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 آورمگويم باز هم کم میای پدر از تو هر چه می

 ها نازم راات جان گرفتم و در ناامیدیخورشیدی شدی و از روشنايی

 کشیدی و لبريزم کردی از شوق

 شدات رمز موفقیتم اکنون حاصل دستان خسته

 گويم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو رابه خود تبريک می

 ندارد ...

 و تو ای مادر، ای شوق زيبايی نفس کشیدن

 امای روح مهربان هستی

 ها را با تمام وجود از من دور کردی وهايم شدی و لحظهتو رنگ شادی

 شها را به جان خريدی تا اکنون توانستی طعم خوعمری خستگی

 پیروزی را به من بچشانی

 و تقديم به خواهرانم که همواره دلگرمی من بودند.
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 تشکر و قدردانی :

 

 پروردگار خلق و خداوند کبریاشکر و سپاس و منت و عزت خدای را                   

 رزاق بنده پرور و خالق رهنما                دادار غيب دان و نگهدار آسمان

 

ياری خداوند متعال تحرير اين پايان نامه به پايان رسیده است، بر خود الزم می دانم که از اکنون که به 

به دلیل قبول زحمت  عليرضا شکيبایی دکترو جناب آقای دکتر حميدرضا حری جناب آقای 

سرپرستی بر اين تحقیق تشکر و قدردانی کنم. بدون شک بدون راهنمايی ها و نظرات ايشان انجام اين 

 میسر نبود. کار 

مريم رنجبر،  ها مريم شعبانی،اند و دوستان مهربانم، خانماز خانواده عزيزم که همواره پشتیبان من بوده

 کنم.خالصانه تشکر می بیکیسپیده پوررمضان، مريم علی سمیرا گیلوری، فرخنده باقری،رويا حیدری،

 م.سالمتی و موفقیت اين بزرگواران را از خداوند متعال خواستار
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 چکيده

تواند مخارج و کسری بودجه خود را از طريق انتشار پول تأمین مالی در اقتصاد بخش عمومی دولت می

نمايد. اين امر باعث تشديد تورم و کاهش قدرت خريدپول در کشور شده و از آنجاکه در اين حالت 

در اين  معروف است. "تورمیمالیات  "کند، اين شیوه تأمین مالی به تورم همچون مالیات عمل می

پژوهش به دنبال بررسی اثر مالیات تورمی بر فقر و توزيع درآمد در قالب دو الگوی جداگانه با دو 

های ی سری زمانی سالیانه متفاوت در اقتصاد ايران با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفهبازه

لیات تورمی باعث افزايش فقر شده و دهد که افزايش ما( هستیم. نتايج نشان میARDLتوزيعی)

کند. نتايج حاصل از الگوی تصحیح خطا در الگوی فقر نشان ها به سمت نابرابری میل میتوزيع درآمد

دهد که در صورت ايجاد انحراف از تعادل بلندمدت، حرکت به سمت تعادل بلندمدت به صورت می

به مرور در طول زمان کاهش می يابد تا به  خطاگیرد ولی در الگوی توزيع درآمد نوسانی انجام می

 .صفر می رسید

 

 

 : مالیات تورمی، کسری بودجه دولت، فقر، ضريب جینیکليد واژه
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 مقدمه 3-3

 برانگیزترين بحث و ترين قديمی از يکی عنوان به رفاه و اقتصادی عملکرد بر دولت های سیاست اثر

 به معتقد اسمیت آدام. است  بوده اقتصادی مختلف مکاتب توجه مورد همواره اقتصاد، در موضوعات

 مارکس. شمردند می مجاز خاص موارد در را ها دولت دخالت نیز ها نئوکالسیک و بود حداقلی دولت

 و دولتی مالکیت ايجاد به منجر او تفکر و بود معتقد مالکیت شدن  عمومی و خصوصی مالکیت نفی به

 بر او طرفداران و کینز بزرگ، رکود بحران از پس. شد می اقتصادی بنگاه تنها به دولت تبديل

 تأکید اقتصاد، تنظیم و کل ضایتقا افزايش منظور به آن مخارج افزايش و دولت مؤثر ی مداخله

 به پولیون، مکتب پرداز نظريه و رهبر عنوان به فريدمن مکتب، اين ای دهه دو حکمرانی از پس. داشتند

 بزرگ رکود" جمله از اقتصادی، مشکالت از بسیاری مسبب را آن و کرد اعتراض دولت ی مداخله

 فريدمن، اعتراض از پس گرچه. ردک اصرار و تأکید بازار مجدد نقش بر و دانست " اقتصادی

 در دولت ی اندازه و نقش ولی نمودند، ايجاد تغییراتی خود رويکردهای در ها کینزين و ها کالسیک

 اقبالی، و گسکری) است مطرح اقتصادی مکاتب بین افتراق نقاط از يکی عنوان به کماکان اقتصاد

1386.) 

های ع، تثبیت، نوسانات اقتصادی، تولید کاالها در تخصیص مجدد منابنقش غیرقابل انکار دولت

توان عنوان کرد که عمومی، توزيع مجدد درآمد و ثروت در جامعه بر کسی پوشیده نیست و می

ناپذير است. در کشورهای در حال توسعه، مجموعه ها امری اجتنابها در اين عرصهحضور دولت

سرمايه، کمبود منابع و تأسیسات زيربنايی، نرخ  انداز ملی و تشکیلداليل فوق در کنار نرخ پايین پس

است. بدون شک افزايش  تر کردهی اقتصاد پررنگباالی بیکاری و ...، حضور دولتها را در عرصه

شود. نقش دولت در اقتصاد موجب محدود شدن حضور بخش غیر دولتی و دسترسی آنها به منابع می

ها، افزايش نقدينگی و تورم، شکالتی نظیر بحران بدهیاين امر ضمن تأثیر بر کارآيی کل اقتصاد، م

 (.1386بودجه را نیز به دنبال دارد)موسوی جهرمی و زاير،ها و کسریبحران کسری ترازپرداخت

 از در بسیاری. شودمی داده نشان آن درآمدهای و هاهزينه با دولت حضور اقتصادی متون در

 از و گرددمی اخذ اقتصاد مختلف هایبخش از که است یمالیات دولت، درآمدهای اصلی کشورها منبع

 در. شود می شناخته درآمدی منبع ترينمطمئن عنوان به( توزيعی و تخصیصی) آثار اقتصادی نظر

 اکثر در دولت شدن وارد و دولتی بخش گسترش و افزايش همچون داليلی به از کشورها برخی

 مواجه بودجه کسری پديده با دولت شده، اخذ مالیات میزان بودن پايین يا و ی اقتصادیهافعالیت
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 و خود های هزينه مالیتأمین برای هادولت يافته، توسعه کمتر و نیافته توسعه بیشتر کشورهای در. است

 استفاده( پول چاپ و بانک مرکزی از وام يعنی) پولی درآمدهای از سهولت به بودجهکسری تأمین

 بازارهای به دسترسی و مرکزی بانک استقالل همچون داليلی به يافته عهتوس در کشورهای اما. کنندمی

 از که منابعی. است پذيرامکان قرضه اوراق انتشار طريق از بیشتر بودجهکسری  تأمین مالی پیشرفته،

 به پول اين ورود. است معروف الضربحق درآمد به گیرد می قرار دولت اختیار در پول طريق چاپ

 قیمتها سطح رفتن باال موجب نباشد اقتصادی فعالیتهای حجم با متناسب که صورتی در جريان اقتصادی

 که است مالیاتی مثابه به پول ارزش کاهش اين. گرددمی پول ارزش کاهش و تورم ايجاد نتیجه و در

 میشود)رحمانی و تورمی گفته مالیات آن به اصطالحاً که شودمی دريافت اقتصاد در پول از دارندگان

 (.1391همکاران،

 در که است گرفته درآمد صورتو توزيع فقر تورمی، مالیات خصوص در متعددی تحقیقات

 تأثیر بررسی به ايران در شده انجام کارهای در اما شد خواهد اشاره آنها از برخی به تحقیق یپیشینه

 خأل اين گردن پر نامهپايان  اين هدف. استنشده پرداخته ايران درآمد درو توزيع فقر بر تورمیمالیات

 .است ايران در موجود ادبیات در

  عریف مسأله ت 3-2

 مفهوم است ساخته مشغول خود به را اقتصاددانان ذهن اخیر یدهه چند در که مباحثی از يکی

 در آيند، امامی حساب ها بهدولت درآمد اصلی منبع هامالیات هاکشور اکثر در. است 1تورمی مالیات

 وجود بنابراين است، فراتر آن درآمدهای از معموال دولتی ی بخشهاهزينه توسعه، حال در هایکشور

 مالی تأمین و وجود آمده به یبودجه شود وکسریمی تلقی طبیعی امری کشورها اين در بودجه کسری

 شامل که طريق سه از عمده طور به بودجه کسری. رودمی شمار ها بهدولت اساسی معضل  آن

 تأمین باشد،می (مرکزی بانک شامل)بانکی نظام از استقراض و مردم از استقراض خارجی، ستقراضا

 راه سرمايه، انباشت طريق از رشد به در مسیر رسیدن توسعه حال در کشورهای از بسیاری. شودمی مالی

 هایپايه رشگست عدم. ندارند توسعه هایهزينه مالی تأمین منظور به بودجه کسری تحمل ای جزچاره

 در کشورهای در مالی مديريت کارايی عدم ای،توسعه هایپروژه مناسب مالی تأمین منظور به مالیاتی

 عدم نیز و يافته توسعه سرمايه بازارهای نبود توسعه، حال در کشورهای سیاسی ساختار توسعه، حال

 توسط پول خلق قطري از ایبودجه هایکسری اغلب که شود می موجب خارجی استقراض امکان

                                                             
1. Inflation tax 
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 در را پول حقیقی ارزش کاهش و قیمتها عمومی سطح افزايش آن پیامد که شود تأمین مرکزی بانک

 و شودمی دريافت اقتصاد، در پول مالکان از که است مالیاتی مانند پول، ارزش کاهش اين. دارد پی

  (.1386قلعه، رضايی)گويند می "تورمی مالیات" آن به اصطالحاً

 هماننتد  و بتوده  دولتت  برای آسان روش يک  چند هر بودجه کسری مالی تأمین منظور به پول چاپ

 دولتت  حالت اين در که چرا است، نکوهش مورد بسیار اخالقی نظر از ولی کندمی عمل هامالیات ساير

 قتانون  اینهاده تأيید مورد که را مالیاتی و کرده استفادهسوء جامعه افراد نیز و اقتصادی ناظرين غفلت از

 و کترده  طلتب  را استت،  نشتده  مشخص جامعه افراد تک تک برای آن میزان و نیست نظارتی و گذاری

 وستیله  بته  را بودجه کسری يک دولت وقتی. کندمی تحمیل جامعه بردوش را سنگینی تورمی هایهزينه

 پتول  ايتن  از و داده ادامته  متوالی زمانی هایدوره در را پول چاپ عمل در کند،می مالی تأمین پول خلق

 متردم  توستط  شتده  چتاپ  پتول . کنتد می استفاده شده، خريداری خدمات و کاالها قیمت پرداخت برای

 بیشتتری  استمی  پول حجم تا مجبورند مردم و شودمی پول اسمی هایمانده افزايش موجب و شده جذب

 در دولتتی  هتر . استت  تتورم  آثتار  کتردن  خنثتی  افتزايش  ايتن  دلیتل  تنها کنند، نگهداری قبل به نسبت را

-هزينته  ونیتز  گذاریسرمايه با ارتباط در را خاصی هایسیاست خويش، نظر مورد اهداف به نیل راستای

 و شتده  اعمتال  کشتورمان  در هتا به بار که اقتصادی هایسیاست جمله از که گیردمی نظر در جاری های

 خلتق  و مرکتزی  بانتک  از دولتت  ضاستقرا است، بوده برخوردار توجهی قابل رشد از اخیر هایسال در

 (. 1386قلعه، رضايی)است بودجه کسری تأمین منظور به پرقدرت پول

 جتانبی  اثترات  و شتده  واجتمتاعی  اقتصتادی  جتدی  لطمات شدن وارد موجب ها،سیاست اين اجرای

 کته  است هايیلطمه جمله از "فقر" افزايش. گذاردمی برجای را بزرگتری مراتب به اقتصادی و اخالقی

-متی  اثتر  جامعته  بتر  ختود  ینوبته  بته  بودجته  کسری مالی تأمین جهت مرکزی بانک از دولت استقراض

 شناستی  جامعته  نیز و اقتصاد علم هایکتاب اکثر در که اجتماعی و اقتصادی داليل بر عالوه فقر. گذارد

 مالیتات  از یناشت  تتوزيعی  آثتار . استت  بررسی قابل نیز پولی هایسیاست منظر از است، شده اشاره آن به

