
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 بر توزیع درآمد با تاکید بر درآمدهای مالیاتی مؤثرعوامل 

 
 یغفاروحید 

 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان
Vahidghaffari743@gmail.com 

 یکاکمرتضی 
 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

hoo.commortezakaki@ya
 

 یگیبتوفیق 

 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه چمران اهواز
 tofigh_beigi@yahoo.com 

 محمد امین جنوبی

 تهران رشد اقتصاد، دانشگاهکارشناس ا
Mohamadj89@gmail.com 

 یزادههادخدیجه 

 غرب تهرانارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور  کارشناس
kh.hadizade2012@gmail.com 

 
 چکیده 

. ین منابع اهمیت خاصی یافته استتأممنبع اصلی  عنوان بههای دولت، مالیات در اقتصاد کشورها  ینههزامروزه با توجه به تنوع 

خرد اقتصادی نیز های اقتصادی هستند و از دیدگاه  یاستسین ابزارهای تر عمدهها یکی از  یاتمالاز دیدگاه کالن اقتصادی، 

ین وسیله توزیع درآمدها استفاده از ابزار تر مهماست که  توجه قابلاین نکته . باشند یمدارای دو اثر عمده تخصیص و توزیع 

بنابراین هدف این . تواند به توزیع مناسب درآمد بین افشار جامعه منجر شوند یمهای مالیاتی مناسب  یاستس. مالیاتی است

 بر اساس روش 8638-8631ها در ایران طی دوره زمانی  یاتمالید بر روی تأکبر توزیع درآمد با  مؤثرمل تحقیق بررسی عوا

نتایج تحقیق بیانگر آن . است شده  استفادهیری نابرابری گ اندازهاز ضریب جینی برای سنجش و . باشد یم OLS یونیرگرس

از طرفی دیگر اثر ضریب تولید ناخالص داخلی روی توزیع درآمد . است که درآمدهای مالیاتی با توزیع درآمد رابطه منفی دارد

معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع درامد در ایران مورد  Uدهد فرضیه کوزنتز مبنی بر وجود رابطه  یممثبت است که نشان 

 .گیرد یمید قرار تائ

 

 توزیع درآمد، درآمدهای مالیاتی، ضریب جینی: واژگان کلیدی
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 مه مقد

کاهش نابرابری، چگونگی  منظور بهوضعیت نابرابری درآمداست، بدین ترتیب دولت باید  کنترل ،ها دولتین وظایف تر مهماز 

یالت مالی برای افراد تسهبیکاری،  نرخ دستمزد، حداقل ی انتقالی دولت،ها کمک ها، یمتقیض تبع ییرات نوع درآمد،تغ

در غالب  .و گاه برعکس شود ثروتمندانیل درآمد و تعد درآمد فقراشود که باعث افزایش تواند به نحوی تنظیم  یم...درآمد و کم

ابزاری برای تخصیص منابع و حصول به  عنوان بهحال  یندرع اما .ترین منبع درآمد دولت است یاصلهای اقتصادی مالیات  یتئور

 باشد یمهای بخش عمومی را دارا  ینههزابزارتامین  که آنبر یجه عالوه درنت .باشد یمنیز مطرح  ها ثروتتوزیع عادالنه درآمدها و 

 دارد آثارای  یژهوهای اقتصادی دولت جایگاه  یلتحلیک نقش کلیدی مالیات که در  .باشد یمی آثار تخصیصی و توزیعی نیز دارا

 .باشد یم( اصل کارایی ر کنارد)همین دلیل نقش عادالنه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن  به .توزیعی آن است

 تواند یمهای مالیاتی مناسب  یاستس .یع درآمدها استفاده از ابزار مالیاتی استتوزین وسیله تر مهماست که  توجه قابلین نکته ا

یع توزشود  یم مالحظهوجود، آنچه در وضعیت اقتصادی کشورمان  ینباا .منجر شودیع مناسب درآمد بین اقشار جامعه توز به

به دولت و از  موردنظریع درآمد عمدتاً از طریق انتقال درآمد از بازار بر توزیات اثر مال .باشد یمین اقشار جامعه درآمد بامناسب ن

های  یمنحنشود به کشش  یمی مقدار مالیاتی که از طریق بازار به دولت منتقل طورکل به .گیرد یمجامعه صورت  کل بهدولت 

