت 
نیز می شود. همچنین اثر این مالیات، بر درآمد گروه های کم  درآمد اجتناب ناپذیر خواهد بود. حتی اگر بر 
آخرین حلقه که خرده فروشی است برقرار نشود، انتقال مالیات به قیمت خرده فروشی قطعی خواهد بود، 
درنتیجه گروه هایی با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه های با درآمد باال، سهم بیشتری از درآمدشان را 

بابت مالیات پرداخت می کنند (عزیزخانی، 2005).

مالیات بر ارزش افزوده مزایایی از جمله ایجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذیر براي دولت، پایه 
مالیاتي گسترده، جلوگیري از فرار مالیاتي، خنثي بودن، تسهیل ورود به پیمان هاي منطقه اي و جهاني 
دارد. مالیات بر ارزش افزوده به علت گستردگي پایه مالیاتي و همچنین درآمدزایي باالي آن نسبت به 
(انتقال  اثرات توزیعي  براي دولت ها دارد. همچنین به دلیل وجود  انواع دیگر مالیات ها اهمیت بسزایي 
بار مالیاتي) مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات مي تواند بر نحوه توزیع درآمد اثرگذار باشد، به ویژه در 
شرایطي که مالیات بر ارزش افزوده بر کاالها و خدمات ضروري ای وضع شود که عمدتاً کشش قیمتي 
تقاضاي پاییني دارند. در این شرایط پرداخت کنندگان عمده مالیات، قشر کم درآمد جامعه هستند؛ چرا که 
سهم کاالهاي ضروري در بودجه خانوارهاي کم درآمد در مقایسه با خانوارهایي با درآمد باال بیشتر است 

(صوفی مجیدپور، 2004).

با سایر  بنابراین هزینه های جمع آوری در مقایسه  مالیات بر ارزش افزوده، مكانیسم خود اجرایی دارد؛ 
روش های گرفتن مالیات، کمتر است و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می کنند. همچنین به دلیل 
گستردگی پایه مالیاتی می توان آن را با نرخ های پایین تری در مقایسه با سایر مالیات ها وضع کرد. این 
امر می تواند از یک سو انگیزه های فرار در پرداخت مالیات را کاهش دهد و از سوی دیگر تحقق درآمدهای 
مالیاتی را با اطمینان بیشتری امكان پذیر کند. اعمال سالیق و نظرات شخصی چه از جانب مؤدیان و چه 
از سوی ممیزان مالیاتی، در محاسبه و گرفتن این نوع مالیات حداقل است، زیرا از یک سو نرخ های مالیاتی 
مشخص است و از سوی دیگر فاکتورها به حداقل می رسد. همچنین فاکتورها با مدارک ارائه شده از سوی 

فروشندگان کاالها و خدمات (با فرض صحت آن ها) مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرند. 
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از این رو قدرت چانه زنی مؤدیان مالیاتی در کاهش میزان محاسبه مالیات موظف آن ها، تقلیل خواهد 
یافت. در صورتی که درباره سایر مالیات ها، به ویژه مالیات بر درآمد اختالف نظرهای متعددی میان مؤدیان 
مالیاتی و ممیزان وجود دارد که سبب می شود تحقق بخش درخورتوجهی از درآمدهای مالیاتی دولت به 
دلیل ارجاع اختالف به کمیسیون های حل اختالف به تعویق افتد. همچنین استفاده از این روش،  موجب 
کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می شود. استفاده از این 
روش، نظام مالیاتی کشورها را هرچه بیشتر به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن گرفتن مالیات با دقت،  
سرعت و حداقل هزینه انجام می شود،  نزدیک می کند و می تواند روشی برای انتقال مالیات از درآمد به 
مصرف تلقی شود و با تأمین منابع گسترده تر در راستای شكل گیری سرمایه گذاری، موجبات رشد تولید 

داخلی و کاهش بیكاری را در جامعه فراهم کند (صوفی مجیدپور، 2004).

 از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً با نرخ یكسان بر عموم کاالها و خدمات، صرف نظر از کشش های 
قیمتي و درآمدي تقاضاي آن ها وضع مي شود، مي تواند موجبات انتقال بار مالیاتي به مصرف کنندگان کاالها 
و خدمات را فراهم کند. این موضوع با اصول عدالت مالیاتي سازگار نیست و در صورتي که به نحو مناسبي 
خنثي نشود، مي تواند موجبات تعمیق بی اعتمادی و شكاف میان عموم مؤدیان مالیاتي (مصرف کنندگان) 
و دولت را فراهم آورد و مؤدیان را به مالیات گریزي تشویق کند. به خصوص با فرض اینكه خانوارهاي با 
درآمد کم، سهم بیشتري از درآمدشان را نسبت به خانوارهاي با درآمد زیاد مصرف مي کنند، فشار مالیاتي 
بیشتري بر خانوارهاي با درآمد پایین وجود دارد. زماني که مالیات پرداختي به عنوان سهمي از درآمد 
ساالنه براي اندازه گیري میزان عدالت استفاده می شود مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خاصیت تنازلي دارد 

(عزیزخانی، 2005). 

1-1- سابقه پژوهش

بیسواس7 و همكاران (2017) در مطالعه ای با عنوان «نابرابری درآمد، سیاست مالیاتی و رشد اقتصادی» 
چگونگی کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست مالیاتی بر رشد اقتصادی را بررسی کرده اند. مالیات 
در نقاط مختلف درآمدی، تأثیرات ناهمگون بر انگیزه های خانوار برای کار، سرمایه گذاری و مصرف دارد. 
نتایج با استفاده از داده های دولت ایاالت متحده و مالیات بر درآمد خانوارها در سه دهه گذشته نشان داد 
کاهش نابرابری درآمد میان خانوارهای کم درآمد و درآمد متوسط، رشد اقتصادی را بهبود بخشیده است. با 
این حال، کاهش نابرابری درآمد از طریق مالیات میان خانوارهای متوسط و با درآمد باال، رشد اقتصادی را 
کاهش داده است. این اثرات نامتقارن رشد اقتصادی به عوامل جانبی عرضه، یعنی تغییرات در فعالیت های 

کسب و کار کوچک و عرضه نیروی کار و تقاضای مصرف مربوط می شود.