 هتای سیاستت  بنتابراين، . شتود  جامعته  در فقتر  ايجتاد  موجتب  میتواند هاقیمت افزايش آن تبع به و تورمی

 طريتق  از اول. کننتد  متتأثر  را فقتر  هتای شاخص جهت دو از توانند می قیمتی تغییرات قالب در اقتصادی

 دوم و قیمتهتا،  عمومی سطح اتتغییر تأثیر تحت خانوارها حقیقی درآمد در تغییر يعنی درآمدی، اثرات

   (.1389پروين،)شودتعبیرمی توزيعی تغییرات به آن از که نسبی هایقیمت در تغییر
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 اغنیتاء  و غیرثابتت  درآمتدهای  صاحبان به نفع درآمد ناعادالنه توزيع موجب تورمی مالیات همچنین،

 تتورمی  مالیتات  تتأثیر  بررسی هب توان می رو اين از. گردد می فقرا و ثابت درآمدهای صاحبان ضرر به و

 تمتام  در بشتری  جوامتع  کلیته  کته  استت  معضتلی  فقتر  اينکته  با توجه با.  درآمد پرداختو توزيع فقر بر 

 حستاب  بته  فرهنگتی  و اجتمتاعی  اقتصتادی،  نیافتگی ازتوسعه نمودی و است روبرو آن با تاريخی دوران

 بتر  اقتصتادی  هتای سیاست نقش بنابراين ،شودمی فساد و اجتماعی هایبیماری پیدايش موجب و آيدمی

 .است بحث قابل آن

 های اصلی تحقيقسؤال 3-1

 ،هستتیم  هتا آن بته  گويیپاسخ دنبال به تحقیق اين در که اصلی هایسوال ر اساس آنچه که گفته شدب

 :که است صورت اينبه 

 گذارد؟می تاثیر ايران اقتصاد در فقر بر تورمی مالیات آيا  (1

 گذارد؟درآمد در اقتصاد ايران تأثیر میرمی بر توزيعتوآيا مالیات (2

 ضرورت انجام تحقيق 3-4

 آثتار  موضتوع  دلیتل  همین به گیرد، می عهده بر اقتصادی حوزه در را متعددی وظايف دولت امروزه

. گیترد متی  قترار  توجته  متورد  اقتصاد علم در که است مباحثی ازمهمترين دولت، هایفعالیت پیامدهای و

 کته  باشتد متی  اقتصتادی  هتای پتروژه  ايجتاد  ، کشورها، دراقتصادي رشد جهت در دولت ظايفو از يکی

 و نمايتد  متالی  تتأمین  را هتا هزينته  اين بايد دولت که شودمی هايیهزينه ايجاد به منجر هاپروژه اين انجام

 .  است قدرت پر پول خلق و مرکزی بانک از استقراض مالی، تأمین راه ترينآسان 

 را آن جتذب  تتوان  ملتی  اقتصاد که آنچه به نسبت بیشتری اسکناس چاپ به اقدام کشورها که زمانی

. زننتد متی  دامتن  را تتورم  نتیجه در و برده باال آن تقاضای از بیشتر را پول عرضه واقع در کنند،دارد،  می

 حتاد آ دستت  بته  تتورم  نترخ  افتزايش  بتا  متناستب  و عادالنه طور به پول حجم افزايش اين که صورتی در

 جامعته  در مناستبی  بندیشاخص سیستم که صورتی در ولی کندنمی ايجاد را مشکلی تورم برسد، جامعه

 منتابع . داشتت  خواهتد  همتراه  بته  ختود  بتا  اجتمتاعی  و اقتصتادی  بتار زيان آثار امر اين باشد نداشته وجود

 حاضتر  حتال  در کته  کندمی پیدا سوق افرادی و هاشرکت سمت به عموماً پول عرضه افزايش از حاصل

 بانکتداران  نظتر  از بتانکی  هتای  وام و اعتبتارات  جذب برای را زيادی اعتباری شايستگی و بوده ثروتمند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 افتراد  ايتن  بتدهی  کته  شتود متی  موجتب  زمتان  طتول  در پتول  عرضه افزايش از حاصل تورم. هستند دارا

 کته  جامعته  فقیر و متوسط افراد ثروت عوض در و شود بیشتر و بیشتر آنها ثروت نتیجه در و يافته کاهش

 را ختود  هتای دارائی هستند مجبور که اقتصاد واقعی بخش در مستقل گذاریسرمايه توانايی عدم دلیل به

 فرستوده  و يافتته  کتاهش  تتورم  افتزايش  اثتر  در کننتد،  گتذاری سترمايه  هتا بانتک  در نقتد  پتول  شتکل  بته 

 (.1386قلعه، رضايی)شود

 مختلفتی  عوامتل  بته  و استت  اقتصتاد  هتر  در مهتم  موضتوعات  از درآمد يکیو توزيع فقر که آنجا از

 استتقراض  سیاستت  طريتق  از کته  تتورمی  مالیات تأثیر که دارد ضرورت تحقیق اين انجام دارند، بستگی

-فقترو توزيتع   بر را آيدمی وجود به بودجه کسری تأمین برای جديد پول خلق و مرکزی بانک از دولت

 .کنیم بررسی اقتصاد ايران در درآمد

 های تحقيقفرضيه  3-5

 گذارد.می اثر ايران اقتصاد در فقر بر تورمی مالیات (1

 گذارد.درآمد در اقتصاد ايران اثر میتورمی بر توزيعمالیات (2

 اهداف تحقيق 3-6

 تورمی مالیات برآورد (1

 متالی  تتأمین  به منظتور  دولت اقتصادی هایسیاست ازآثار يکی که تورمی مالیات تاثیر ارزيابی (2

 ايران دراقتصاد فقر بر باشد،می خود یودجهب کسری

 درآمدتورمی بر توزيعارزيابی تأثیر مالیات (3

 ايران اقتصاد در خصوص به فقر بر مؤثر عوامل شناسايی به کمک (4

 فقر بر تورمی مالیات تأثیر بر  مرکزی بانک و  دولت دادن توجه (5

 جنبه جدید بودن و نوآوری  3-7

ر مالیات تورمی بر فقر در اقتصاد ايران انجام نشتده استت. در ايتن تحقیتق،     تا کنون تحقیقی در مورد تأثی

 تأثیر مالیات تورمی بر فقر در اقتصاد ايران مشخص خواهد شد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 روش تحقيق  3-8

 روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی است.

 قلمرو تحقيق  3-3

رمی بر فقتر، بته دلیتل محتدوديت     توقلمرو مکانی کشور ايران  و قلمرو زمانی جهت بررسی تأثیر مالیات

و جهتت   1391 – 1363هتای  ی فقتر، ستال  های مربوط به محاسبهی فقر و در دسترس نبودن دادهمحاسبه

-1358هتای  درآمد، با توجه به موجود بودن آمار ضريب جینی ستال تورمی بر توزيعبررسی تأثیر مالیات

 در نظر گرفته شده است.   1391

 ماریجامعه و نمونه آ  3-31

- 1363هتای  های مربتوط بته ستال   ی مورد بررسی دادهی اين تحقیق، اقتصاد ايران و نمونهی آمارجامعه

 است. 1391-1358و  1391

روش تجزیه و تحليل اطالعات  3-33  

درآمتد در اقتصتاد    تورمی بر توزيعتورمی بر فقر و همچنین تأثیر مالیاتاين تحقیق به بررسی تأثر مالیات

 1391-1363درآمتد و  بترای توزيتع    1391-1358ی زمتانی های سالیانه طتی بتازه  ا استفاده از دادهايران ب

درآمتد در اقتصتاد ايتران     تورمی بر فقر و توزيتع پردازد. برای بررسی چگونگی تأثیر مالیاتبرای فقر می

 بلندمتدت  در کته  دهنتد متی  نشتان  شتود. در ايتن الگتو   ( استتفاده متی  2111از الگوی چانی و همکاران )

   .گذارندمی اثر  فقر بر عوامل از يکسری

-و مالیتات  1گتذاری، آزادی تجتاری  کار رفته در اين بررسی شامل: رشد اقتصادی، سترمايه متغیرهای به

باشند. هتدف متا   درآمد به صورت متغیرهای وابسته میتورمی به صورت متغیرهای مستقل و فقر و توزيع

قر و توزيع درآمد در هتر يتک از ايتن روابتط بتا استتفاده از تکنیتک        تعیین عالمت و معناداری ضريب ف

ARDL افزارهای باشد. برای تخمین مدل از نرممیEviews7  وMicrofit4 .استفاده شده است 

                                                             
1. openness of trade 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 کنندگان از نتایج تحقيقاستفاده  3-32

 اسالمی. شورای مجلس و مرکزی بانک ودارايی، اقتصاد وزارت 

 هااژهتعاریف مفاهيم و و  3-31

 مانند به امر اين و شده کاهش ارزش پول موجب پول، افزايش حجم از ناشی : تورمتورمیماليات

 پول خلق از ناشی تورم به ديگر عبارت شود. بهمی تحمیل جامعه در پول بر صاحبان که است مالیاتی

کرد.  گاهن مردم دست در موجود پول روی بر مالیاتی صورت به تواندولت، می وسیله به جديد

 به و نموده خود حقیقی وجوه موجودی مقدار تنظیم در تورم، سعی درك با مردم که صورتبدين

 موجودی مقدار بر بايستی ناچار به جديد، سطح خود در حقیقی وجوه مقدار نگهداشتن ثابت خاطر

شد.  اهدخو تمام آنان جاری از مصرف دادن قسمتی دست از قیمت به کار اين که بیفزايند خود پول

 دارندگان روی بر فرض نمود که عنوان مالیاتی به توان می را مصرفی درآمد کاهش در اين مقدار

 رضايی)گويندمی "تورمیمالیات"مالیات،  اين به اقتصادی اصطالح در شود،می وضع پول

 (.1386قلعه،

 بیشتتر  ولتت د هتای  هزينه آن در که شودمی اطالق وضعیتی به بودجه : کسریدولتکسری بودجه

 طريتق  از را ختود  هتای هزينته  کلیته  نباشتد  قتادر  دولتت  ديگتر  عبتارت  باشتد  يتا بته    آن درآمدهای از

 (.1387)موسوی جهرمی و زاير،کند تأمین درآمدهايش

 منتابع  فقتدان  بتا  که آورد به حساب فقیر توان می زمانی را جمعیتی هایگروه و هاخانواده : افراد،فقر

 مواجه زندگی، معمول و امکانات شرايط و هافعالیت در مشارکت غذايی، یهاانواع رژيم کسب برای

 (.1381)خداداکاشی،باشند

 شود.درآمد استفاده می توزيع سنجش نابرابری برای ابزاری عنوان به جینی :  ضريبضریب جينی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه 2-3

 راهگشای و راهنما موضوع، يک درباره گرفته صورت تجربی مطالعات و شده ارائه هاینظريه

 يک یمطالعه در ديگران کار یشیوه و نظرات از آگاهی. باشدمی زمینه آن در بعدی هایپژوهش

 ياری موضوع آن بهتر تحلیل و تجزيه در را ما آن، زمانی و مکانی شرايط گرفتن نظر در با موضوع

 .میکند

 3(، سپس جاکوب1956)2و بعد از آن کاگان و بايلی 1953در سال  1دمنفريبار تورمی را اولین مالیات

ی خود م که دولت برای تأمین کسری بودجهبا اين مفهو .اند( مطرح کرده1995) 4( و استرلی1993)

شود تا مقداری از منابع در اختیار دولت قرار بگیرد، متوسل به استقراض از بانک مرکزی و باعث می

شود. اين در واقع، توانايی دولت را در افزايش درآمدهايش از نامیده می 5الضربکه به اصطالح حق

دهد. افزايش رشد پول بدون ايجاد رشد طريق حق قانونی و انحصاری خود برای انتشار پول نشان می

کند، در اين صورت هزينه میو افزايش تورم نگهداری پول را پرواقعی تولید سبب ايجاد تورم شده 

ی پول خود بیفزايند و اين مانند يک مالیات خاطر کاهش قدرت خريد پول بر ذخیرهه مجبورند بمردم 

گويند)سامتی و میتورمی به آن، مالیاتکند که در اصطالح قعی پول عمل میی وابر مانده

  (.1384همکاران،

 درآمدها و هاقیمت تغییرات در ناهمگونی و تناسب عدم تورمی، مالیات مشهود های ويژگی از يکی

 آهنگی با اجتماعی، طبقات از برخی درآمد و خدمات و از کاال برخی قیمت که نحودين ب. باشدمی

 شدن پايین و باال در تناسب عدم اين يابد. می افزايش درآمدها يا و ها قیمت ساير از شديدتر

 به هاگروه و طبقات از برخی حقیقی ثروت و درآمد که شودمی آن موجب درآمدها و هاقیمت

 دوش بر ناعادالنه توزيع اين سنگین فشار است بديهی .يابد بهبود ديگر هایگروه و طبقات ضرر

 بیشتر مشارکت اوراق خريداران يا و کارگران و کارمندان همچون ثابت نیمه و ثابت درآمد صاحبان

 که جامعه مرفه یطبقه ماا رساند،می همه به را خود ضرر تورم، گرچه ديگر عبارت به. شودمی احساس

 از انتقال اين با دارند، را قبیل اين از هايیدارايی و جواهرات و طال مسکن، زمین، به پول تبديل امکان

 پول که درآمدی پائین طبقات حالیکه در مانند،می مصون حدی تا پول خريد قدرت کاهش زيان

                                                             
1.  Friedman 

2. Cagan and Bayeli 

3. Jakob 

4. Easterly 

5. Seigniorage 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 صرف را خود درآمد عمده غالباً و ارندند مسکن و زمین همچون بادوام کاالهای خريد برای چندانی

 می جهت اين از. میپذيرند ضربه تورم افزايش تبعات از بیشتر کنند،می مصرفی و ضروری کاالهای

و فقر  طبقاتی شکاف افزايش و درآمدها ناعادالنه توزيع به تورمی مالیات سیاست که نمود ادعا توان

 (.1392)توسلی و قلیچ،شد خواهد منتج

تورمی، مالیات  زمینه در کشور از خارج و داخل در که تجربی مطالعات بر دارد مروری ،حاضر فصل

درآمد و فقر انجام شده است. در بخش اول مطالعاتی که در بودجه، مخارج دولت، توزيع کسری 

ی مالیات خارج از کشور انجام شده را در دو قسمت به صورت مطالعات انجام شده در زمینه

ی فقر و توزيع درآمد، بیان شده مطالعات انجام شده در زمینه بودجه و مخارج دولت و  کسریتورمی،

 است. در پايان به مطالعات انجام شده در داخل کشور اختصاص داده شده است.