دخالت نموده و  در اقتصادکنند که از طریق ابزار مالیاتی  یمتوانایی آن را پیدا  ها دولتترتیب  ینا به .عرضه و تقاضا بستگی دارد

همین دلیل، ضرورت انجام مطالعه و بررسی در این خصوص  به .یع درآمد را تعدیل نمایندتوزهای خود،  ینههزعالوه بر تأمین 

که در برنامه چهارم توسعه یکی از عوامل عدالت و ثبات اجتماعی و  تاس یحدیت این نوع مطالعات به اهم .گردد یماحساس 

 سؤالاین  حال .شده عنوانیع عادالنه درآمدها توزباز  باهدفهای مالیاتی  یاستسکاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، اعمال 

د در کشورمان مؤثر بوده است؟ تا چه ح اند اتخاذشدهبا این هدف  تاکنونهای مالیاتی که  یاستسشود که اعمال  یممطرح 

 .رسد یمیع درآمد ضروری به نظر توزی ها شاخصو ارتباط آن با ( ها یاتمال) یمالرو شناخت ایزار های  ینازا

 مبانی نظری

ها، بلکه از دیدگاه کالن و خرد دارای اهمیت  ترین منبع درآمد دولت عنوان مهم تنها به اکثر کشورهای جهان مالیات نه در

های اقتصادی دولت محسوب شده و ازنظر تحلیل خرد  ترین ابزار سیاست مالیات یکی از عمده از دیدگاه کالن، .باشد می گسترده

آنیم تا اثر توزیعی مالیات را در  رو در این مطالعه بر ازاین .نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیص و توزیع حائز اهمیت است

 .کشور بررسی نماییم

های  شاخص لذا، .های مختلف جامعه و برقراری عدالت در جامعه است ها توزیع درآمد و ثروت بین گروه دولتیکی از وظایف 

افراد یک کشور را  سازی سیستم اقتصادی، درجه نابرابری موجود بین درآمد عنوان ابزاری مؤثر و کارا برای بهینه توزیع درآمد به

های  باید بین دودسته از نظریه شود، های آن مطرح می د بحث توزیع و نظریهکه در اقتصا هنگامی .نماید تشریح و تبیین می

این قسمت به توضیح  در .توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید و توزیع درآمد شخصی مربوط به توزیع درآمد تفاوت قائل شد،

 های توزیع خواهیم پرداخت این دودسته از نظریه

 ثروت و و تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع مجدد درامد یاسی دولت است که درترین ابزارهای س مالیات یکی از مهم

 فینبرگ و پوتربا ،(8333) مطالعات زیادی همچون آتن و کارول (.8613 جعفری و منتظری) تخصیص بهینه منابع نقش دارد

تأکید این مطالعه  .اند ابری پرداختهنابر بخصوص مالیات بر سیاست مالی، به بررسی اثر( 8001) و میکیویچز و گری( 8336)

که  کنند برخی ادعا می .مبهم است توزیع درآمد اثرات مالیات بر های موجود، توجه به نظریه با .برتاثیرمالیات ها برنابرابری است

 ما ه نسبت مهم تراشد،ب های درآمدی باال گروه انباشت سرمایه اثرمی گذاردواگر این اثر بر انگیزه کار و بر فوراً های باال مالیات

( 8002) مطالعاتی مثل اتکینسون سوی دیگر از .توزیع درآمدبهبودخواهدیافت داشته باشیم که برافزایش مالیات، باید انتظار

ترین حالت اعمال مالیات تصاعدی برای  ساده در .افزایش یابد ممکن است نابرابری درآمد افزایش مالیات، که با براین باورند
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 .جهت عکس است درآمدی داردکه در جانشینی داردکه باعث کاهش کار و تالش می شودودرمقابل یک اثر یک اثر ثروتمندان

داشته  توزیع درآمد مثبت ویامنفی بر تواند اثر افزایش مالیات می بنابراین دلیل و بسته به نوع مالیات ونیزمیزان فرار مالیاتی،

توجه به نقش و  با .به نوع سیاست مالیاتی بستگی دارد توزیع درآمد مالیات بر توان گفت که نوع اثر دقیق می طور به .باشد