لیزارو8 و همكاران (2017) در مطالعه ای با عنوان «اقتصاد کالن و تأثیرات توزیعی اصالحات مالیات بر 

. Biswas
8. Lizarazo
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درآمد شخصی: رویكردی با استفاده از یک مدل ناهمگن برای ایاالت متحده« به بررسی تأثیرات توزیعی 
اصالحات مالیات بر درآمد شخصی در ایاالت متحده با استفاده از یک مدل ناهمگن پرداختند که در آن 
مصرف کنندگان ترجیحات غیرخطی دارند و همچنین از نظر کار و مهارت متفاوت هستند. نتایج نشان 
داد کاهش مالیات بر درآمد شخصی، رشد اقتصادی را تحریک می کند، اما این تأثیر آن قدر بزرگ نیست 
که بتواند درآمد ازدسترفته را جبران کند. کاهش مالیات بر درآمد شخصی سبب تحریک تقاضا در بخش 
خدمات می شود که بر روی افزایش اشتغال و استخدام کارگران غیرماهر تأثیر دارد. کاهش مالیات بر درآمد 
شخصی، برای گروه هایی با درآمد متوسط می تواند اثرات مثبت بر رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد 

داشته باشد. 

کندی9 و همكاران (2017) در مطالعه ای با عنوان «کاهش نابرابری حقوق و دستمزد جنسیتی سبب 
افزایش رفاه اقتصادی برای همه می شود » به بررسی ارتباط میان بهره وری کار و شكاف دستمزد جنسیتی 
و دستمزد  نابرابری حقوق  کاهش  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  زمانی 1986-2013  دوره  در  استرالیا  در 
جنسیتی سبب افزایش رفاه اقتصادی می شود. کاهش 10 درصد شكاف می تواند درآمد سرانه را تا 3 درصد 

افزایش دهد. همچنین فضای کسب وکار قوی در ازبین بردن شكاف دستمزد جنسیتی مؤثر است.

ایسفیدی و میلونیدیس10 (2017) در مطالعه ای با عنوان «ارتباط مالیات بندی مؤثر و توزیع نابرابر درآمد: 
شواهدی از کشورهای oecd« تأثیر توزیع مجدد کار و مصرف و نرخ مالیات بر درآمد شخصی را به طور 
مستقیم در کشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی با استفاده از داده های پانل بررسی کرد. او 
نشان داد آنچه از دیدگاه توزیع مجدد اهمیت دارد ترکیبات مالیاتی است، نه نرخ های مالیاتی. اثر افزایش 
مالیات بر درآمد بر نیروی کار و مصرف نسبت به سرمایه منجر به نابرابری درآمدی بیشتری می شود. در 
مقابل وابستگی بیشتر به مالیات های کاری نسبت به مالیات های مصرفی، برابری درآمد را بهبود می بخشد. 

این اثر به احتمال زیاد ناشی از اهداف توزیع مجدد کار است که در مالیات بر نیروی کار تأثیر گذار است.

گیل11 و همكاران (2015) در مطالعه ای با عنوان «آیا افزایش در نرخ مالیات بر درآمد، نابرابری درآمدی 
نابرابری  بر  بر درآمد،  تغییر در نرخ مالیات  اثرات  به بررسی  قابل مالحظه ای تغییر می دهد؟»  به طرز  را 
درآمدی در آمریكا، با بهره گیری از روش OLS در 50 سال اخیر پرداختند. نتایج نشان داد افزایش درخور 

توجه در نرخ مالیات بر درآمد، منجر به کاهش محدود در نابرابری درآمدی می شود.

در  از طریق ضریب جینی  مالیات  آثار  «بررسی  عنوان  با  مطالعه ای  در   (2015) و همكاران  کوزارو12 
جمهوری مقدونیه» به بررسی اثر انواع مالیات ها با رویكرد توزیع درآمدی در دوره زمانی 15 ساله پرداختند. 
نتایج با بهره گیری از یک مدل رگرسیون و خودهمبستگی نشان داد در میان انواع مالیات ها، مالیات بر 

9. Kennedy
10. Iosifidi & Mylonidis
11. Gale
12. Kozuharov
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درآمد شخصی بیشترین تأثیر را بر ضریب جینی دارد.

آالوتونكی و پیرتیال (2015) در مطالعه ای با عنوان «آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری» به 
بررسی آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری در دوره زمانی 2010-1975 با بهره گیری از روش 
اثرات ثابت پرداختند. نتایج نشان داد اثر درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد بر خالف 
تحقیقات قبلی مثبت بوده است و حرکت به سمت مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد 
شد. از آنجا که گروه کشورهای مورد بررسی، از جمله کشورهای با درآمد باال بوده است، آثار تنازلی این 

مالیات که بیشتر بر دهک های پایین درآمدی اثرگذار است، مشهود نشد. 

 CGE اررو (2015) در مطالعه ای با عنوان «اثرات افزایش در مالیات بر ارزش افزوده: با بهره گیری از مدل
پویا» به بررسی اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده با بهره گیری از یک مدل تعادل عمومی پویا در آفریقای 
جنوبی پرداخت. نتایج در دوره زمانی 2018-2013 نشان داد در شرایطی که درآمدهای مالیاتی دولت از 
کانال هایی همچون یارانه به خانواده های کم درآمد تعلق گیرد، می توان از تأثیر منفی مالیات بر ارزش افزوده 

بر توزیع درآمد در اقشار کم درآمد جلوگیری کرد.

آگوستینی13 و همكاران (2015) در مطالعه ای با عنوان «اثر تغییرات سود مالیات بر توزیع درآمد» به 
بررسی ارتباط بین نوسانات سود و توزیع درآمد در 10 کشور عضو اتحادیه اروپا به روش پانل پرداختند. 
نتایج در دوره زمانی 2014-2008 نشان داد هرگونه تغییر در سود مالیاتی منجر به وخامت بیشتر توزیع 
درآمد و نابرابری بیشتر درآمد می شود و هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند عملكرد نظام مند در طول زمان 

و گروه های درآمدی معین است. 

استریل کوآ و سیروکی (2015) در مطالعه ای با عنوان «تغییرات بار مالیات بر ارزش افزوده در هزینه های 
خانوارهای منتخب در جمهوری چک در دوره زمانی 2014-2007« به بررسی اثر تغییرات نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده بر سبد مصرفی خانوارها با سطوح مختلف درآمدی پرداختند و سهم توزیعی مصرف کاالی 
معاف، کاالی مشمول نرخ پایین و کاالی مشمول نرخ استاندارد  مالیات بر ارزش افزوده در سبد مصرفی 
خانوار را بررسی کردند. نتایج نشان داد حداکثر 2 درصد تغییرات در سهم توزیعی هر یک از گروه کاالهای 
مد نظر در سبد مصرفی خانوارها ایجاد شده است و با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم مصرف کاالی 
معاف و کاالی مشمول نرخ پایین تر، افزایش و مصرف کاالی مشمول نرخ استاندارد ، کاهش یافته است و 

فرضیه اثر کاهشی مالیات بر ارزش افزوده بر سبد مصرفی خانوارها تأیید شده است.