 مطالعات انجام شده در خارج 2-2

د برای مالیات نامه و همچنین در نظر گرفتن اين موضوع که ادبیات موجوهدف اين پايان توجه به با

بودجه و کسریتورمی،باشد، در ابتدا به بیان مطالعات انجام شده در رابطه با مالیاتتورمی محدود می

درآمد صورت گرفته، بیان پرداخته شده است. سپس مطالعاتی که در مورد فقر و توزيعمخارج دولت 

 خواهد شد.

 بودجه و مخارج دولتریتورمی، کسی مالياتمطالعات انجام شده در زمينه 2-2-3

ی ی پول و نرخ بیکاری در اياالت متحدهبینی نشدهشرشد پی "ای با عنوان ( در مطالعه1977) 1بارو

ی دولت، رشد پول و تورم توسعه داده است. در اين الگو یرامون موضوع بودجهپرا الگويی "آمريکا

-1954ی تخمین الگوی بارو طی دورهالعمل مقامات پولی استفاده شده است. نتايج از تابع عکس

برای اقتصاد آمريکا حاکی از آن است که نرخ بیکاری و تغییر در لگاريتم مخارج حقیقی دولت  1976

ی بارو حاکی از آن است که نتايج مطالعهدار بر رشد پول دارند. بت و معنیمرکزی هر دو اثر مث

 دهد.مخارج دولت، رشد پول را افزايش می

 منتهاکان برو
 18برای  "های دولتاستقالل بانک مرکزی و هزينه"( در تحقیقی تحت عنوان 1998)2

سعی کرد نشان  دو  فرضیه را مورد آزمون قرار داده و 1989-1972ی زمانیبا بازه OECDکشور 

                                                             
1. Barro 

2. Hakan Berument 
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تر باشد، در حالت کلی درآمد حاصل از چاپ پول کمتر خواهد شد. هر چه بانک مرکزی مستقل دهد

 ای معکوس وجود دارد.الضرب، رابطهن درآمد حاصل از مالیات و درآمد حاصل از حقهمچنین بی

 "تورمی مالیات به مربوط الفر سطوح تجربی برآورد " عنوان با ای مقاله در (2111) 1تورستون و  بالی

 برای 1991-1961 یدوره برای ساالنه هایداده از گیریبهره با را تورمی مالیات به مربوط الفر سطوح

 استفاده کیگان پول تقاضای تابع از برآورد برای آنها. اندداده قرار ارزيابی و تخمین مورد کشور 31

 و دارد تورمی مالیات تعیین در مهمی نقش قانونی ذخیره نسبت که اندرسیده نتیجه اين به و اندنموده

 ويژه به است توجه قابل بسیار تورمی مالیات پتانسیل که دهدمی نشان آنها توسط حاصله الفر سطوح

 .دهندمی قرار الفر سطوح  2اشتباه طرف را خودشان که باال تورم داری کشورهای در

 کشورهای در مالیات و وضع دولت مخارج رشد اثر" ای با عنوان( در مقاله2111) 3نکسهنر و فوستر

و به کارگیری  1995-1971ی ای شامل کشورهای ثروتمند و دوره زمانبا استفاده از نمونه "ثروتمند

 رشد نرخ کاهش دولت، سبب مخارج درصدی 11 رشد که دادند نشان مدل پانل اقتصادسنجی،

 .شود می درصد 8/1تا  7/1بین  اقتصادی

شواهدی  د اقتصادی:ی دولت، تجمع عامل و رشاندازه "ای با عنوان( در مطالعه2112)4آتل و خلخالی

 1999-1971ی زمانی و دوره OECDکشور  19ای شامل ز نمونهبا استفاده ا "OECDاز کشورهای

ها منجر به ی دولتاند که بزرگ شدن اندازهبه اين نتیجه رسیده مدل ضرائب تصادفی و با بکارگیری

 شود.عوامل و کاهش رشد اقتصادی میوری کاهش بهره

 ک مرکزی، تورم را پايین میآيا استقالل بان "ی خود با عنوان( در مطالعه2114) 5ايزمن و اوزکان

که  کننداستدالل می  ،اختیاری سیاستگذاری یساده ایدوره مدل دو از يکبا استفاده از  "آورد؟

گذاری دهد اما اين کار ممکن است دامنه را برای سرمايهمی ارايهمدت  تورم را در کوتاه CBIاگرچه 

  بالقوه در آينده آسیب بزند.وری کاهش دهد و بنابراين به رشد عمومی ارتقاء بهره

                                                             
1. Balio and Thurston 

2. wrong side 

3. Folster and Henrekson 

4. Atul and KHalkhali 

5. Ismihan and Ozkan 
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 لی و چین
ای  ی دولت و رشد اقتصادی در تايوان با رويکرد رگرسیون آستانه( به بررسی اندازه2115)1

ی کل دولت )نسبت مخارج کل ای برای اندازهاند که حد آستانهاند و به اين نتیجه رسیدهپرداخته

درصد  9/14د و برای مخارج مصرفی درص 3/7درصد، برای مخارج عمرانی GDP )23دولت به 

 است. در سطوح باالتر از اين حدود، اثر مخارج دولت بر رشد منفی است.

با اين  "کشورهای در حال توسعه و رشد در کسری بودجه"ای با عنوان ( در مقاله2115) 2آدام و بیوان

پول بر رشد اقتصادی بودجه و حق الضرب  ای برای اثرگذاری کسریحد آستانهاند که نتیجه رسیده

 درصد است. 25/1و  5/1به ترتیب معادل 

 ژانگ و زينگ هو، مینگ 
 کردن لحاظ با نئوکالسیک، رشد مدل يک گرفتن نظر در با( 2117)3

 داخلی ناخالص تولید از ثابتی سهم دولت مخارج که فرض اين با و مطلوبیت تابع در پول و فراغت

 بررسی به شوند،می مالی تأمین مصرف بر مالیات و پول الضربقح از ناشی درآمد وسیلهه ب که دارند

. پردازندمی رفاه و منابع تخصیص روی بر مصرف، بر مالیات جای به تورمی مالیات جايگزينی اثرات

 رشد نرخ و فراغت میزان تورمیمالیات جايگزينی که دهدمی نشان شده سازی بهینه مدل برآورد نتايج

 . دهدمی افزايش بلندمدت، در را تولید و سرمايه مصرف، سطح اما ددهمی کاهش را مصرف

تعیین  "اقتصاد سیاسی از حق الضرب "( در مطالعه ای با عنوان 2118)4 گاآیآيسین و جويز وی

ی کشور جهان برای دوره 111های پانل در سیاسی و سازمانی اصلی از حق الضرب را با استفاده از داده

ثباتی سیاسی بیشتر باشد منجر به بی دهد که هر چهردها نشان میکند و برآوسی میبرر 1999 – 1961

شود و يکی از مفاهیم سیاسی مهم افزايش حق الضرب به خصوص در کشورهای  در حال توسعه می

ای منجر به ثبات بیشتر به عنوان وسیله ای برای کاهش در اين مقاله اين است که نیاز به مؤسسات توسعه

 .شودا بر تأمین مالی حق الضرب از کسری بودجه میإتک

 ويلیو و منیا ارهارت،
 مالیاتها، طريق از دولت مخارج آن در که درونزا رشد مدل يک ارائه با( 2119)5

 الضربحق و مالیاتها بین رابطه بررسی به شوند،می تأمین الضربحق از ناشی درآمد و استقراض

 الفر رشد منحنی که دهدمی نشان آنها نتايج  دادند قرار بررسی مورد را الفر رشد منحنی و پرداخته

 ناخالص تولید به بدهی نسبت بودن کمتر ديگر طرف از. باشدمی الضربحق و بدهی میزان به وابسته

                                                             
1. Lee and CHen 

2. Adam and Bevan 

3. Ming Ho, Zeng and ZHang 

4. Aisen and José Veiga 

5. Ehrhart, Minea and Villieu 
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. دهدمی کاهش را الفر رشد منحنی کننده ماکزيمم مالیاتی نرخ پول، رشد باالتر نرخ يا و داخلی

 نشان همچنین. کنندمی منتقل پايین سمت به را الفر رشد منحنی همواره باالتر هایبدهی نرخ همچنین

 گوژی روش به مدل تخمین نتايج  GMM بصورت اقتصادی رشد و مالیات بین رابطه که دهدمی

 نشان انتخابی مدل تجربی نتايج. است الضرب حق و بدهی میزان به وابسته که باشدمی( کوهانی)شکل

 در. دهدمی کاهش بررسی مورد کشورهای در را اقتصادی رشد نرخ باالتر، الضربحق که دهدمی

 معنی ارتباط( ثابت نیمه يا ثابت ارز نرخ رژيم با کشورهای مانند)محدود پولی سیاستهای با کشورهای

 .ندارد وجود الفر رشد منحنی و الضربحق بین داری

 بر مالیات رفاهی هایهزينه عمومی مالیه رويکرد زا استفاده با ( 2111) 1 هسو و چن لون لو، هوی

 مقاله اين در. دادند قرار مقايسه و بررسی مورد را مصرف بر مالیات و(  تورمی مالیات)پول صاحبان

 آنها از میتواند دولت که منبعی دو عنوان به تورمی مالیات و مصرف بر مالیات از ناشی رفاهی اثرات

 بین ایمقايسه اين بر عالوه. گیرندمی قرار بررسی مورد کند، تفادهاس خود هایهزينه تأمین جهت

 که هنگامی دهدمی نشان نتايج. شودمی انجام نیز بلندمدت در منبع دو اين از ناشی رفاهی هایهزينه

 تورمی، مالیات به مصرف بر مالیات از جايگزينی يک گیرد،می صورت نقد پول با فقط گذاریسرمايه

 نتايج ديگر طرف از. است بلندمدت در فراغت میزان بر مبهم اثر دارای اما دهد،می هشکا را مصرف

 باشد، دائمی مصرف اثر و بگیرد صورت نقد پول با فقط گذاریسرمايه که وقتی تنها دهد،می نشان

 مدتکوتاه در اين، بر عالوه. دارد مصرف بر مالیات به نسبت بیشتری رفاهی یهزينه تورمی مالیات

مالیات بر مصرف به مالیات تورمی منجر به مصرف بیشتر و فراغت بیشتر شده و لذا  از جايگزينی يک

را در  2يابد. بنابراين هنگامی که اثر دوره انتقال و اثر تعادل پايدار بلندمدتی رفاهی کاهش میهزينه

های اول دارای ر  دورهنظر بگیريم رتبه بندی بین اين دو نوع مالیات مبهم است. مالیات بر مصرف د

های بعدی مالیات تورمی باشد در حالی که در دورههزينه رفاهی بیشتری نسبت به مالیات تورمی می

 نسبت به مالیات بر مصرف دارای هزينه رفاهی بیشتری است.