شامل مالیات ) درآمد مالیات بر :اند از ایران عبارت ترین انواع مالیات مستقیم در مهم اقتصاد، اهمیت مالیات مستقیم بر

صورت  مالیات بردرآمدشخصی به رارمالیاتی،صورت نبودف در .ثروت مالیات بر و( ها شرکت مالیات بر بردرآمداشخاص حقیقی و

 مالیات بر .ثروت تجمعی نیزبایدموجب توزیع بهتردرآمدشود مالیات بر .گردد توزیع درآمد باعث بهبود تواند نرخ تصاعدی می

راین بناب .است ترین رقم مالیاتی رادار های مستقیم عمده ها مالیات مستقیمی است که درکشورمادربین انواع مالیات شرکت

عرب مازار و ) .باشد ها می انواع مالیات ایران بیش از سایر توزیع درآمد در بر ها اهمیت نوع تاثیراین گروه از مالیات

 (8611دهقانی،

 پیشینه پژوهش

 :مطالعات داخلی

با "( 8636-13)اثر بخشی مالیات بر نابرابری توزیع درآمد در ایران طی سالهای  "در تحقیق خود با عنوان (8611)زاده بالی 

اثر مالیات بر ضریب جینی را در ایران ارزیابی نموده و نتیجه گرفته است که با افزاریش نسبت مالیات  OLS استفاده از روش 

 .به تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ مالیات مستقیم به مالیات غیر مستقیم، ضریب جینی بهبود می یابد

قاله ای تحت عنوان تأثیر سیاست های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی در م(8611)فالحتی، الماسی و آقایی -

افزایش )با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان به این نتیجه رسیدند که سیاستهای مالی در کشور  8638-8612سالهای 

  .باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است( مالیات و یارانه

بررسی و مقایسه اثرات مالیات و یارانه های مستقیم و غیر مستقیم بر توزیع درآمد در "در تحقیق خود با عنوان (8613)کیا -

با استفاده از متغیر هایی چون لگاریتم مالیات مستقیم به تولید ناخالص  "8631-8613مناطق شهری ایران طی سال های 

بر  (IG)، لگاریتم هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی (lids)د ناخالص ملی ،لگاریتم مالیات غیر مستقیم به تولی( Idl)ملی 

 .روی ضریب جینی نشان می دهد که مالیات های غیر مستقیم بر روی توزیع درآمد اثر گذار نیست 

العه موردی برنامه مط)بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران "، در مقاله ای به عنوان (8613)شکوهی و ثابت فرد -

پرداختند و برای سنجش تغیرات از شاخص توسعه انسانی استفاده کردند که تایج نشان  "(8616تا  8631اول تا سوم توسعه 

درصد کاهش می یابد و  HDI 01/0داد که هر گاه درآمد های مالیاتی یک درصد افزایش پیدا کند شاخص توسعه انسانی 

 .برعکس

به بررسی اثرات متغیر های کالن اقتصادی بر  8613-8612ستفاده از داده های تابلویی استانی در دوره با ا( 8630)اصغر پور-

همچنین یافته های وی داللت بر .روی توزیع درآمد پرداخته و نشان داده است که فرضیه کوزنتس مورد تأیید قرار می گیرد

کاهش نابرابری می شود ولی افزایش بیکاری اثر مثبتی بر نابرابری این دارد که افزایش اندازه دولت و نرخ شهرنشینی منجر به 

 .درآمد دارد

بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تاکید روی مالیات  "در تحقیق خود با عنوان( 8630)سیفی پور و رضایی-

س به ارزیابی اثر سیستم مالیاتی بر نابرابری با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون و جوسیلیو( 8636-8611ها طی سالهای 

پرداخته و نشان دادند که افزایش مالیات مستقیم و سطح حداقل دستمزد، کاهش مالیات غیر مستقیم و نرخ بیکاری ، توزیع 

 .درآمد بهبود می یابد

د اقتصادی با استفاده از آمار های ، به بررسی اثر سیاستهای مالیاتی بر نابرابری و رش(8630)آذربایجانی و مرادپور و نجفی -

نتایج نشان داد که نرخ رشد مالیات با ضریب جینی و . پرداختند OLSبر اساس آزمون  8632-8612سری زمانی سالهای 

رشد اقتصادی رابطه منفی دارد، به عبارت دیگر افزایش مالیات باعث کند شدن میزان رشد اقتصادی و کاهش ضریب جینی 