ووالندری و اندیارنی14 (2015) در مطالعه ای با عنوان «اثر تولید ناخالص داخلی بر قیمت ثابت و تورم بر 
درآمد مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشور اندونزی» با در نظر گرفتن درآمد مالیات بر ارزش افزوده به 
عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیر مستقل و به روش رگرسیون چندگانه 
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در دوره زمانی 2014-2000 دریافتند تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به طور قابل توجهی با درآمد 
مالیات بر ارزش افزوده در اندونزی رابطه مثبت دارد. نرخ تورم تأثیر درخور توجهی بر درآمد مالیات بر ارزش 

افزوده در اندونزی به دلیل تأثیر بر قدرت خرید کاالها و خدمات، نداشته است.

اقتصادی»  بر رشد  با عنوان «اثرات تغییرات درآمد مالیاتی  گیل و سامویک15 (2014) در مطالعه ای 
چگونگی تأثیر بلند مدت تغییر مالیات بر درآمد فردی بر رشد اقتصادی را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد 
هرچند اثر خالص این تغییرات بر رشد اقتصادی نامشخص است، اما نتایج اکثر تخمین ها حاکی از وجود 
رابطه ای کوچک اما منفی است. سیاست ها و اقدامات انبساطی می تواند اثر کاهش نرخ مالیات همچون 
اما همزمان ضمن کاهش عرضه نیروی کار و صرفه جویی، سرمایه گذاری  از بین ببرد،  کسری بودجه را 

کاهش یافته و درنتیجه رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد.

سائز و استنتچوا16 (2013) در مطالعه اي با عنوان «یک تئوري عمومی از مالیات ستانی بهینه با استفاده 
از رویكرد اصالح مالیاتی و هزینه نهایی رفاه اجتماعی حاشیه اي» تشریح کردند که یک نظام مالیاتی وقتی 
مطلوب و بهینه است که یک اصالح اندک مالیاتی نتواند مقدار سود و زیان فردي (متري-پولی) را تغییر 
دهد. مطلوبیت فردي، تابعی از مصرف و درآمد است و مصرف نیز تابع درآمد قبل و بعد از مالیات است و 
این درآمد است که به مالیات واکنش نشان می دهد؛ بنابراین یک اصالح اندک مالیاتی، مطلوبیت را تغییر 

می دهد. 

آلم و الغنایني17 (2012) در مطالعه اي با عنوان «مالیات بر ارزش افزوده و مصرف» اثر مالیات بر ارزش 
افزوده بر مصرف را با درنظرگرفتن تئوري چرخه زندگي، بررسی کردند. نتایج در 15 کشور عضو اتحادیه 
اروپا در دوره زمانی 2005-1961 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته نشان داد یک درصد افزایش در 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تقریبي یک درصد در سطح مصرف کل در کوتاه مدت و کاهش 

بیشتر از یک درصد در بلند مدت می شود.

ایبک و ارهارت18 (2012)، در مطالعه اي با عنوان «آیا مالیات بر ارزش افزوده تثبیت کننده است؟» مالیات 
بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه، به عنوان روش مؤثر برای ثبات درآمدهای مالیاتی را بررسی 
کرده اند. نتایج با استفاده از داده های 103 کشور در حال توسعه در دوره زماني 2008-1980 نشان داد 
کشورهای باتجربه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، بی ثباتی درآمدهای مالیاتی شان 40 تا 50 درصد کمتر 
از کشورهایی است که سیستم مالیات بر ارزش افزوده ندارند و بیشترین بی ثباتی مربوط به خاورمیانه، 

شمال آفریقا و صحرای آفریقاست.

سلیتناکوا و کالزار (2012) در مطالعه ای با عنوان «اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده در جمهوری 
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چک »میزان تأثیر گذاری مالیات بر ارزش افزوده و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در دوره 
زمانی 2005-1993 بررسی کرده اند. نتایج در بازه زمانی الحاق جمهوری چک به اتحادیه اروپا نشان داد 
مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش 
افزوده سبب وخامت و بدترشدن توزیع درآمد در جمهوری چک شده است. همچنین اثر تغییرات نرخ 

مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در سال 2004 بر خانواده های کم درآمد بیشتر بوده است.

با عنوان «تأثیر مالیات و مخارج عمومی بر توزیع  مارتینز وزکوز و همكاران19 (2012) در مطالعه ای 
درآمد» رابطه مالیات و توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط به روش گشتاورهای 
تعمیم یافته را بررسی کرده ان. نتایج نشان داد مالیات بر مصرف تأثیر منفی و معناداری بر توزیع درآمد دارد. 

همچنین هزینه ها و مخارج عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توزیع درآمد دارند.

به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  تحمیل  «تأثیرات  عنوان  تحت  مطالعه ای  در   (2010) روسن برگ  و  تودر 
مالیات هاي جایگزین بر دستمزد و حقوق یا بر شرکت سهامی« در کشورهای سازمان همكاری و توسعه 
اقتصادی و آمریكا، جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات های دیگری همچون مالیات بر دستمزد 
و حقوق و درآمد شرکت های سهامي را مطرح کردند. نتایج نشان داد مالیات بر ارزش افزوده می تواند اثر 
بار مالیاتي را در مالیات دهندگان کم درآمد نسبت به مالیات دهندگان پُردرآمد،  بازگشتی داشته باشد و 
به جای سایر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از تحمیل  ترجیح می دهند  این شرایط دولت ها  در  افزایش دهد. 

مالیات ها پرهیز کنند.

جیسک و هوانگ20 (2009) در مطالعه ای با عنوان «مدل سازي مالیات بر ارزش افزوده با وجود چند 
پویا خانوارهاي شهري و  تعادل عمومي  از مدل  استفاده  با  مالیاتي متفاوت»  و بخشودگي هاي  محصول 
روستایي را بررسي کردند. نتایج نشان داد حذف معافیت های مالیاتی منجر به بهبود و کاهش اثرات توزیعی 

می شود. این اثر به ویژه درباره خانوارهای فقیر و کم درآمد روستایی مشهود است. 

نتایج» ضمن  و  علت ها  افزوده:  ارزش  بر  »مالیات  عنوان  با  مطالعه ای  در   (2007) کین21  و  وود  لوک 
معرفی مالیات بر ارزش افزوده آثار و پیامدهای این نوع مالیات را در 143 کشور در طول 25 سال (2000-
1975) و با بهره گیری از مدل OLS بررسی کردند. نتایج نشان داد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه جانبي 
سرمایه هاي عمومي را در صورتي کاهش مي دهد که منجر به افزایش نرخ مالیات، در یک دولت در حال 
رشد شود. همچنین به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش بازدهي و بهبود کارایي در بخش 

عمده اي از کشورهایي شده است که آن را به کار گرفته اند.