 درآمدی فقر و توزیعمطالعات انجام شده در زمينه 2-2-2

بر روی ماهیت  1991-1971ی زمانی با بازه "تورم و فقر  "ی خود با نام ( در مقاله1992)3کاردوسو

کند که تورم معموال از طريق اثر گذاشتن بر روی کند و استدالل میی مالیات تورمی بحث میکاهنده

                                                             
1. Hui Lu and Lon Chen and Hsu 

2. steady state 

3. Cardoso 
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دهد که افزايش سطح دستمزدها گذارد و شواهد تجربی نشان میدستمزد حقیقی بر روی فقر اثر می

 تین در طول دوره، آهسته تر است.آمريکای الها در نسبت به افزايش قیمت

تا  1964-1963ی ای سازگاری سری زمانی برآورد فقر برای دوره( در مطالعه1997) 1امجد و کمال

کنند و به بررسی تأثیر برای هر دو مناطق روستايی و همچنین به عنوان شهری قراهم می 1992-1993

ها در پردازند و تأثیر تعديل ساختاری برنامه ستان مید کالن در سطح فقر در پاکهای اقتصاسیاست

دهند. کنند و يک استراتژی برای کاهش فقر در پاکستان نشان میسطح فقر را تجزيه و تحلیل می

ی آنها در خصوص نفوذ در فقر از عواملی مانند رشد اقتصادی، رشد کشاورزی، تجارت در مطالعه

، اشتغال، دستمزدها، وجوه ارسالی و ساختار مالیاتی ياد می بخش کشاورزی، تولید صنعتی، نرخ تورم

% ، اشتغال و وجوه ارسالی که 5ای در حدود دهند که رشد باالتر از يک حد آستانهکند. آنها نشان می

دهند و به اين نتیجه از مهمترين متغیرهای توضیحی تغییر در فقر در طول زمان میباشند را افزايش می

ی تعديل ساختاری، تمايل به افزايش سطح فقر عمدتا های دنبال شده تحت برنامهیاستاند که سرسیده

های کشاورزی و مصرف آن، کاهش اشتغال، ها در نهادهبه دلیل کاهش نرخ رشد، برداشت يارانه

های عمومی بر روی خدمات اجتماعی دارند. همچنین افزايش در مالیات غیرمستقیم و کاهش در هزينه

کند که عالوه بر کند و استدالل میله يک استراتژی برای ريشه کنی فقر به طور خالصه بیان میاين مقا

 های بخش غیر رسمی ضروری است.های اشتغال و ارتقاء شرکتامنیت شبکه، برنامه

 اينکه بر مبنی ديدگاه شواهدی، اساس بر  "فقرا و تورم" عنوان با ایمقاله در( 1999)2فیشر و استرلی

 به پاسخ از اولیه شواهد. میدهند قرار پشتیبانی مورد را شودمی فقرا وضع شدن بدتر باعث متور

 در تغییر تأثیرات همچنین. است آمده دستبه کشور 38 در دهنده پاسخ 31869 از المللیبین نظرسنجی

 و اندداده قرار بررسی مورد تورم با را هاآن ارتباط و فقرا طرف از مستقیم اقدامات بر تورم نرخ

زياد، تمايل به کاهش سهم پنجک و حداقل دستمزد واقعی را دارد، در حالی که  تورم که انددريافته

تمايل دارد فقرا را افزايش دهد.

فقر در اثر تغییر در قیمتها،  هایی تغییرات شاخصتجزيه( با استفاده از تکنیک 2116)3سان و کاکوانی

 حاصل نسبی هایقیمت تغییر یناحیه از که تغییراتیدادند که  نشان فقر هایشاخص از ایطبقه برای

سطح عمومی  تغییر آنکه حال  دهدمی قرار تأثیر تحت را فقر درآمدها توزيع در تغییر طريق از شود،می

برای  برزيل اقتصاد در روش اين کاربرد. کندمی متأثرفقر را درآمد حقیقی  کانال تغییر ها ازقیمت

                                                             
1. Amjad and Kemal 

2. Easterly and Fischer 

3. Son and Kakwani 
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 است، بوده فقیر هایگروه زيان به دوره ابتدای در هاقیمت شوك کهنشان داد  2111تا  1999ی دوره

.است يافته بهبود گروه اين نفع به توزيع آخر سال دو در ولی

 نقش بررسی هدف با "اقتصادی رشد و تورم فقر،" عنوان تحت ایمقاله در( 2111)همکاران و  1چانی

 فقر، از متغیرهايی بین بلندمدت یرابطه وجود پاکستان، در فقر بروز توضیح در تورم و اقتصادی رشد

 کردند تأيید را 2118-1972 یدوره طول در تجارت بودن باز و گذاریسرمايه و تورم اقتصادی، رشد

 اثر و دارد فقر بر مثبت اثر تورم و منفی اثر گذاریسرمايه و اقتصادی رشد که است داده نشان نتايج و

 رشد که دهدمی نشان مدتکوتاه تحلیل و تجزيه. است معنادار مطالعه اين در فقر بر تجارت بودن باز

 در تجارت بودن باز و گذاریسرمايه نقش کهحالی در دارد فقر بر مثبت اثر تورم و منفی اثر اقتصادی

 باشدنمی معنادار مدتکوتاه در فقر کاهش

 2118و ژوئن  2116ذايی بر فقر در فیلیپین بین ژوئن غ( به بررسی تأثیر تورم مواد2113) 2فوجی 

غذايی و تفاوت در الگوهای تولیدی و مصرفی است و ناهمگونی فضايی رفتاری در تورم موادپرداخته

های قیمت در سطح استانی يا ی دادهاز نظر خانوارها توسط ادغام کردن مخارج خانوادگی و مجموعه

های فقیر کشاورز به شدت تحت تأثیر ن نتیجه رسیده است که خانوادهکند و به ايتر بررسی میپايین

گیرند.غذايی قرار میمنفی تورم مواد

ثباتی سیاسی و درآمد و بیسیاست مالی، رشد، توزيع "ای با عنوان ( در مقاله2114)3 جاوير و يانیس

کشور  62شامل  2111-1981ی های سری زمانی دوره داده با استفاده از تکنیک پانل برای "اجتماعی

ثباتی توانند از آن برای پیشبرد اقتصادی در زمان وجود بیها میای که دولتبه شناسايی ابزار مالی

ای که توزيع دهند که سیاست مالیپردازند و نشان می( استفاده کنند، میSPIسیاسی و اجتماعی)

به يکی يا هر دو مدل رشد درونزا و دام گیرد، مدل رشد نئوکالسیک را را در نظر می SPIدرآمد و 

درآمد  ، سیاست مالی و توزيعSPIکند. تحت اين شرايط، نرخ رشد اقتصادی بستگی به فقر تبديل می

باال باشد حتی اگر  SPIکند. اگر ، توانايی يک اقتصاد را برای رشد تعیین میSPIای دارد. سطح پايه

 ماند.ه باشد، اقتصاد در دام فقر باقی میابزار سیاست مالی به طور مناسب تنظیم شد

                                                             
1. Chani 

2. Fujii 

3. Javier and Yannis 
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 مطالعات انجام شده در داخل    2-1

 بودجه و مخارج دولتتورمی، کسریی مالياتمطالعات انجام شده در زمينه 2-1-3

 تعاريف یارائه با  "ايران اقتصاد در تورمی مالیات تعیین" عنوان با ای مقاله در( 1375)نیا اسماعیل

 است پرداخته 1373-1358 ی دوره طی تورمی مالیات میزان یمحاسبه به تورمی، اتمالی برای مختلف

 بوده 1367 سال به مربوط ايران اقتصاد در تورمی مالیات میزان بیشترين که است رسیده نتیجه اين به و

 .است

 در تورمی مالیات بر مؤثر عوامل و اهمیت بررسی به ایمطالعه در( 1376)شمخال و صمیمی جعفر

 اخیر، یدهه سه طول در که است داده نشان   نتايج و اندپرداخته 1372-1338ی طی دوره ايران

 کشورمان در دولت بودجه کسری و مخارج مالی تأمین در تورمی مالیات ،1361 دهه در مخصوصا

 .است داشته توجهی قابل سهم

 به  "ايران اقتصاد در تورمی اتمالی بر مؤثر عوامل بررسی" عنوان با ای مقاله در( 1381)پور وطن

 و تورمی مالیات بر ملی تولید به اقتصادی مختلف هایبخش تولید نسبت متغیرهای آثار بررسی

های ، به روش1381-1341ی طی دوره خصوصی بخش مصرف بر تورمی مالیات اثر بررسی همچنین

 نشان نتايج. است پرداخته (ARDLهای زمانی)انباشتگی ساختاری و خودهمبسته با توزيع وقفههم

 تأثیر و مستقیم تورمی، مالیات بر معدن و صنعت و کشاورزی هایبخش تولید تأثیر که دهدمی

در  تورمی مالیات ديگر، سوی از. است عکس جهت در آن، بر نفت و واردات – صادرات  بخشهای

 .اردگذمی خصوصی بخش مصرف بر داریمعنی و منفی تأثیر بلندمدت و مدتکوتاه

( به بررسی و آزمون رابطه بین استقالل بانک مرکزی و عملکرد 1381جعفری صمیمی و احمدی)

های ی ساله)از جمله ايران( در فاصلهکشور در حال توسع 45اقتصاد کالن با استفاده از اطالعات آماری 

نرخ تورم و  تواند ضمن کاهشدهد که يک بانک مستقل میاند و نتايج نشان میپرداخته 1998-1991

بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزايش تولید و رشد کسری

 ر کشورهای در حال توسعه کمک کند.اقتصادی د

 با آن یمقايسه و زکات اقتصادی آثار نظری تحلیل " عنوان با ایمقاله در( 1383)عسکری و کمیجانی

 منابع به تمسک با کوشدمی موجود نظريات بیان از پس نظری، کامال ثیبح روشی با "تورمی مالیه

 به زکات تعلق که رسندمی نتیجه اين به و دهد ارائه زکات مورد در را خود منتخب ینظريه اسالمی،

 را اقتصادی رشد و گذاریسرمايه موجبات تواندمی انداز، پس هایسپرده به آن تعلق عدم و راکد مال

 .باشدنمی اعتنا قابل چندان رشد، بر تورمی مالیه اثرات که حالی در د،آور فراهم
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 به "ايران در تورم نرخ و مالی هایتعادل عدم" عنوان با ایمقاله در( 1384)جعفری و صامتی سامتی،

 کرده تأمین را بودجه هایکسری از درصد 35 تورمی مالیات درآمد يا پول که اندرسیده نتیجه اين

 نرخ بین ارتباط که شد مشخص بودجه هایکسری کل و تورم میزان بین رگرسونی انجام با و است

 هایکسری کل از درصد 35 فقط نقد پول چاپ اما است، درصد 64 بودجه هایکسری کل و تورم

 است اثری کل درصد 35 دارد، تورم میزان بر که اثری پس است، کرده مالی تأمین را دولت یبودجه

 .دارد تورم با بودجه کسری کل که

گذاری بخش خصوصی بودجه دولت بر مصرف و سرمايه( به بررسی اثر کسری1386موسوی جهرمی)

دهد است و نشان میپرداخته  1384-1342ی زمانی برای دوره ARDLبا استفاده از روش  در ايران

رج مصرفی دولت با بودجه در ايران، با عنايت به ماهیت مخارج دولت، سبب جانشینی مخاکه کسری

شود و از سوی ديگر از آنجا که روش تأمین مالی اين کسری مخارج مصرفی بخش خصوصی می

باشد، موجب افزايش حجم نقدينگی و افزايش قدرت خريد اسمی عمدتا استقراض از سیستم بانکی می

بوده که به شود اما اثر کل که تحت تأثیر دو نیروی مخالف هم قرار دارد، مثبت بخش خصوصی می

شود( بودجه)که از محل تأمین مالی آن ناشی میدهد اثر درآمدی ناشی از کسریی خود نشان مینوبه

کند. همچنین بر اساس مدل بر اثر جانشینی آن )که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد( غلبه می

لیل آن کاهش سطح ترين دگذاری، منفی است که عمدهبودجه بر سرمايهبرآورد شده، اثرات کسری

بودجه دولت از سیستم بانکی دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تأمین مالی کسری

 باشد.است که خود اساسأ دولتی می

با الهام از  "مخارج دولت و رشد اقتصادی در ايران"ای با عنوان ( در مطالعه1386گسکری و اقبالی)

داگالس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر -با استفاده از يک تابع کاب( و 1996ی کروسی و روبینی)مقاله

اند. نتايج حکايت از آن پرداخته 1382-1352اقتصادی در ايران طی سالهای مخارح دولت بر رشد 

 اقتصادی رشد بر مثبت تأثیر یاسرمايه صورت به چه و مصرفی صورت به چهدارد که مخارج دولت 

 در دهد قرار خود تأثیر تحت را اقتصادی رشد سال دو تا تواندمی ولتد یا سرمايه مخارج .دارد

 گذاری سرمايه نسبت ، ديگر سوی از .است سال همان به معطوف مصرفی مخارج تأثیر که حالی

 دولت مخارج تأثیر از اثر اين و دارد اقتصادی رشد بر مثبت اثر نیز سرمايه موجودی به خصوصی بخش