 .شده است
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عوامل موثر بر توزیع درآمد در استان های ایران با تاکید بر روی "، در مقاله ای به عنوان (8638)ور و مصیب پرست اصغرپ-

نتایج حاصل .پرداختند 8611تا  8612با استفاده از داده های پانل طی دوره زمانی "مالیات ها با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی

معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع  Uکه فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه  نشان داد( BMA)از روش میانگیری بیزینی

 .درآمد در اقتصاد ایران مورد تایید قرار می گیرد

بررسی اثرات تورمی و توزیعی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های "، در مقاله ای به عنوان (8636)اسدزاده و سلیمی -

یج نشان داد که ضریب جینی قبل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده، از سایر ضریب جینی ها نتا. پرداختند"مختلف اقتصاد ایران

کمتر می باشدکه این تفاوت بین این ضرایب بسیار ناچیز است بطوری که تفاوت ضریب جینی پس از اعمال مالیات بر ارزش 

 .تغییر می کند 0038/0تا  0081/0افزوده از  

تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران "، در مقاله ای به عنوان (8636)ابونوری و زیوری مسعود -

ونتایج . پرداختندOLSبا استفاده از داده های پانل و روش  8088تا  8330طی دوره زمانی  "0ECDوکشورهای منتخب

نشان داد که افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد و با افزایش درآمدهای مالیاتی ضریب جینی 

 .افزایش می یابد و درنتیجه نابرابری درآمد بیشتر می شود

 :مطالعات خارجی

نشان  8080تا 8310کشور جنوب صحرای آفریقا در دوره  28، با استفاده از داده های تابلویی (80082)فوگلسانگ اوسترگارد 

همچنین نتایج .آموزش، سیاست های مالی دولت و درجه درجه دموکراسی: داده است که عوامل موثر بر توزیع درآمد عبارتند از

 .معکوس کوزنتز را رد کرده است Uمطالعه وی فرضیه شکل 

برای هفتاد  "ساختار مالیات بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد"عنوان  ، در یک مطالعه بین کشوری با(8088)لی و گوردون -

در قالب مئل پانل دیتا نتیجه گرفتند کاهش یک درصد مالیات بر شرکت ها منجر به افزایش  8310-8331کشور طی دوره 

 رشد اقتصادی به میزان یک تا دو درصد می شود

نتیجه گرفت یک درصد افزایش در مالیات  "مالیات بر اقتصاد کالن آمریکااثرات تغیرات "، در مقاله ای به عنوان(880)رومر -

 .باعث سه درصد کاهش رشد اقتصادی پس از دو سال می شود

در مقاله ای با عنوان تاثیر تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به مالیات های جایگزین بر دستمزد و ( 8080)تودارو و روسن برگ -

دهای تأثیرات درآمد از مالیات بر ارزش افزوده و کاهش در مالیات و درآمد شرکت سهامی، که برآور "حقوق یا بر شرکتها

  VATمالیات بر ارزش افزوده می تواند به طور بالقوه از لحاظ مالی تأمین نماید را مطرح کردند و به این نتیجه رسیدند که 

یات دهندگان کم درآمد نسبت به مالیات دهندگان پر درآمدباالتر می تواند برگشت کننده بوده و بار مالیاتی را به تناسب در مال

 ببرد

-8001طی دوره  OECDتغییرات سیاست های مالیاتی در کشور های "در مطالعه ای با عنوان ( 8080)السینا و آردگنا -

 .نتیجه گرفتند بین افزایش مالیات و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد( 8310

کشور در طول قرن بیستم به بررسی نابرابری درآمد پرداخته و به  83با استفاده از داده های تابلویی ( 8003)روین و همکاران 

آنها همچنین نشان دادند که مخارج دولت اثر متناقضی . این نتیجه رسیدند که اثر رشد و توسعه مالی به نفع ثروتمندان است

نین به این نتیجه رسید که افزایش مالیات سهم دهک درآمدی باال را این مطالعه همچ. بر گروه های مختلف درآمدی دارد

 .کاهش داده است

 

 

 

 کننده توزیع درآمد یینتعسایر عوامل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

طبق این فرضیه، در . است( 8336و  8333)نابرابری درآمد، فرضیه کوزنتس  ٔ  ینهدرزمهای مطرح  یتئورین تر مهمیکی از 