تأثیر  با عنوان «مالیات و توزیع درآمد در شیلی»  راداتز 22 (1999) در مطالعه ای  انگل، گالتوریک و 
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اثر متغیرهایي چون درآمد  با بررسی  بر توزیع درآمد را در سال 1996 بررسي کردند.  مستقیم مالیات 
فردي خانوار، مالیات هاي مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتي و مصرف بر روي ضریب جیني 
دریافتند که سیستم مالیاتي کشور شیلي تأثیر مستقیم و اندکي بر توزیع درآمد دارد. با این حال توزیع 

درآمد قبل و بعد مالیات تقریباً مشابه بوده است. 

مهرآرا و اصفهانی (2015) در مطالعه ای با عنوان «بررسی رابطه بین ساختار مالیاتی و توزیع درآمد» 
تأثیر ساختار مالیاتی بر توزیع درآمد در 19 کشور در دوره زمانی 2012-1995 را بررسی کردند. نتایج 
نشان داد با افزایش سهم مالیات بر درآمد شخصی و سهم مالیات بر شرکت ها از کل درآمدهای مالیاتی، 
ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین با افزایش سهم مالیات بر کاالها و خدمات از 

کل درآمدهای مالیاتی، توزیع درآمد رو به وخامت گذاشته و ضریب جینی افزایش خواهد یافت.

سپهردوست و زمانی شبخانه (2015) در مطالعه ای با عنوان «بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست گذاری 
مالیاتی در ایران» رابطه توزیع درآمد و سیاست گذاری مالیاتی را در ایران در دوره زمانی 1391-1351 با 
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی بررسی کردند.. نتایج نشان داد متغیرهای تورم، بیكاری و تولید 
درآمد  متغیرهای  و  درآمد  توزیع  وضعیت  نابرابرترشدن  و  جینی  ضریب  افزایش  سبب  داخلی  ناخالص 
مالیاتی، نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری دولت 
سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد شده اند. همچنین مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات 
بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و سبب بهبود وضعیت توزیع 

درآمد شده اند. 

اقتصادی، مطالعه  مالیات و رشد  رابطه  «بررسی  با عنوان  فرامرزی و همكاران (2015) در مطالعه ای 
موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همكاری های اقتصادی» ارتباط میان مالیات و رشد اقتصادی 
را بررسی کردند. نتایج در دوره زمانی 1389-1342 نشان داد هیچ گونه رابطه تعادلي بلندمدت بین مالیات 
و رشد اقتصادي در ایران وجود ندارد. نتایج این مقاله همچنین در 26 کشور عضو سازمان همكاری و توسعه 
اقتصادی در دوره زمانی 2011-1998 نشان داد یک رابطه تعادلي بلندمدت و یک رابطه علّي بین مالیات 
و رشد اقتصادي وجود دارد و مالیات در این کشورها تأثیر منفي بر رشد اقتصادي داشته اند، اما این بررسی 
در کشورهای منتخب اوپک در دوره زمانی 2011-1994 با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و 
کائو23 نشان داد هیچ رابطه تعادلي بلندمدت و هم جمعي بین مالیات و رشد اقتصادي وجود ندارد و مالیات 
تأثیري بر رشد اقتصادي این کشورها نداشته است که این موضوع نشان دهنده اتكاي اقتصاد این کشورها 

به درآمدهاي نفتي است.

ابونوری و زیوری مسعود (2014) در مطالعه ای با عنوان «تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و 
توزیع درآمد (ایران و کشورهای منتخب OECD)« اثر مالیات بر رشد و توزیع درآمد را بررسی کردند. نتایج 

23. Pederoni & Kao
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در دوره زمانی 2011-1990 نشان داد افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم و مثبت با رشد اقتصادی 
دارد و با افزایش درآمدهای مالیاتی ضریب جینی افزایش یافته و درنتیجه نابرابری درآمد بیشتر می شود. 

موسوی جهرمی و همكاران (2013) در مطالعه ای با عنوان «نگرشي به کارایي درآمد مالیاتي مبتني بر 
مصرف در بستر نوسانات اقتصادي: تحلیل بین کشوري» ارتباط میان کارایي وصولي مالیات بر ارزش افزوده 
(به عنوان جایگزیني براي درآمد مالیاتي مبتني بر مصرف) و شكاف تولید (به عنوان شاخصي براي معرفي 
ادوار تجاري) را بررسي کرد. نتایج در 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در دوره زماني 2011-1996 نشان داد 

ارتباط مثبت و معني داري میان شكاف تولید و کارایي درآمد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.

پژویان و ورشوساز (2013) در مطالعه ای با عنوان «اثر استقرار مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای 
منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)» کارایی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از اثر آن بر نسبت 
درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی در دو رویكرد اثرگذاری مستقیم و اثرگذاری متقابل را بررسی 
کرده است. نتایج در هشت کشور منتخب منطقه منا (ایران، الجزایر، مصر، اردن، سوریه، لبنان، مراکش، 
ترکیه) در دوره زماني 1998 - 2008 نشان داد در مدل اثرگذاری مستقیم، پذیرش مالیات بر ارزش افزوده 
همواره منجر به افزایش در نسبت درآمدهای دولت به GDP می شود و در مدل اثر گذاری متقابل استقرار 
مالیات بر ارزش افزوده در جهت مخالف اهدافی عمل می کند که تمایل به بزرگ تر شدن در اقتصادهای بازتر 

و درآمد سرانه (قدرت خرید) باالتر دارد.

کیا (2010) در مطالعه ای با عنوان «بررسي و مقایسه اثرات مالیات و یارانه هاي مستقیم و غیرمستقیم بر 
توزیع درآمد در مناطق شهري ایران طي سال هاي 1385-1357« با استفاده از متغیرهای لگاریتم مالیات 
مستقیم به تولید ناخالص ملي، لگاریتم مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص ملی، لگاریتم یارانه مستقیم 
به تولید ناخالص ملي، لگاریتم یارانه غیرمستقیم به تولید ناخالص ملي، لگاریتم هزینه هاي دولت به تولید 

ناخالص داخلي و ضریب جیني نشان داد مالیات هاي غیرمستقیم بر توزیع درآمد اثرگذار نیستند.

شكوری و ثاقب فر (2008) در مطالعه ای با عنوان «بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران» 
به بررسی اثر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد طی برنامه اول تا سوم توسعه در دوره زمانی 1368-1383 
پرداختند. نتایج نشان داد وجود رانت در اقتصاد و وابستگی نداشتن نهاد دولت به درآمدهای مالیاتی موجب 
شده نظام مالیاتی جهت گیری توزیعی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر رابطه مالیات و توزیع درآمد منفی و 

معنادار است.