 .است بیشتر

 به مربوط الفر منحنی سطوح و تورمی مالیات تجربی برآورد به( 1388)نوروزی و یمحسن موسوی

 ايران اقتصاد در 1385-1341 یدوره زمانی سری هایداده از استفاده با يکنواخت تورمی مالیات
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 رد که ایناحیه کند،می عمل الفر سطوح( 1) یناحیه در ايران که اندرسیده نتیجه اين به و اندپرداخته

 و تورم افزايش با يعنی مثبت، قانونی یذخیره به نسبت و تورم به نسبت تورمی مالیات تغییرات آن

 .يابد می افزايش تورمی مالیات قانونی، یذخیره نسبت

 از استفاده با را اقتصادی سرانه رشد با پول الضربحق رابطه(  1391)خالويی و سهیلی انگیزان، دل

 اگر که دهدمی نشان مدل برآورد نتايج. اند برآوردکرده  CLS روش به و( 1386-1345) هایداده

 نظر از و منفی اقتصادی رشد روی الضربحق تأثیر باشد، 5/3 از بزرگتر GDP به الضرب حق نسبت

 تأثیر  باشد، 5/3 از کمتر GDP به الضرب حق نسبت اگر اما است، دار معنی% 95 سطح در آماری

 .باشدنمی دارمعنی آماری نظر از قتصادیا رشد روی بر الضربحق

 رشد و تورمی مالیات رابطه از تحلیلی" عنوان با ایمقاله در( 1391)رحمانی و نژاد عباسی رحمانی،

 ،1386-1352ی و طول دوره توزيعی یوقفه با خودبازگشتی الگوی از استفاده با  "ايران در اقتصادی

 مالیات که اندرسیده نتیجه اين به و اندداده قرار بررسی مورد را اقتصادی رشد و تورمی مالیات ی رابطه

 .دارد اقتصادی رشد روی بر منفی اثر تورمی

: تورمی مالیات و فساد رابطه از تحلیلی" عنوان با ایمطالعه در( 1391)فالحی و کمیجانی رحمانی،

 و فساد شاخص کارگیریبه با و کشور 111 شامل اینمونه از استفاده با  "کشوری بین یمطالعه

 با بیشتر فساد سطح که اندرسیده نتیجه اين به ،های زمانی متفاوتو استفاده از دوره فساد درك شاخص

 نشان تجربی شواهد همچنین. شودمی تورمی مالیات نسبت افزايش به منجر شرايط ساير بودن ثابت

 .است بیشتر توسعه حال در کشورهای در تورمی مالیات روی بر فساد اثر که دهدمی

 درآمدی فقر و توزیعمطالعات انجام شده در زمينه 2-1-2

های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستايی ( به بررسی تأثیر هزينه1383صامتی و کرمی)

اند که اند و به اين نتیجه رسیدهپرداخته1379-1351های و سال  2SLSدر کشور با استفاده از روش 

سزايی در ارزش افزوده اين بخش و در نهايت فقر ای دولت در بخش کشاورزی تأثیر بهههزينه

ينده های آهای دولت در بخش کشاورزی در سالکنند که هزينهروستايی در کشور دارد و پیشنهاد می

 با رشد بیشتری افزايش يابد.

اند. نتايج حاصل از اين رداخته( به برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ايران پ1386ابونوری و قادی)

فقر افزايش يافته است  با تجزيه  1367-1361ی تجزيه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره

فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است  
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درآمد هم خانوارهای کمس يعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد به صورت نسبی بیشتر از کاهش

 بوده است.

با  "درآمد در ايرانتوزيعهای پولی بر ثیر سیاستتأ "ای با عنوانمقاله( در 1388آرانی و همکاران)

دهد که تأثیر نشان می 1386-1353ی و طول دوره VARاستفاده از يک الگوی خودتوضیح برداری 

مدت متفاوت است. افزايش مدت و بلنددت، میانمسیاست پولی بر توزيع درآمد در ايران در کوتاه

شود، بلکه از درآمدی نمیپولی، بالفاصله موجب افزايش نابرابریحجم پول به عنوان معیار سیاست

های بعد در دوره شود وی نابرابری سیاست انسباط پولی آغاز میسال دوم به بعد اثرات تشديد کننده

 يابد.تداوم می

 تقاضای تئوری اساس بر مطالعه "تأثیر تغییرات قیمت بر فقر"ای با عنوان اله( در مق1389پروين)

 هایشاخص از ایطبقه بر را قیمتی تغییرات تأثیر کشش، مفاهیم از گیری بهره با کنندگان مصرف

 افزايش که داد نشان ايران شهری مناطق در تجربی نتايج .کند می گیریاندازه 1386در سال فقر

 تغییرات .کندمی بدتر را فقر های شاخص (قیمت تغییرات درآمدی اثر) هایمتق عمومی سطح

 رفتار به توجه با که قیمتی هایشاخص .نیست فقیر گروه نفع به نیز نسب( قیمتهای تغییرات)توزيعی

 مصرفی رفتار اساس بر که است قیمتی هایشاخص از بزرگتر میگردد، محاسبه فقیر گروه مصرفی

 از باالتر نسبی طور به درآمد کم گروه زندگی یهزينه شاخص بنابراين، .شودمی بهمحاس جامعه کل

 .است فقیر غیر گروه زندگی یهزينه شاخص

های مالی بر توزيع ، تأثیر سیاست( با استفاده از يک الگوی رگرسیون چندك1391آرانی و همکاران)

نتايج حاصل  1387-1351های ی بررسی سالطول دوره اند.درآمد در ايران را مورد تحقیق قرار داده

نی ثابت نبوده، بلکه در بین چندك های دولت بر ضريب جیدهدکه تأثیر سیاستاز تحقیق نشان می

پايینی تأثیر معناداری بر توزيع  هایها در چندكهای مختلف، متفاوت است. در حالی که اين سیاست

 کامال معنادار است. های بااليیكدرآمد ندارند، تأثیر آنها در چند

های مالیاتی بر نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در ( به بررسی اثر سیاست1391بايجانی و همکاران)آذر

 آن از حاکی آمده دسته ب های يافتهپردازند. می OLSبر اساس آزمون 1384-1354طول سالهای 

 تولید ضريب طرفی از .دارد منفی رابطه اقتصادی رشد و جینی ضريب با مالیات رشد نرخ که است

 توزيع بهبود بر اقتصاد رشد تأثیر عدم بیانگر که باشد، می صفر جینی ضريب روی داخلی ناخالص

 .باشد می کشور درآمدهای
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



21 
 

درآمد  مالیات بر ارزش افزوده بر توزيع بررسی اثر "ای با عنوان( در مقاله1391امین رشتی و میالنی)

بر مبنای روش اقتصادسنجی با استفاده از روش پانل  2115-2111 طی سالهای  "در کشورهای منتخب

 از افزوده برارزش مالیات سهم ايش افز با درآمد، کماند که در کشورهای ديتا به اين نتیجه رسیده

کشورهای  در اما . شودمی بیشتر آمد در نابرابری نتیجه در و يابدمی افزايش جینی ضريب مالیات،

 در و يابد می کاهش جینی ضريب مالیات، از افزوده برارزش مالیات سهم يشافزا با درآمد، پر

 .شودمی کمتر آمد در نابرابری نتیجه

درآمد در اقتصاد  ايران با ی مالی و توزيعی توسعه( به بررسی رابطه1391يار محمدی و سالم)عرب

اند و يه اين نتیجه پرداخته و روش اقتصادسنجی 1386-1352های استفاده از اطالعات سری زمانی سال

درآمد داشته و اين رابطه موافق با فرضیه ی مالی رابطه منفی و معناداری با توزيعاند که توسعهرسیده

همچنین، نتايج نشان داده است که همگام با افزايش وود و جیوانويچ غیر خطی است. گرين

 .است منفی افزايش اين نرخ ولی بوده افزايش حال در درآمد توزيع نابرابریدرآمدسرانه، 

ی روستايی ايران درآمد در جامعه بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزيع( به پیش1391جاليی و ستاری)

اند. نتايج پرداخته 1386-1351ی های مربوط به دورهی عصبی مصنوعی و دادهبا استفاده از شبکه

بینی میزان آتی نابرابری درآمد در ر پیشی عصبی مصنوعی ددهد که مدل شبکهپژوهش نشان می

ی روستايی ايران عملکردی بهتر دارد  همچنین با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد جامعه

 يی در ايران تمايل به کاهش دارد.روستا

های اقتصاد کالن و نابرابری درآمد با ثباتی سیاست( به بررسی رابطه میان بی1391رحمانی و همکاران)

 کشور در حال توسعه می 41تشکل از های تابلويی مفاده از يک الگوی رگرسیونی مبتنی بر دادهاست

های اقتصاد کالن موجب افزايش ضريب ثباتی سیاستاند که افزايش بیپردازند و به اين نتیجه رسیده

 دهد.جینی میگردد و نابرابری درآمدی را افزايش می

های مصرفی بر وضعیت اثر پرداخت يارانه "ای با عنوان عه( در مطال1392سپهردوست و سلیمانی)

های های استانی مربوط به دهکبا استفاده از داده "ی موردی استان کردستانتوزيع درآمد  مطالعه

دهد که سه  ( نشان میOLSو روش حداقل مربعات معمولی) 1389-1362  های درآمدی، طی سال

دار بر روی بهبود د اشتغال و مالیات مستقیم از اثرات مثبت و معنیمتغیر يارانه کاالی اساسی، نرخ رش

درآمد در استان کردستان دارند در حالی که متغیر نرخ تورم تأثیر نامناسب بر روی وضعیت توزيع

 درآمد استان داشته است.توزيع
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بین هر يک از درآمد ای به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزيع( در مطالعه1392جاليی و گرگینی)

 اند. آنها برای نشان دادن چگونگی اين تأثیرگذاری از دادههای درآمدی شهری ايران پرداختهدهک

کنند. نتايج اين استفاده می VECMو  VARو بر اساس دو مدل  1388 –1358زمانی سال های سری

 ها دهک مامت در را جینی ضريب خارجی تجارتمدت، افزايش دهد در کوتاهمطالعه نشان می

 روی بر خارجی تجارت اثر شدت مدت، کوتاه در البته کند.می ترعادالنه را درآمد توزيع و کاهش

 بلند در .باشد می درآمدی های دهک ساير از بیش پايین و باال درآمد با دهک دو در جینی ضريب

 در و ددار وجود مستقیم رابطه پايینی دهک شش در جینی ضريب و خارجی تجارت بین مدت،

 افزايش روبه بااليی های دهک در معکوس رابطه ينا .است معکوس رابطه اين بااليی دهک چهار

 .گیردمی خود به را شدت بیشترين دهم دهک در که طوری به است،

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



23 
 

 

 

 

 فصل سوم

 مبانی نظری و تصریح مدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



24 
 

 مقدمه 1-3

ی توسعه هایبرنامه اجرای جهت به اًعموم دولت مخارج ما، همچون توسعه حال در کشورهای در

 سرمايه بودن ناچیز مالیاتی، نظام نارسايی و ضعف .باشدمی مواجه زيادی افزايش با اقتصادی

 و آنان برای جهانی بازاريابی نقصان و صادراتی کاالهای بودن کشش کم خصوصی، هایگذاری

 درآمدهای رشد مانع که است ملیعوا جمله از المللی بین و سیاسی مديريتی، هایچالش همچنین

 را خود اوقات اکثر ها دولت اين که گرددمی آن موجب واقعیت اين .شود می الزم میزان به دولت

 کردن پولی عبارتی به يا و مرکزی بانک از استقراض بین اين در .ببینند بودجه کسری با مواجه

 است نموده ثابت تحقیقات .ستا دولت مالی مینأت مشکل حل جهت راه ترينساده بودجهیکسر

 آنان خريد قدرت و شده تحمیل پول صاحبان بر تورمی مالیات طريق، بدين پول حجم افزايش با که

 صاحبان نفع به درآمد ناعادالنه توزيع موجب تورمی مالیات همچنین، .گیردمی قرار الشعاع تحت

گردد)توسلی و می فقرا و ثابت درآمدهای صاحبان ضرر به و اغنیاء و غیرثابت درآمدهای

 ابعاد به کمتر کنند می بررسی را اقتصادی کالن وضعیت که هايی گزارش در ما کشور در  .(1392قلیچ،

 آن از بدتر. نمايند می توجه اقتصادی متغیرهای ديگر با آنها متقابل ارتباط و درآمدی های نابرابری

 تلقی ملی های حساب های داده از تر اهمیت کم بسیار درآمد توزيع به مربوط آمارهای تولید اينکه

 از تنها توان نمی را فقر واقع در. گردد نمی مبذول کافی توجه مزبور، های داده سازماندهی به شود می