ی افزایش درآمد را لمس تر گستردهاینکه افراد  به علت بعدازآنزیع درآمد همراه بوده و مراحل اولیه، افزایش رشد با بهبود تو

کنند، توزیع  یمی افزایش درآمد را لمس تر گسترده افرادکوزنتس اینکه  ازنظر درواقع. یابد یمکنند، توزیع درآمد بهبود  یم

بعد از کوزنتس، . سرانه و نابرابری قائل است GDPن معکوس بی U به شکلیک رابطه  کوزنتس درواقع. یابد یمدرآمد بهبود 

و ( 8333)السینا و پروتی . اند یدهرسمطالعات بسیاری به بررسی رابطه نابرابری و رشد اقتصادی پرداخته و به نتایج متناقضی 

فع حاصل از رشد را کند که نابرابری باال منا یمبیان ( 8080)فوسو . به یک رابطه منفی بین این دو رسیدند( 8003)ناولز 

ی که نرخ باالی رشد اقتصادی را با ا توسعه درحالکند که کاهش فقر در کشورهای  یمنیز ادعا ( 8008)راویالون . کند یمخنثی 

 .بوده است تر موفق، اند کردهکاهش نابرابری ترکیب 

کنند  یمبیان ( 8008)لی و رالف واندر هوون گا. است قرارگرفتهی موردبررساثر تورم بر نابرابری درآمد نیز در مطالعات بسیاری 

یعنی در شرایط تورم باال، کاهش تورم نابرابری را . که ممکن است اثر تورم بر نابرابری به سطح اولیه تورم بستگی داشته باشد

 ..تواند اثر مخربی بر نابرابری داشته باشد یمدهد، اما در شرایطی با سطح تورم پایین، کاهش تورم  یمکاهش 

گوستافسون  مثال عنوان به. اند کرده اشارهبر توزیع درآمد  ها آنعوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که مطالعات پیشین به تأثیر 

یرهای متغیل سهم اشتغال در بخش صنعت، بیکاری، نرخ باسوادی، تورم و قبطیف وسیعی از متغیرها از ( 8333)و جانسون 

گوپتا و ) اند نمودهی و فقر تحقیق نابرابری درباره اثر فساد بر ا عدههمچنین . قراردادندزمون مختلف سیاسی و جمعیتی را مورد آ

مطالعاتی همچون بیردسال . اند پرداختهبه بررسی اثر فساد بر نابرابری ( 8000)لی و همکاران  مثال عنوان به(. 8008همکاران 

برخی از مطالعات . اند کرده اشارهعامل کاهنده نابرابری  عنوان بهزش نیز به آمو( 8008)و دگرگوریو ولی ( 8000)، بارو (8331)

ینی و رشد جمعیت بر شهرنشبه اثر مثبت ( 8333)الدرسون و نیلسن  مثال عنوان به. اند کردههای جمعیتی را بررسی  یژگیونیز 

که نابرابری در روستاها بدتر از شهرها اند  یدهرسبه این نتیجه ( 8006)که سهن و استیفل  یدرحال، اند کرده اشارهنابرابری 

 .باشد یم
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 :است شده استفادهیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد از مدل زیر تأثبررسی  منظور بهدر این پژوهش 

                                 

 :که در آن

Gini =یب جینیضر 

TAX =درآمدهای مالیاتی 

GDP = 16تولید ناخالص داخلی به قیمت سال پایه 

S = یباسوادنرخ 

INF =تورم 

POP =جمعیت 

 تخمین مدل

فولر جمع بسته از مرتبه یک -که تمامی متغیرهای موجود پس از بررسی پایایی از طریق آزمون دیکی ینابا توجه به 

 .آورده شده است( 8)جدول و نتایج تخمین در  شده زدهتخمین  OLSبا روش  ها مدللذا  اند شده شناخته

 

 Giniضریب جینی : متغیر وابسته

سطح  tآماره  ضریب نام متغیر

 معناداری
TAX 003/0- 33/8- 008/0 

 06/0 38/6 082/0 
P 01/0- 02/6- 033/0 
S 006/0 03/8 003/0 

  16/0  
  3/3 F-statistic 

  31/8 D-W 

 های تحقیق یافته: منبع

و متغیر درآمدهای مالیاتی دارای اثر . دار هستند یمعندهد که تمامی ضرایب به جزء تورم  یمنتایج حاصل از برآورد مدل نشان 