وقوعی (2008) در مطالعه ای با عنوان «تغییرات توزیع درآمد در اثر اعمال مالیات بر ارزش افزوده« به 
بررسي آثار توزیعي مالیات بر ارزش افزوده بر روي ضریب جیني پرداخت. نتایج نشان داد اعمال مالیات بر 
ارزش افزوده در ایران خاصیت تنازلي دارد. اما به علت آنكه کاهش ضریب جیني بسیار کم بوده، خاصیت 

تنازلي حاصل از اجراي مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار کم است. 

ارزش  بر  مالیات  احتمالی اجرای  اثرات  «بررسی  با عنوان  طیب  نیا و یزدان پناه (2005) در مطالعه ای 
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افزوده در ایران بر نابرابری» با استفاده از جدول داده ستانده، اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده را با محاسبه 
تغییرات شاخص قیمت و تأثیر آن بر الگوي تقاضاي مصرفي خانوار بررسي کردند. نتایج نشان داد متغیر 

نابرابري در ایران تأثیر پذیري معناداري از اجراي این مالیات در آینده نخواهد داشت.

اقتصاد  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اقتصادي  تبعات  «بررسي  عنوان  با  مطالعه ای  در   (2001) پژویان 
ایران »تشریح کرد که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، بستگي به طراحي آن به خصوص در جایگزیني براي 
مالیات هاي دیگر دارد و از قبل قابل پیشگویي نیست. به عبارت دیگر آثار اجراي این مالیات بستگي به 
تنظیم قانون مالیاتي مربوطه دارد. آثار مثبت این مالیات خود به خود شكل نخواهد گرفت، بلكه ممكن است 

در اثر نبوِد کارایي در تنظیم قانون و سوء مدیریت، نتیجه اي معكوس و مخرب پدیدار شود.

طیب نیا (2004) در مطالعه ای با عنوان «بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر 
توزیع درآمد» تشریح کردند که مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی بر مصرف است و درواقع درآمد قابل تصرف 
خانوارها را کاهش می دهد. در نتیجه می تواند سبب کاهش مخارج مصرفی شود. بدیهی است که واکنش 
مصرف کنندگان جامعه به این کاهش درآمد، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ مثاًل در کوتاه مدت به میل 
نهایی به مصرف و سطح درآمد خانوارها و در بلند مدت به نظر فریدمن (نظریه درآمد دائمی) بستگی دارد. 
اگر مردم، این مالیات را موقت تلقی کنند تأثیر چندانی ندارد، ولی از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده یک 

مالیات دائمی است، انتظار می رود مصرف جامعه را (در صورت ثبات سایر شرایط) کاهش دهد.

با بررسی مطالعات داخلی و خارجی می توان دریافت بر خالف سایر مطالعات توجه بیشتر این مطالعه 
بررسی آثار تنازلی مالیات بر ارزش افزوده در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط است. این پژوهش 
از لحاظ نوع درآمد مالیاتی، جامعه آماری، متغیرهای مورد استفاده، به ویژه مدل اقتصاد سنجی و روش های 
برآورد مدل اقتصادسنجی با سایر مطالعات داخلی و خارجی تمایز دارد. نوع مالیات در مطالعه کوزارو و 
همكاران (2015) مالیات بر درآمد شخصی؛ در مطالعه گیل و همكاران (2015)، مالیات بر درآمد؛ در 
بر درآمد شخصی و مالیات بر شرکت ها؛ در مطالعه مارتینز  مطالعه مهرآرا و اصفهانی (2015)، مالیات 
وزکوز و همكاران (2012)، مالیات بر مصرف؛ در مطالعه سپهردوست و زمانی شبخانه (2015)، مالیات بر 
درآمد و مالیات بر مصرف؛ در این مطالعه و مطالعات آالوتونكی و پیرتیال (2015)، اررو (2015)، استریل 
اندیارنی (2015)، سلیتناکوا و کالزار (2012)، تودر و روسن برگ  کوآ و سیروکی (2015)، ووالندری و 
و همكاران (2013)،  و هوانگ (2009)، موسوی جهرمی  کین (2007)، جیسک  و  وود  لوک   ،(2010)

وقوعی (2008)، پژویان (2001) و طیب  نیا و یزدان پناه (2005) مالیات بر ارزش افزوده است.

با این تفاوت که جامعه آماری در مطالعه آالوتونكی و پیرتیال (2015) کشورهای با درآمد باال، در مطالعه 
اررو (2015)، آفریقای جنوبی؛ در مطالعات استریل کوآ و سیروکی (2015) و سلیتناکوا و کالزار (2012)، 
اندونزی؛ در مطالعه تودر و روسن برگ  اندیارنی (2015)، کشور  جمهوری چک؛ در مطالعه ووالندری و 
(2010)، آمریكا وکشورهای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی؛ در مطالعه موسوی جهرمی و همكاران 
(2013)، کشورهای اروپایی؛ در مطالعه پژویان (2001) ، کشورهای منتخب منطقه منا؛ در مطالعات وقوعی 
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(2008)، طیب  نیا و یزدان پناه (2005)، ایران و در این پژوهش گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط 
است. در مطالعات کوزارو و همكاران (2015)، گیل و همكاران (2015)، سلیتناکوا و کالزار (2012)، لوک 
وود و کین (2007) و وقوعی (2008)، از روش های برآورد مدل های سری زمانی (حداقل مربعات معمولی)؛ 
اررو  ثابت؛ در مطالعه  اثرات  از روش  و همكاران  آگوستینو  و  پیرتیال (2015)  و  آالوتونكی  در مطالعات 
(2015)، جیسک و هوانگ (2009)، از مدل تعادل عمومی پویا و در مطالعه طیب  نیا و یزدان پناه (2005) 

از جدول داده ستانده استفاده شده است. 

در این پژوهش برای بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، از روش های پانل ایستا (اثرات 
ثابت) و پانل پویا (گشتاورهای تعمیم یافته) به طور هم زمان استفاده شده است. از این رو نتایج این پژوهش 
اعتبار بیشتری دارد. همچنین بر خالف سایر مطالعات، در این پژوهش از آزمون های مانایی نیز استفاده 
شده است. نتایج مانایی در این پژوهش نشان دهنده نبود ریشه واحد و در نبود وجود رگرسیون کاذب است. 
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات سلیتناکوا و کالزار (2012)، تودر و روسن برگ (2010) و استریل کوآ 
و سیروکی (2015) هماهنگ است. سلیتناکوا و کالزار (2012) نشان دادند مالیات بر ارزش افزوده ارتباط 
مثبت و معناداری با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده سبب وخامت و بدتر شدن 

توزیع درآمد در جمهوری چک شده است. 