 و اجتماعی ساختارهای تمام پديده، اين تاثرات و تاثیر آنکه چه نمود، بررسی اقتصادی ساختار زاويه

 فقط جامعه پايینی درصد21 که دهند می نشان آمارها. شود می شامل را کشور فرهنگی و اقتصادی

 122/48 جامعه بااليی درصد 21 که حالی در داده، اختصاص خود به را ها هزينه کل از درصد 712/4

 طوری به است جامعه باالی و پايین های دهک بین عمیق و وسیع شکاف دهنده نشان اين که درصد،

 همین. است دهک ترين پايین برابر 21 حدود درآمدی دهک باالترين در خانوار يک هزينه متوسط که

 روستايی جامعه در نابرابری يعنی. است 21 نیز روستايی جامعه برای و 15 شهری جامعه برای نسبت

 .است شهری جامعه از بیش
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 ی آنهای محاسبهتورمی و روشمفهوم ماليات 1-2

 کسری بودجه و انواع آن 1-2-3

ها دولت بیشتر از درآمدهای آن باشد يا به شود که در آن هزينهوضعیتی اطالق می کسری بودجه به

های خود را از طريق درآمدهايش تأمین کند. به طور کلی هزينه یعبارت ديگر دولت قادر نباشد کلیه

 شود:کسری بودجه دولت به صورت زير تعريف می

BD = G – T + TR                                                                                  (3-1)  

 TRمجموع درآمدهای مالیاتی و  Tهای دولتی، هزينه Gبودجه، معرف میزان کسری BDکه 

 (.1387باشد)رحمانی،انتقالی دولت میپرداختهای 

ری ی آشکار)واقعی( و کستوان به کسری بودجهبندی کلی، کسری بودجه را میدر يک تقسیم

 ی آشکار)واقعی(، معموال ارقام کسری در گزارشبودجهبندی کرد. در کسریتقسیم 1ی پنهانبودجه

شود. اين نوع کسری بودجه به دلیل نقش فعال و هدفمند دولت در اقتصاد و های مالی دولت ثبت می

ذاری و گ های تثبیت نوسانات اقتصادی، کاهش بیکاری، تشويق سرمايهدر راستای اجرای سیاست

های مالیاتی و افزايش مخارج دولت به های مالی مختلف نظیر کاهش نرخغیره، با اجرای سیاست

ی آيد. همچنین کسری بودجه ممکن است به دلیل شرايط رکودی)بدون نقش آگاهانهوجود می

دولت( و تبع آن، کاهش درآمدهای مالیاتی به وجود آيد. اين نوع کسری که بیانگر نقش ضعیف و 

های مالی فعال و آگاهانه تفاوت کلی غیرفعال دولت در اقتصاد است با کسری ناشی از اتخاذ سیاست

 داشته و آثار و تبعات متفاوتی نیز در پی دارد.

شود، حاصل برخی سیاستها و نوع ديگری از کسری بودجه که از آن تحت عنوان کسری پنهان ياد می

های مورد نظر، دار به برخی از بخشی وامهای کم بهره و يارانهدولت، نظیر اعطا  2فعالیتهای شبه مالی

ها، تضمین نوسانات نرخ ارز در مبادالت خارجی، تعیین تخصیص ارز با نرخ رسمی به بعضی از بخش

های های بحران زده، اخذ مالیاتهای اعتبار، حمايت از مؤسسات مالی و شرکتها و سقفکف

ی پايین از سوی بانک مرکزی دی و اعطای وام به دولت با نرخ بهرههای اقتصاترجیحی از برخی بخش

شود. موارد ی دولت منعکس نمیگاه در حسابهای ملی و بودجهباشد که تأثیر و يا بار مالی آنها هیچمی

های اقتصادی و ترازپرداختها اثر ياد شده عالوه بر داشتن بار مالی، بر سطح عمومی قیمتها، فعالیت

                                                             
1. Hidden Budget Deficit 

2. Quasi-Fiscal Activities 
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تخصیص منابع مالی در دو بخش دولتی و خصوصی و حتی تخصیص منابع در درون بخشهای داشته و 

 زند.اقتصادی را بر هم می

ای داشته باشد. در های بودجهتوانند انگیزهای ندارد اما میاينگونه فعالیتها گرچه در ظاهر آثار بودجه

داده و بخشی از کسری بودجه به  ها بار مالی دولت را به طور مصنوعیدکاهشواقع اينگونه فعالیت

ی ساير مؤسسات مالی و بانک مرکزی و در نهايت از طريق تأثیر بر متغیرهای کالن اقتصادی به عهده

 (.1386،و زاير )موسوی جهرمیگیردعهده جامعه قرار می

 تورمیبودجه و مفهوم مالياتهای تأمين مالی کسریراه  1-2-2

بودجه با گیرد، به عبارت ديگر تأمین کسریق استقراض صورت میبودجه از طريتأمین مالی کسری

گیرد. سیاست قرضه به معنی قرض گرفتن دولت از ساير های قرصه صورت میاستفاده از سیاست

المللی از ها است که به چهار صورت استقراض خارجی) دريافت وام خارجی از مؤسسات بینبخش

جهانی(، استقراض از مردم) فروش اوراق قرضه به مردم و بخش المللی پول و بانک قبیل صندوق بین

های تجاری( و استقراض های تجاری)فروش اوراق قرضه به بانکهای غیربانکی(، استقراض از بانک

بودجه از طريق قرض گرفتن گیرد. در ادبیات اقتصادی، تأمین مالی کسریاز بانک مرکزی صورت می

ی استقراض دولت از بودجه معروف است. در نتیجهکردن کسریدولت از بانک مرکزی، به پولی 

های دولت به بانک مرکزی افزايش يافته و در نتیجه با خلق پول بیرونی، بانک مرکزی، قلم بدهی

)رحمانی و دولت درآمد اسمی معادل با بدهی ايجاد شده و پول بیرونی خلق شده کسب خواهد نمود

 (.1391همکاران،

تفکیک کرد. در ادبیات اقتصادی، پول بیرونی شامل  2و پول درونی 1به پول بیرونیتوان پول را می

باشد که به عنوان پول پرقدرت يا پايه های تجاری میاسکناس و مسکوکات در گردش و ذخاير بانک

باشد. پول پولی شناخته شده است و پول درونی شامل دارايی و بدهی بخش خصوصی اقتصاد می

ها محسوب های بانکی است که به عنوان دارايی دارندگان حساب و بدهی بانکپردهدرونی به شکل س

ی کند. میزان پايهشود. مجموع پول بیرونی و پول درونی، کل حجم پول اقتصاد را مشخص میمی

ی قعالیت گردد و پول درونی به واسطهپولی به صورت مستقیم توسط دولت و بانک مرکزی تعیین می

مستقیم تحت کنترل محدود دولت و بانک مرکزی گیرد که به طور غیراری شکل میهای تجبانک

های خارجی بانک مرکزی، قدرت، از جهت منابع شامل خالص دارايیباشد. پول بیرونی يا پول پرمی

                                                             
1. outsideMoney 

2. insideMoney 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



27 
 

 و مرکزی بانک به اعتباری مؤسسات ساير و تجاری هایبانک بدهی مرکزی، بانک به دولتبدهی 

 پول افزايش به منجر فوق، اقالم از کدام هر افزايش که باشدمی مرکزی بانک یهادارايی ساير

 ضريب از ،است پولیپايه از متأثر اينکه بر عالوه درونی، پول حجم میزان طرفی از. گرددمی پرقدرت

 لپو واحد هر ازای به که است امر اين بیانگر پولی، فزاينده ضريب. پذيردمی تأثیر نیز پولی فزاينده

 دو در پول خلق فرآيند بنابراين. گرددمی ايجاد( درونی و بیرونی پول مجموع) پول میزان چه بیرونی،

 يک هر افزايش طريق از مرکزی بانک های دارايی افزايش با اولی مرحله در: گیردمی شکل مرحله

 اقتصاد  سیستم وارد و گرددمی تشکیل پرقدرت پول همان يا بیرونی پول شد، ذکر باال در که اقالمی از

 فزاينده ضريب به توجه با و دهی، وام فرآيند و بانکی شبکه فعالیت طريق از دوم مرحله در و گردد می

 دردرونی  پول حجم بر و گرديده تکثیر است، گشته اقتصادی سیستم وارد که پرقدرتی پول پولی،

 را شده خلق جديد پول کل فرآيند، ناي از حاصل درونی پول و بیرونی پول مجموع افزايد می اقتصاد

 . دهدمی تشکیل

 پول منابع اقالم از يکی) مرکزی بانک به دولت بدهی از پول چاپ طريق از دولت درآمد کسب مسیر

 کم و ساده مسیرهای از يکی گردد،می مواجه بودجه کسری با دولت که زمانی. باشدمی( پرقدرت

 استقراض نتیجه در .است است مرکزی بانک از قراضاست دولت برای بودجه کسری تأمین هزينه

 پول خلق با نتیجه در و يافته افزايش مرکزی بانک به دولت هایبدهی قلم مرکزی، بانک از دولت

 با. نمود خواهد کسبشده،  خلق بیرونی پول و شده ايجاد بدهی با معادل اسمی درآمد دولت بیرونی،

 مسیر از اقتصادی، سیستم به آن ورود و مرکزی، بانک از لتدو استقراض مسیر از پولی پايه افزايش

 در و گرديده ايجاد نیز درونی پول حجم میزانی پولی، فزاينده ضريب به توجه با و بانکی شبکه فعالیت

 به و ترتیب هر به شده خلق پول اين. يافت خواهد افزايش اقتصاد، در موجود پول حجم کل مجموع

 کاال بازار از اعم مختلف، بازارهای در تقاضا افزايش به منجر و گرددمی یاقتصاد سیستم وارد تدريج

 را تورم نرخ خدمات و کاالها رشد با تناسب عدم صورت در و گرديد خواهد دارايی و خدمات و

 قدرت و يافته کاهش ملی پول واحد ارزش ها، قیمت عمومی سطح افزايش نتیجه در. دهدمی افزايش

کسب  که آنجا از. يابدمی کاهش تورمی، فرآيند يک گیری شکل واسطه به ل،پو دارندگان  خريد

 خريد قدرت کاهش و پول ارزش کاهشی واسطه به پول، خلق طريق از دولت توسط درآمد

 مالیات به اقتصادی ادبیات در پديده اين گردد،می ايجاد تورمی فرآيند يک مسیر از پول دارندگان

 بی که است مالیاتی مانند دولت توسط شده کسب درآمدهای زيرا است، گرديده معروف تورمی

 (.1391رحمانی و همکاران،است) شده وضع پول دارندگان نگه بر سروصدا
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 تعاریف مختلف ماليات تورمی   1-2-1

های مختلفی از اين اصطاح آمده است. در اين قسمت تورمی، تعريفدر متون مربوط به مالیات

 شده است.تورمی بدون استفاده از تابع تقاضای پول آوردهبوط به مالیاتهای گوناگون مرتعريف

ی پول است و همچنین کننده، با در نظر گرفتن اين فرض که دولت تنها عرضه1953در سال  1فريدمن

پول فاقد بهره است، درآمد دولت از چاپ پول را در حالت تعادل و در وضعیتی که دارندگان پول 

ضرب نرخ رشد پول در مقدار دهند، برابر حاصلم را دريافته و خود را با آن تطبیق میسريعا میزان تور

ی استدالل فريدمن بدين صورت است که درآمد پول واقعی در دست مردم به دست آورد. نحوه

ی جديد در آن زمان که حاصل از چاپ پول در هر زمان، برابر است با ارزش واقعی پول چاپ شده

 ی زير نشان داد:ن به صورت رابطهتواآن را می

Rt =                                                  (3-2)

 

میزان پول اسمی موجود در   t ،M1tدرآمد واقعی دولت از چاپ پول جديد در زمان   Rtدر اين رابطه 

ی دولت در پول چاپ شده به وسیلهباشد. حال اگر نرخ می t ها در زمانشاخص قیمت Ptدست مردم، 

 در نظر گرفته شود، آنگاه خواهیم داشت:  حالت تعادل، برابر با مقدار ثابت 

 =  = dM1t / dt =  . M1t                (3-3)

 

ی زير رسید:توان به رابطه( می2-3ی )( در رابطه3-3ی )با جايگزينی رابطه

Rt =  . ( )t                                                   (3-4)   

 باشد.ها میسطح عمومی قیمت Pحجم پول و  M1نرخ رشد پول،  ی فوق، در رابطه

                                                             
1. Friedman 
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نیز برای مالیات تورمی تعريف مشابهی، همانند  1995و استرلی در سال  1978در سال  1ويتوتنزی

ها ضمن در نظر گرفتن اين نکته که نرخ تورم، برابر با نرخ رشد عرضه تعريف فريدمن، ارائه دادند. آن

 ( را به صورت زير ارائه نمودند:4-3ی )پول است، شکل ديگری از رابطه

Rt =  . ( t                                                           (3-5)  

رشد نمايد و تقاضای واقعی پول نیز  gباشد. حال اگر اقتصاد با نرخ مینرخ تورم  ی فوق که در رابطه

همپای آن رشد نمايد و در صورتی که کشش درآمدی پول واحد فرض شود، تعريف باال به صورت 

 گردد: زير ارائه می

Rt = ( + g ) . ( t                           (3-6)  

 باشد.می( = gنرخ رشد واقعی اقتصاد ) gی فوق، که در رابطه

 تورمی ارائه داد.( برای مالیات6-3ی )تعريف مشابهی همانند رابطه 1967نیز در سال  2مارتی

ی پولی به محصول تورمی را به صورت نسبت تغییر در پايه، مالیات1982در سال  3استانلی فیشر

 ناخالص ملی اسمی تعريف کرد.