 -003/0کند، ضریب درآمدهای مالیاتی  یممنفی بر ضریب جینی دارد و با افزایش درآمدهای مالیاتی ضریب جینی کاهش پیدا 

همچنین تولید ناخالص داخلی، . یابد یمکاهش  003/0فزایش یک در صد در درآمدهای مالیاتی ضریب جینی است یعنی با ا

توان گفت، این  یمدر خصوص اثر تولید ناخالص داخلی بر ضریب جینی . ی دارای اثر مثبت بر ضریب جینی داردباسوادنرخ 

نابرابری درآمد  کشورهادر مسیر رشد اقتصادی در کند،  یمکوزنتس بیان . همسو است( 8333)نتیجه با نظر کوزنتس 

کند که  یمکوزنتس استدالل (. معکوس Uمنحنی )یابد  یمیج کاهش تدر بهیافته و پس از ثابت ماندن در سطح معینی  یشافزا

ش نابرابری کند که افزای یمکوزنتس، میردال بیان  برخالف. کند یمزمان و تکمیل مراحل توسعه، نابرابری کاهش پیدا  باگذشت

های اقتصادی و تجاری ناشی  یتفعالبه دلیل بر هم خوردن نظم )سازد  یم متأثرمعکوس رشد اقتصادی را  طور بهدر یک کشور 

ارقام مناسبی  31/8بوده و بیانگر توزیع دهندگی تقریباً خوب الگو است و دوربین واتسون  16/0مدل رقم  (.از اغتشاشات

 .باشند یمنگر خوبی مدل و عدم همبستگی بین متغیرها و بیا رادارند
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یگر، توزیع درآمد مناسب د عبارت به. های رفاه اجتماعی است شرط یشپین تر مهمتوزیع عادالنه درآمد و رشد اقتصادی یکی از 

د، در طول چند دهه اخیر یی که بر کاهش فقر و بهبود وضعیت زندگی دارها داللت به علتعالوه بر جنبه اخالقی آن، 

در راستای بهبود توزیع درآمد، آگاهی از عوامل  مؤثرنیاز اقدامات  یشپاز سویی دیگر . است قرارگرفتهبیشتری  موردتوجه

. ی در جهت کاهش نابرابری در جامعه داشتمؤثرهای منطقی و علمی، عملکرد  یاستسکننده آن است تا بتوان با اتخاذ  یینتع

 .عه حاضر به بررسی اثر درآمدهای مالیاتی بر روی توزیع درآمد و رشد اقتصادی پرداخته استبنابراین مطال

درآمدهای مالیاتی  بیانگر این است که ی برای مدل یعنی بررسی ارتباط بین درآمدهای مالیاتی و ضریب جینیموردبررسنتایج 

باشد و تورم دارای  یماثر مثبت بر ضریب جینی  ی دارایباسواداثر منفی بر ضریب جینی داشته و تولید ناخالص داخلی و نرخ 

یید تأدر رابطه با ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد  کوزنتسمعکوس  Uیه فرض .باشد ینمی بر ضریب جینی معناداراثر 

م آموزشی کشور نسبت توان به عدم کارایی نظا یمی بر روی توزیع درآمد را باسوادشود، و همچنین علت اثر متناقض میزان  یم

 .داد

عملکرد سیستم مالیاتی در داخل کشور و مقایسه با دیگر کشورها نشانگر آن است که مالیات بخش کوچکی از درآمد دولت را 

بدین ترتیب همواره . ی مناسب و بهینه اخذ آن توجه نشده استها راهی به سیستم مالیاتی و طورجد بهگاه  یچهشود و  یمشامل 

این است که سیاست  درآمد کمتوسعه سیاستی برای کشورهای . منبع ضعیف تأمین درآمدها برای دولت بوده استمالیات یک 

. جامعه منجر نشود پردرآمدگذاری قشرهای  یهسرمای باشد که به کاهش انگیزه ا گونه بهمالی در جهت بهبود توزیع درآمد، باید 

 .یافته ناظر بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد خواهیم بود توسعهقتصاد به ا توسعه درحالالبته در دوره گذرا از اقتصاد 
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