نتایج مطالعه تودر و روسن برگ (2010) نشان داد مالیات بر ارزش افزوده می تواند اثر بازگشتی داشته 
و بار مالیاتي را در مالیات دهندگان کم درآمد نسبت به مالیات دهندگان پُردرآمد، افزایش دهد. استریل کوآ 
و سیروکی (2015) نشان دادند با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم مصرف کاالی معاف و کاالی 
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تصویر 1. میانگین نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای منتخب

منبع: بانک جهانی و محاسبات محققان این پژوهش
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مشمول نرخ پایین تر، افزایش و مصرف کاالی مشمول نرخ استاندارد  کاهش یافته است . نتایج این مطالعه 
با مطالعه آالوتونكی و پیرتیال (2015) متفاوت است. نتایج مطالعه آالوتونكی و پیرتیال (2015) نشان داد 

مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد شد.

2- روش شناسی پژوهش

میزان  بررسی  برای   (2015) پیرتیال  و  آالوتونكی  مطالعه  و  نظری  مبانی  از  استفاده  با  مقاله  این  در 
تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشور های 

منتخب با تعدیالتي از معادله (1) استفاده شده است .

 (1)
GINI,t = β0 + β1 (GSTGDP)i,t + β2 (REGQUALITY)i,t + β3 (EMPLOY)i,t1+ β4 (LOPENN)i,t + 

β5 (INF)i,t + Ui,t

 در این معادله، GINI 24 ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد، GSTGDP 25 نسبت مالیات بر 
به  نسبت شاغالن   27 EMPLOY مقررات،  مالی  بار  GDP شاخص   ،REGQUALITY 26 به افزوده  ارزش 
جمعیت فعال باالی 15 سال، OPENN نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP به عنوان شاخص درجه 

24. GINI index (World Bank estimate)
25. Taxes on goods and services (constant 2010 US$)
  26. Regulatory quality
27. Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate)
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تصویر 2. میانگین ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد درگروه کشورهای منتخب 

منبع: بانک جهانی و محاسبات محققان این پژوهش
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بازبودن اقتصاد، INF 28 نرخ تورم ، U جمله خطاي معادله و i،t نشان دهنده کشور و زمان هستند. در ادامه 
در تصویرهای شماره 1 و 2 میانگین نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP و ضریب جینی به عنوان 
شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 آمده است.

میانگین نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه 
کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 در تصویرهای شماره 1 و 2 نشان مي دهد 
که کشورهای السالوادور و ایران به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار میانگین نسبت مالیات بر ارزش افزوده 
به GDP را در میان 26 کشور منتخب به خود اختصاص داده اند. همچنین کشورهای برزیل و بالروس به 
ترتیب بیشترین و کمترین میانگین ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد را در میان 26 کشور 
منتخب به خود اختصاص داده اند. ایران رتبه سیزدهم را در میانگین ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع 
درآمد در میان 26 کشور منتخب درآمد متوسط کسب کرده است. برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها 
در این مقاله از آزمون ریشه واحد پانل29 استفاده شده است که نتایج حاصل از آزمون لوین، لین و چو30 

برای متغیرهای مورد استفاده در این مقاله در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

همان طور که در جدول شماره 1 مشاهده می شود بر اساس آماره لوین، لین و چو، ضریب جینی به عنوان 
شاخص توزیع درآمد، نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP، شاخص بار مالی مقررات، نسبت شاغالن به 

28. Inflation, consumer prices (annual %)
29. Panel Unit Root test
30. Levin, Lin & Chu

جدول 1. بررسی مانایی و نامانایی متغیرها در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط

آماره tآزمون ریشه واحدمتغیر
)P(

نتیجه

GINI Levin, Lin & Chu t-5/28660
(0/0000) I(0)-مانا

GSTGDPLevin, Lin & Chu t-16/5394
(0/0000) I(0)-مانا

REGQUALITYLevin, Lin & Chu t-5/01987
(0/0000)I(0)-مانا

EMPLOYLevin, Lin & Chu t-2/48088
(0/0066)I(0)-مانا

OPENNLevin, Lin & Chu t-2/52901
(0/0057)I(0)-مانا

INFLevin, Lin & Chu t-8/07541
(0/0000)I(0)-مانا

منبع: محاسبات محقق
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جمعیت فعال باالی 15 سال، نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP به عنوان شاخص درجه باز بودن 
بر وجود ریشه واحد رد می شود.  بنابراین، فرضیه صفر مبنی  اقتصاد و نرخ تورم در سطح مانا هستند؛ 
درنتیجه پایداری داده های استفاده شده در مقاله قبل از برآورد مدل تأیید می شود. به منظور تخمین معادله 

جدول 2. نتایج برآورد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط

روش گشتاورهای روش اثرات ثابتروش متغیرها
تعمیم یافته 

P

آماره tضرایبPآماره tضرایبمتغیرهای توضیحی

C66/4033313/426850/0000---

GINI)-1(---0/6385307/1325640/0000

GSTGDP0/2168774/699744 0/00000/0513682/0213420/0450

REGQUALITY-0/970408-1/7625880/0795-1/461240-1/6898040/0931

EMPLOY-0/421836- 5/0610370/0000-0/271237-2/0575180/0414

OPENN-0/005949-0/4882660/6259-0/055128-2/5757550/0110

INF0/0178122/1562650/03230/0135351/7904790/0754

R20/967298-----

F 24/196156/5025870/0000 آماره---

=CHISQ (5) آماره هاسمن
5/887521-0/0072---

آماره سارگان
 J-statistic1*---73/22259--

متغیر وابسته: ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد، همان آماره سارگان است که برای آزمون اعتبار متغیرهای ابزاری 
جهت تفسیر نتایج استفاده می شود. 
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(1) ابتدا الزم است تا نوع روش تخمین برای نوع خاص داده های پانل تعیین شود؛ بنابراین، ابتدا برای 
تعیین وجود (یا نبود) عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از کشورها، از آماره F استفاده شد. 