رتیب، درآمد دولت از چاپ پول به صورت درصدی از محصول ناخالص ملی اسمی به صورت بدين ت

 گردد:زير ارائه می

R =                                                      3-7)  ( 

 محصول ناخالص ملی اسمی  است. GDPی پولی و تغییر در پايه Hی فوق که در رابطه

تورمی را به صورت درصدی از محصول ناخالص ملی اسمی به مالیات 1989ی در سال بانک جهان

 صورت زير تعريف نموده است:

R =          (3-8)   

                                                             
1. Vito Tanzi 

2. Marty 

3. Stanley Fischer 
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در ابتدا و انتهای دوره است. در (Reserve Money)متوسط پول ذخیره   ی فوقکه در رابطه

از آن  1باشد که چنگبیانگر کاهش در قدرت خريد پول در طی دوره می (، 8-3)ی رابطه

 نمايد.تورمی ياد میبه عنوان نرخ مالیات

 در مورد متغیر متوسط پول ذخیره دو برداشت وجود دارد:(، در 8-3ی )در رابطه

( به 8-3ی)که در اين صورت رابطهابتدا طبق نظر فیشر آن را برابر با متوسط پايه پولی قرار داده 

 گردد:صورت ذيل ارائه می

R =                                       (3-9)  

 باشد.ی پولی در ابتدا و انتهای دوره میمتوسط پايه ی فوق که در رابطه

ها نزد بانک مرکزی گرفته که در اين بانک دوم آنکه متغیر متوسط پول ذخیره را همان متوسط ذخاير

 گردد:ی زير ارائه می( به صورت رابطه87-3ی )صورت، رابطه

R =                                            (3-11)  

 باشد.یها نزد بانک مرکزی در ابتدا و انتهای دوره ممتوسط ذخاير بانک ی فوق، که در رابطه

 نمايد:های زير تعريف میتورمی را به صورت، مالیات1992المللی پول در سال صندوق بین

 دهد:های دولت که به صورت زير ارائه میتورمی به عنوان درصدی از درآمدمالیات (1

R =                                            (3-11)  

باشد.درآمدهای دولت می  Rgی فوقکه در رابطه

 دهد:تورمی به عنوان درصدی از مخارج دولت که به صورت زير ارائه میمالیات (2

R =                                                   (3-12)  

 باشد.کل مخارج دولت می E ی فوقکه در رابطه            

 تورمی به عنوان درصدی از محصول ناخالص ملی اسمی که به صورت زير ارائه میمالیات (3

 دهد:

R =                                                 (3-13)  

 دهد:لت که به صورت زير ارائه میتورمی به عنوان درصدی از مخارج دومالیات (4

                                                             
1. Chang 
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R =                                              (3-14)  

 درآمدها و فقر ناعادالنه توزیع و تورمی ماليات 1-1

های ر دارد. يکی ازويژگیتحقیقات نشان داده است که تورم اثرگذاری منفی بر توزيع درآمدها و فق

نحو که باشد  بدينها ودرآمدها میتورمی، عدم تناسب و ناهمگونی در تغییرات قیمتمالیات مشهود

ها قیمت برخی از کاال و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شديدتر از  ساير قیمت

 ها و درآمدها موجب آن میو پايین شدن قیمتيابد. اين عدم تناسب در باال می و يا  درآمدها افزايش

های ديگر بهبود ها به ضرر طبقات و گروهحقیقی برخی از طبقات و گروه شود که درآمد و ثروت

سنگین اين توزيع ناعادالنه بردوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون  يابد. بديهی است فشار

شود به عبارت ديگر گرچه بیشتر احساس می رکتمشا خريداران اوراق کارمندان و کارگران ويا

ی مرفه جامعه که امکان تبديل پول به زمین، مسکن، طال اما طبقه رساند،تورم، ضرر خود را به همه می

 حدی تا پول خريد قدرت کاهش زيان از انتقال اين بادارند، و جواهرات و دارايی هايی از اين قبیل را 

 همچون بادوام کاالهای خريد برای چندانی پول که درآمدی پائین بقاتط حالیکه در مانند می مصون

 بیشتر کنند،می مصرفی و ضروری کاالهای صرف را خود درآمدی عمده غالباً و ندارند مسکن و زمین

 به تورمی مالیات سیاست که نمود ادعا توان می جهت اين از پذيرندمی ضربه تورم افزايش تبعات از

 (.1392و قلیچ، توسلیشد) خواهد منتجو فقر   طبقاتی شکاف افزايش و درآمدها هناعادالن توزيع

 

 تعریف فقر   1-1-3

 را فقر.  است مشکل فقر اصطالح از دقیقی و جامع تعريف ارائه فقیر، و فقر بعدی چند طبیعت دلیل به

 .نمود بندی تقسیم و تعريف گوناگون جهات از توانمی

 :است شده هارائ فقر برای تلفمخ هایدهه طی ذيل تعاريف

 

 و خانوارها افراد، که داشت اعتقاد 1971و 1961هایدهه در تانسند: 3تانسند تعریف (1

 انواع کسب برای منابع فقدان با که آورد حساب به فقیر توانمی زمانی را جمعیتی گروههای

 .باشند اجهمو زندگی معمول امکانات و شرايط و هافعالیت در مشارکت غذايی، هایرژيم

  

                                                             
1. Townsand 
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 از محرومیت صورت به بايد را فقر که است کرده اشاره 1981 سال در سن  :سن عریفت (2

 شناسايی متعارف ضابطه که درآمدها بودن پايین صرفا نه و گرفت نظر در اساسی هایقابلیت

 هایزمان و هامکان در است ممکن که است نسبی مفهومی خود محرومیت، البته. است فقر

 دهدمی انجام فقر تحلیل در قابلیتی اندازچشم که آنچه. باشد داشته متفاوتی تعاريف متفاوت

 .دهدمی گسترش محرومیت و فقر علل و ماهیت از را ما درك که است اين

 

 فرد هر که است هايیفرصت و هادارايی از محرومیت فقر: آسيا توسعه بانک تعریف (1

 باشد.می آنها مستحق

  بین که کردند تالش نوزدهم قرن اواخر در اقتصاددان دو اين: 3وروانتری بوت تعریف (4

 استاندارد حداقل کسب در ناتوانی عنوان به مطلق فقر. شوند قائل تمايز نسبی و مطلق فقر

 نسبی فقر و دارد معاش حداقل تعريف چگونگی به بستگی لذا و است شده تعريف زندگی

 فعلی،ی جامعه در که زندگی ستانداردهایا از معین سطح يک کسب در ناتوانی عنوان به

 به نسبی فقر تعريف در بنابراين. است شده تعريف شود،می داده تشخیص مطلوب يا الزم

 منظور به. شودمی توجه افراد درآمد مطلق میزان از بیش ثروت و درآمدتوزيع در نابرابری

 درصد کل توانمی خانوارها يا دافرا بین( مصرف يا) درآمدتوزيع در نابرابری عمق به دستیابی

 توسط شده دريافت درآمد درصد با را جامعه قشر فقیرترين توسط شده دريافت درآمد

 به مختلف کشورهای در مفهوم اين که داشت توجه بايد البته. کرد مقايسه قشر ثروتمندترين

 يافته رتغیی نیز اقتصادی تحوالت اثر بر زمان طی ودر شودمی تعريف مختلف هایصورت

 .است

 

 کمک با که اجتماعی هایشاخص: اجتماعی هایشاخص از استفاده با فقر تعریف  (5

 :از عبارتند نمود گیریاندازه را فقر توانمی  آنها

   2حداقل نیازهای اساسی   

                                                             
1. Booth and Rownetree 

2. Minimum Basic Needs 
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 های مجموعه شاخصOECD، هاشاخص اين از برخی است، شده تشکیل شاخص 15 از که 

 درصد -3، ( بزرگساالن ها،بچه میر)نوزاد،ومرگ رخن -2، گیامید به زند -1 :از عبارتند

تولید ناخالص داخلی  -5، های دبستانسال متوسط -4، هستند وزنیکم دچار که کودکانی

   غیره.دسترسی به آب سالم و  -8، بیکاری نرخ -7، درآمد سرانه خانوار  -6 ،سرانه

 1ی انسانیشاخص توسعه :UNDPبر که نمود معرفی 1991 سال در ار ترکیبی شاخص اين 

 شود،می تعريف تولد بدو در زندگی به امید براساس که عمر طول: است استوار لفهمؤ سه

 قدرت و سرانه داخلی ناخالص تولید حسب بر که زندگی سطح و باسوادی و آموزش میزان

 .شودمی تعريف خريد

 اين شاخص را نیز   :2شاخص فقر انسانیUNDP  اين شاخص، محرومیت را ازنمود معرفی . 

 بر عمر طول بعد از محرومیت. زندگی سطح و دانش عمر، طول: کندمی منعکس بعد سه

 دانش در محرومیت و بمیرند چهارسالگی از قبل رودمی انتظار که افرادی درصد حسب

 درصد متغیر سه ترکیب از زندگی سطح در محرومیت و سواد بی بالغ افراد درصد برحسب

 دسترسی بهداشتی خدمات به که افرادی درصد دسترسی ندارند، سالم آب به که یافراد

 .آيدمی دست به هستند وزنیدچار کم که ایساله پنج کودکان درصد و ندارند
 

 های فقرمعرفی برخی از شاخص     1-1-2

. دهندمی هرائا فقر وضعیت از شناختی که داريم هايیشاخص جامعه، هر در فقر اندازه بهتر درك برای

 و فقیران کل تعداد فقر، خط اندازه فقیر، افراد درآمد متوسط فقیر، افراد بین درآمد نابرابری میزان

 از برخی به قسمت اين در. دارند تاثیر فقر میزانبر  که هستند هايیمولفه جامعه افراد کل تعداد

 .داشت خواهیم ایاشاره فقر هایشاخص

 فقير افراد نسبت شاخص (1

 

 .است شده تعريف جامعه افراد تعدادکل به فقیر افراد تعداد نسبت صورت به شاخص ينا

H =                               0<H<1                                                 (3-15)  

 

                                                             
1. Human Development Index 

2. Human Poverty Index 
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ن شاخص بین ی ايتعداد کل افراد جامعه است. اندازه  nتعداد افراد فقیر و qکه در آن 

صفر)حالتی که هیچ فقیری در جامعه وجود ندارد( و يک )حالتی که درآمد کلیه افراد جامعه 

 کند.کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد( تغییر می

 شاخص نسبت شکاف درآمدی (2

 

 اين شاخص، نسبت میانگین شکاف درآمدی افراد فقیر به خط فقر است.