با توجه به میزان آماره F محاسبه شده در جدول شماره 2 فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش 
حداقل مربعات معمولی رد می شود . درنتیجه رگرسیون مقید (حداقل مربعات معمولی) اعتبار ندارد و 
باید عرض از مبدأهای مختلفی (روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل لحاظ کرد. سپس برای آزمون 
اینكه مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد شود، از آزمون هاسمن استفاده شد. انجام 
این آزمون با استفاده از نرم افزار EVEIWS انجام گرفت. با توجه به میزان آماره X2 به دست آمده از انجام 
محاسبات برای این رگرسیون در جدول شماره 2، روش اثرات ثابت در تخمین مدل استفاده شد که نتایج 
مربوط به آن ها در جدول شماره 2ارائه شده است. عالوه بر تخمین مدل با استفاده از تخمین زن اثرات 
ثابت، مدل تجربی در این مقاله با استفاده از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته31 و با تكیه بر مدل پانل پویا 

تخمین زده شده است. 

3- یافته های پژوهش

نتایج حاصل از برآورد رگرسیون (1) در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط به روش اثرات ثابت و 
گشتاورهای تعمیم یافته در جدول شماره 2 نشان می دهد که نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP تأثیر 
مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. از این رو فرضیه مربوط بر ارتباط 
معنادار میان مالیات بر ارزش افزوده و توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب را نمی توان رد کرد. با 
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ضریب جینی افزایش یافته و نابرابری بیشتر شده است. از آنجا که مالیات 
بر ارزش افزوده عمدتاً با نرخ یكسان بر عموم کاالها و خدمات و صرف نظر از کشش های قیمتي و درآمدي 
تقاضاي آن ها وضع مي شود، مي تواند موجبات انتقال بار مالیاتي به مصرف کنندگان کاالها و خدمات را 
به نحو مناسبي خنثي  مالیاتي سازگار نیست و در صورتي که  با اصول عدالت  این موضوع  فراهم کند. 
نشود مي تواند موجبات تعمیق بی اعتماد و شكاف میان عموم مؤدیان مالیاتي (مصرف کنندگان) و دولت را 
فراهم کند و مؤدیان را به مالیات گریزي تشویق کند. به خصوص با فرض اینكه خانوارهاي با درآمد پایین، 
سهم بیشتري از درآمدشان را نسبت به خانوارهاي با درآمد باال مصرف مي کنند، فشار مالیاتي بیشتري بر 

خانوارهاي با درآمد پایین وارد می شود. 

4- بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات سلیتناکوا و کالزار (2012)، تودر و روسن برگ (2010) و استریل 
کوآ و سیروکی (2015) هماهنگ است. سلیتناکوا و کالزار (2012) نشان دادند مالیات بر ارزش افزوده 
ارتباط مثبت و معناداری با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده سبب وخامت و 

31. Generalized Method of Moments (GMM)
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بدتر شدن توزیع درآمد در جمهوری چک شده است. نتایج مطالعه تودر و روسن برگ (2010) نشان داد 
مالیات بر ارزش افزوده می تواند اثر بازگشتی داشته و بار مالیاتي را در مالیات دهندگان کم درآمد نسبت به 

مالیات دهندگان پُردرآمد، افزایش دهد.

استریل کوآ و سیروکی (2015) نشان دادند با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم مصرف کاالی 
معاف و کاالی مشمول نرخ پایین تر افزایش و مصرف کاالی مشمول نرخ استاندارد  کاهش یافته است. نتایج 
این مطالعه با نتایج مطالعه آالوتونكی و پیرتیال (2015) متفاوت است. نتایج مطالعه آالوتونكی و پیرتیال 
(2015) نشان داد مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد شد. در این راستا امین رشتی و 
رفعتی میالنی (2013) نشان دادند در کشورهاي کم درآمد، بـا افـزایش سـهم مالیـات بـرارزش افزوده از 
مالیات، ضریب جیني افزایش می یابد و درنتیجه نابرابري درآمد بیشتر می شود، امـا در کشـورهاي پُر درآمد، 
با افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از مالیات، ضریب جیني کاهش می یابد و درنتیجه نـابرابري درآمد 

کمتر می شود. 

شاخص بار مالی مقررات تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با 
بهبود کیفیت مقررات، ضریب جینی کاهش یافته و توزیع درآمد بهبود می یابد. در بحث بار مالی مقررات 
به تلقی مردم، کارآفرینان و سرمایه گذاران از موانع حاصل از وضع مقررات اضافی در زمینه هایی مانند 
تجارت خارجی و توسعه کسب وکار توجه و حدود و میزان سیاست های نابازاری همچون مقررات کنترل 
قیمت ها تعیین می  شود. از این رو کیفیت مطلوب مقررات نشان دهنده توانایی دولت در تدوین و اجرای 
سیاست های تأثیرگذار و مقرراتي است که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی می شود. مقررات مطلوب 
و کارآمد، یكی از مهم ترین مواردی است که می تواند بر عملكرد اقتصادی تأثیر گذار باشد. بهبود شاخص 
کیفیت مقررات منجر به کاهش مقررات اختالل زا در بازار، مانند قانون کنترل قیمت ها، قوانین غیراصولی و 
دست و پاگیر صادرات و واردات و رفع محدودیت هاي زائد در بازار سهام و تأسیس بنگاه های اقتصادي جدید 

و موارد مشابه می شود که هریک به عنوان مانعی براي توسعه اقتصادی هستند. 

بدین ترتیب دولت و بازار نقشی مكمل می یابند و به عنوان نهادی فراگیر و هماهنگ عمل می کنند. این 
هماهنگی بر میزان تولید و درآمد، می افزاید و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. کاهش بار مالی مقررات (بهبود 
کیفیت مقررات) منجر به کاهش مقررات اختالل زا در بازار، مانند قانون کنترل قیمت ها، قوانین دست و پاگیر 
افزایش  اقتصادي جدید،  بازار سهام، تأسیس بنگاه های  صادرات و واردات و رفع محدودیت های زائد در 
انگیزه تولید و نوآوری، افزایش انگیزه کارآفرینی، بهبود کیفیت نیروی کار و افزایش سرمایه گذاری های 
جدید، افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. حجم باالی قوانین و مقررات دولتی و 
کیفیت پایین اجرای آن ها، محدودیت هایی را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند و هزینه های اضافی 
مقررات  و  قوانین  در  نظر  تجدید  نظر می رسد  به  بنابراین،  تحمیل می کند؛  و سرمایه گذاران  بنگاه ها  به 
اقتصادی از جمله اقدامات ضروری برای بهبود توزیع درآمد باشد. نسبت شاغالن به جمعیت باالی 15 
سال تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش نسبت شاغالن، 
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ضریب جینی کاهش می یابد و توزیع درآمد بهبود می یابد. 

بیكاری،  کاهش  و  می شود  درآمدها  پراکندگی  افزایش  بیكاری سبب  عموماً  می دهند  نشان  مطالعات 
پراکندگی درآمدها را کاهش می دهد (ژاک لوکاین، 1994). اشتغال برای افراد جامعه منبعی از درآمد 
و  باشند  ارزش  مولد  و  کنند  اجتماعی شرکت  فعالیت های  در  می  کند  قادر  را  افراد  و  می آورد  فراهم  را 
درنتیجه به آن ها احساس عزت و اعتبار می بخشد. ضمن اینكه اشتغال برای برداشت کامل از فایده های 
سرمایه گذاری در نیروی انسانی ضروری است. در صورت نبود اشتغال افراد نمی توانند از نیرو، مهارت، قدرت 
ابتكار و دانششان به درستی بهره گیرند و بازدهی سرمایه انسانی پایین خواهد آمد. از این رو نقش اشتغال در 
کاهش نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش آشكار می شود. البته کاهش بیكاری زمانی می تواند تأثیر مثبت بر 
توزیع درآمد داشته باشد که به طور وسیع باشد، که در این صورت ساختار اقتصاد تغییر می کند و زمینه ای 

مناسب برای کاهش نابرابری فراهم می آید (ژاک لوکاین، 1994).

درجه آزادی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در تخمین 
آزادی  می یابد.  بهبود  درآمد  توزیع  و  کاهش  جینی  اقتصاد، ضریب  بازبودن  درجه  افزایش  با  دارد.  پویا 
اقتصادی از طریق افزایش کارایي تولید و افزایش دستمزد مي تواند در بهبود توزیع درآمد مؤثر باشد. از 
سوی دیگر افزایش تولید ملي، سهم درآمدي را که باید بین افراد جامعه توزیع شود افزایش می دهد. این 
موضوع فرایند توزیع درآمد را بهبود می بخشد. درجه آزادی اقتصادی در تخمین ایستا، ارتباط معناداری با 
توزیع درآمد ندارد. تئوري های کالسیكی نشان می دهند آزادسازي اقتصادی با توجه به مزیت نسبی، وجود 
مقیاس وسیع تر اقتصادی برای کارایی اندازه بازار، ظرفیت بهره برداری بیشتر در صنایع، افزایش در نرخ 
تشكیل سرمایه و تغییر تكنولوژی و ایجاد رقابت در بازار بین المللي منجر به بازدهی کل عوامل تولید در 
سطحی باالتر و سبب تخصیص بهینه پس اندازها، افزایش کارایی سرمایه، رشد سریع تر اقتصادی و بهبود 

توزیع درآمد می شوند. 

نرخ تورم تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای 
منتخب دارد. با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش یافته و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. در صورتي که 
افزایش سطح عمومي قیمت ها، موجب کاهش دستمزد واقعي شود، کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر 
و افزایش نابرابری درآمدی در اقتصاد قطعی است. تورم ناشي از افزایش هزینه تولید (مثل افزایش قیمت 
مواد اولیه و افزایش نرخ دستمزد و سود اتحادیه کارگري) موجب افزایش هزینه تولید و کاهش طرف عرضه 
اقتصاد مي شود. با کاهش عرضه، مازاد تقاضا موجب افزایش سطح عمومي قیمت ها می شود. تأثیر تورم ناشي 
از افزایش هزینه تولید بسیار مشهودتر از تأثیر تورم ناشي از تقاضاست و معموالً این تورم موجب کاهش 
تولید، اشتغال و دستمزد ها و نتیجتاً کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر می شود و موجب افزایش قیمت ها 
به نفع کساني می شود که دارایی هاي فیزیكي دارند. این امر به اختالف درآمدي بین گروه ها و دهک های 

مختلف جامعه دامن می زند و نابرابری درآمدی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. 

در این راستا گروهی تورم را عامل کارسازی در ایجاد پس انداز اجباری و تشویق سرمایه گذاری، افزایش 

سعید نادری و همکاران. تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط
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رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد می دانند و بنابراین از سیاست های آگاهانه تورمی جانب داری می کنند. 
تورم در  پیامدهای جانبی  بر  تأکید  با  بلكه  تورم نمی یابند،  اثرات مثبتی در  نه تنها چنین  گروهی دیگر 
بلندمدت آن را مانعی برای سرمایه گذاری مولد، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد به شمار می آورند. به 
طور کلی تورم های خزنده و مالیم بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اثر مثبت، و تورم 

شدید و افسار گسیخته بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد تأثیر منفی دارند.

مقدار ضریب تعیین در مدل نشان می دهد بیش از90 درصد از تغییرات ضریب جینی به عنوان شاخص 
توزیع درآمد در گروه کشورهاي منتخب با متغیرهاي مستقل مدل توضیح داده شده است. آماره آزمون 
سارگان32 که توزیع X2 با درجات آزادي برابر با تعداد محدودیت های بیش از حد مشخص دارد، فرضیه 
صفر مبني بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهاي ابزاري را رد مي کند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمون 
متغیرهاي ابزاري به کار گرفته شده در تخمین مدل اعتبار الزم را دارند. درنتیجه اعتبار نتایج برای تفسیر 

تأیید مي شوند.

با توجه به نتایج این مقاله، نكات زیر پیشنهاد می شود:

اقشار جامعه  تمام  که  گونه ای  به  درآمد  توزیع  بهبود  برای  کارآمدی  و  مناسب  مالیاتی  نظام  ایجاد   -
متناسب با توان مالی خود زیر پوشش مالیات قرار گیرند و این اطمینان به آن ها داده شود که چارچوب 
قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا می شود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد. 

در این صورت مردم خود را مطیع قانون می دانند و امكان تقلب و فرار مالیاتی کاهش می یابد. 

مالیات های  قابل توجه  گسترش  با  همراه  شرکت ها  و  اشخاص  درآمد  بر  مالیات  نرخ های  کاهش   -
غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده.

- تعیین نرخ مناسب مالیات بر ارزش افزوده با توجه به ماهیت تنازلی و کاهنده این مالیات و متناسب با 
کشش قیمتی و درآمدی کاالهایی که مصرف عمومی دارند.

- بهبود کیفیت مقررات، از طریق کاهش مقررات اختالل زا در بازار ها مانند قانون کنترل قیمت ها، قوانین 
غیراصولی و دست و پاگیر صادرات و واردات و رفع محدودیت هاي زائد.

- برقراری روابط تجاری مناسب با سایر کشورها، برای افزایش کارایی تولید داخل و کاهش زیان های 
ناشی از نداشتن مزیت نسبی در تولید.

- ایجاد اشتغال در راستای افزایش سطح درآمدی.

- تنظیم سیاست های ضد تورمی از سوی دولت ها.

32. Sargan Test

سعید نادری و همکاران. تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط
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