I =  i) / z =  = 1 -                                  (3-16)  

 zمتوسط درآمد افراد فقیر،   ، تعداد افراد فقیر q، شاخص نسبت شکاف درآمدی Iکه در آن 

 باشد.شکاف فقر می z-yi ودرآمد افراد فقیر   yiخط فقر، 

 شاخص فقر سن (1

 

 قر را به صورت زير ارائه کرد:سن شاخص ف

P = A                                                                             (3-17)  

شکاف  gi، امین فرد فقیر iوزن شکاف فقر  vi ، تعداد افراد فقیر qشاخص فقر سن، p، که در آن

 بستگی دارد. zو  n ،qده که به جزء ثابت نرمال ش A، امین فرد فقیر iفقر 

 را ارائه کرد: Pوی سپس دو اصل موضوعه را پیشنهاد نمود و در نهايت شکل ديگری از شاخص 

P = H [I + (1 – I) G]                                                                      (3-18)  

ضريب جینی درآمد بین  Gف فقر( و شکاف نسبی درآمد) شکا Iدرصد فقیرها،  Hکه در آن 

محاسبه شود و  Gو H ،I ی شاخص فقر سن ابتدا بايد سه شاخص باشد. برای محاسبهفقیرها می

 (.1381)خداداکاشی،ی هر يک از سه شاخص، مستلزم در اختیار داشتن خط فقر استمحاسبه

 توزیع درآمد      1-1-1

 

ماعی، عالوه بر مطالعات مربوط به فقر، از طريق عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجت

 درآمد از شاخصی تحوالت توزيعگیرد. جهت مطالعهدرآمد نیز صورت میی تحوالت توزيعمطالعه

و  2يلا، شاخص ت1ی ضريب جینیشود اما در عمل محققان سه شاخص عمدههای مختلفی استفاده می

                                                             
1. Gini Coefficient 

2. Theil Index. 
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ند که در اينجا به طور خاص به بررسی ضريب جینی دهرا مورد استفاده قرار می 1شاخص آتکینسون

 پردازيم.می

 کامل برابری به اشاره صفر جینی ضريب. باشدمی يک و صفر بین آماری شاخص يک جینی ضريب

،  مقابل در هستند يکسانی کامال مخارج يا درآمد دارای خانوارها يا افراد چراکه  دارد درآمدها توزيع

 فرد يک تنها چراکه باشد می مخارج يا درآمدها توزيع در کامل ابرابرین از حاکی يک جینی ضريب

 منحنی براساس جینی ضريب هندسی ديدگاه از. دهدمی اختصاص خود به را درآمد تمام طبقه يک يا

 شود:می تعريف 2لورنز

 

 منحنی لورنز

                   111                 

 درآمد                

                                                                               

    
  A                                                  

                                          B                                  
                                                                                               

                                              111 

 جمعيت

ی جمعیت است که بر مبنای درآمد يا مخارج بطور صعودی در اين نمودار محور افقی سهم انباشته

عیت مربوط به آن ، دهند که درصد جممرتب شده است و محور عمودی آن سهم درآمدی را نشان می

ضريب  ،تعريفشود. بنابهدرجه( بیان می 45ی خط قطری )از آن برخوردارند. برابری کامل به وسیله

باشد. می درجه 45 خط زير فضای کل به درجه 45 خط و لورنز منحنی جینی معادل نسبت فضای بین

باشد،  Bلورنز معادل و فضای زير منحنی  Aدرجه معادل  45اگر فضای بین منحنی لورنز و خط 

شود. در اين صورت ضريب جینی تعريف میA+Bتقسیم بر فضای  A ضريب جینی معادل فضای 

 معادل :

G =  = 1 – 2B                                                                              (3-19)  

 خواهد شد.

                                                             
3. Atkinson Index 

1. Lorenz curve 
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 ارائه مدل 1-4

توانند بر روی فقر و  می متفاوتی متغیرهای شده،  ارائه های تئوری و شده انجام مطالعات اساس بر

باشد. در اينجا به تورمی میدرآمد اثر بگذارند ولی هدف از اين تحقیق بررسی تأثیر مالیاتتوزيع

درآمد در تورمی بر فقر و توزيع(، چگونگی تأثیر مالیات2111پیروی از الگوی چانی و همکاران)

 گیرد.صاد ايران مورد بررسی قرار میاقت

ی ارتباط ( را برای مطالعه21-3( و )21-3ی رگرسیونی)(، معادله2111ی چانی و همکاران)طبق مطالعه

 رود.تورمی بکار میدرآمد و مالیاتبین فقر و توزيع

(3-21) 

 

POVt =α1 +   +  +  

+  + γ DUMI + U1t 

 
(3-21) 
 

GINIt =α2 +  +  +  

+  +  + U2t 

 

 که در اين روابط:

POV بیانگر فقر : 

GGDP بیانگر رشد تولید ناخالص داخلی: 

GDP بیانگر تولید ناخالص داخلی : 

INVگذاری : بیانگر سرمايه 

OPENآزادی تجاری، بصورت درصد سهم تجارت به  : بیانگرGDP  

ITAXتورمی: بیانگر مالیات 

 : بیانگر ضريب جینی است.GINIو 

متغیر مجازی برای سالهای جنگ و پايان جنگ است.  DUMIی اخالل و جمله  Uدر روابط باال 

طه توجه ما روی تورمی است که در اين رابی ارتباط بین فقر و مالیاتکننده( بیان21-3ی )رابطه
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درآمد و ی ارتباط بین توزيعکننده ( بیان21-3ی )باشد. رابطهمتمرکز می β 4عالمت و معناداری

 باشد. متمرکز می5λتورمی است که در اين رابطه توجه ما روی عالمت و معناداری مالیات

 روش تحقيق 1-5

درآمد در اقتصاد ايران از الگوی توزيع وفقر تورمی بر در اين پايان نامه برای بررسی تأثیر مالیات 

تورمی بر بررسی تأثیر مالیاتبرای استفاده شده است. (ARDL)های توزيعیخودتوضیح با وقفه

بررسی اين تأثیر بر فقر به دلیل محدوديت آماری،  برایو  1391 – 1357ی زمانی درآمد بازهتوزيع

فولر  -فولر و ديکی -همچنین آزمون های ديکی. ستدر نظر گرفته شده ا 1391 – 1363ی زمانی بازه

تورمی از کردن متغیر مالیاتجهت کمی .گرددتعمیم يافته جهت بررسی ايستايی متغیرها انجام می

که انتخاب هر کدام  خط فقر یهای محاسبهاز میان انواع روششود وتعريف بانک جهانی استفاده می

درصد میانگین مخارج خوراکی و   66بر اساس  تحقیق خط فقر از آنها بر اساس سلیقه است، در اين

فقیر محاسبه و متغیر فقر کمی می  شود و بر اساس آن شاخص نسبت افرادمی دخانی خانوار محاسبه

 شود.

 آزمون ریشه واحد 1-5-3

ای ههای سنتی در اقتصادسنجی، مبتنی بر فرض ايستا بودن متغیرها است. اما بررسیبه کارگیری روش

های زمانی کالن اقتصادی ناايستا انجام شده در اين زمینه نشان دهنده اين مطلب است که اکثر سری

تواند امکان يک رابطه رگرسیونی کاذب را فراهم آورد. الزم است تا هستند. ناايستا بودن متغیرها می

ايستايی يا ناايستايی  نسبت به ايستايی متغیرهای مورد مطالعه اطمینان حاصل شود. برای اطمینان از

فولر تعمیم يافته  -فولر و ديکی -های ديکیمتغیرهای سری زمانی مورد استفاده در مدل از آزمون

 استفاده شده است.

 آزمون ریشه واحد دیکی فولر و دیکی فولر تعميم یافته 1-5-3-3

 

ريشه واحد در  و تحت فرضیه صفر وجود 1کارلو ( در مطالعات مونت 1979ديکی و فولر در سال) 

های زمانی، مقادير بحرانی برای آمارهفرايند تولید سری






ˆ

ˆ

S
t بندی کرده و آنها را  را جدولτ      

                                                             
1.  Monte – Carlo 
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( نامیدند. آنها به اين نتیجه رسیدند که اين مقادير بحرانی به نوع معادله رگرسیون و حجم نمونه 1) تاو

 ی برای حالتی که جمله ثابت از معادله رگرسیون حذف يابستگی دارند. به طوری که مقادير بحران

تری  تر و کامل مقادير بحرانی دقیق  2گردد، متفاوت خواهد بود. مک کینونمتغیر روند به آن اضافه می

 را برای آزمونهای ريشه واحد ارائه کرده است.

معادله زير که معادله  فولر از  -فولر را تعمیم داد و به جای معادله ديکی -توان آزمون ديکی می

 شود استفاده کرد. فولر تعمیم يافته نامیده می -رگرسیون ديکی

(3-22) 

xt = xt-1 + 1xt-1 + 2xt-2 + … + q-1xt-q+1 + εt 
 

 توان به صورت زير نیز نوشت. اين معادله رگرسیون را می

(3-23) 


 
q

j

tjtjtt XXX
2

11  

 

ای  کنیم. ساختار فرضیه  فولر مناسب استفاده می -ديکی الت از آماره با توجه به هر کدام از اين معاد

فولر –ديکی همانند آزمون Xtگیری در مورد ايستائی يا غیرايستائی  و فرايند تصمیم

 (.1995، 3شد)بهاسکارابا می

 روش برآورد مدل 1-5-2

 

استفاده می شود. در  جهت تخمین مدل ARDL یمتغیرهای اقتصادی از الگوايستايی بعد از بررسی 

توان متغیرهای جمع بسته از مرتبه صفر و يک را بدون نگرانی در يک الگو قرار داده و اين الگو می

اين  ARDL  تخمین های سازگاری از ضرايب بلندمدت به دست آورد. همچنین مزيت ديگر مدل

شته بر متغیر وابسته، تاثیر ی مستقل در حال و گذاست که عالوه بر نشان دادن چگونگی تاثیر متغیرها

دهد و يک الگوی پوياست. برای برآورد چنین سته را نیز بر خود متغیر نشان میهای متغیر وابوقفه

الگويی، ابتدا بايد رابطه را با روش حداقل مربعات معمولی برای همه ترکیبات ممکن بر اساس وقفه 

های متغیرها را محقق با توجه به تعداد مشاهدات حداکثر تعداد وقفه ا برآورد کرد.های متفاوت متغیره

                                                             
2.Tau 

1. Mackinnon ( 1991 ) 

2. Bhaskara 
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های برآورد شده، يکی را بر اساس چهار ضابطه پس در مرحله بعد، از بین رگرسیونتعیین کرده، س

آخر، ضرايب مربوط به  یکند. در مرحلهانتخاب میR²کوئین و  –بیزين و حنان  –آکائیک، شوارتز 

شود.همچنین عالوه بر روابط بلندمدت، انتخابی ارائه می ARDLاساس الگوی  الگوی بلندمدت بر

مدت و کوتاه شود. به منظور بررسی روابط بلندکوتاه مدت نیز ارائه می ECMالگوی تصحیح خطای 

روش  ،های همجمعی ماننتوان از روشمدت بین متغیر وابسته و ساير متغیرهای توضیحی الگو، می

( استفاده کرد. از روش انگل گرنجر دارای محدوديت  ECMهای تصحیح خطا)لانگل گرنجر و مد

نرمال است)ابونوری و های زيادی است، به طوری که توزيع حدی برآوردگرهای حداقل مربعات غیر 

های های کوچک )تعداد مشاهدات کم( به دلیل در نظر نگرفتن واکنش( و در نمونه1389خانعلی پور، 

ها بدون موجود بین متغیرها، اعتبار الزم را ندارند، چرا که برآوردهای ناشی از آن پويای کوتاه مدت

معتبر نخواهد  tهای معمول مثل تورش نبوده و در نتیجه انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره

 (. همچنین روش انگل گرنجر بر پیش فرض وجود يک بردار همجمعی1388بود)فالحی و خلیلیان، 

استفاده از اين روش است و تحت شرايطی که بیش از يک بردار همجمعی وجود داشته باشد،  استوار

های ديگری ارائه شدند)ابونوری و ها روشمنجر به عدم کارآيی خواهد شد. با وجود اين محدوديت

( و پسران و 1999) 1های گسترده پسران و شین(. روش خود توضیح برداری با وقفه1389پور، خانعلی

هايی در استفاده از روش انگل ( بسط داده شده است. به علت وجود محدوديت2111) 2همکاران

اند (، اين افراد در مطالعات خود کوشیدهECMهای تصحیح خطا )جولیوس و مدل -گرنجر، يوهانسن

 های فوق درصدد دستیابی بهتر برای تحلیل روابط بلند مدت و کوتاه مدتتا با غلبه بر نواقص روش

ها بر ساير روش ARDLبه کارگیری روش  (. مزيت1387برآيند)امیر تیموری و خلیلیان، ها بین متغیر

توان ، میI(1)و   I(0)های موجود در مدل از نوع نظر از ماهیت ايستايی متغیراين است که صرف

های رد نمونههمچنین در مو (.1381رد)خلیلیان و فرهادی، ها را بررسی کرابطه همگرايی بین متغیر

لذا برآورد ، هاستکوچک، اين روش دارای قدرت توضیح دهندگی بااليی نسبت به ساير روش

زايی، نااريب و کارا به دلیل پرهیز از مشکالتی همچون خودهمبستگی و درون ARDLهای روش

متغیر همچنین اين روش، روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین  (.1389پور، هستند)ابونوری و خانعلی

زند. در اين مدل متغیر وابسته های توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین میوابسته و ساير متغیر

يکی از امکانات روش خودتوضیح  .های مستقل قرار داردهای اين متغیر و ساير متغیرتحت تاثیر وقفه

اما الزم است کاذب  های گسترده، برآورد ضرايب مربوط به تعادل بلند مدت است.برداری با وقفه

                                                             
1. pesaran and  Shin 

2. Pesaran and at 
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بودن ونبودن ضرايب تعادل بلند مدت به دست آمده مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت ديگر بررسی 

شود آيا رابطه پويای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت گرايش دارد يا خیر. بدين منظور، فرآيند 

( 2111پسران و همکاران)ها به همجمعی که توسط با استفاده از روش آزمون کرانه  ARDLمدل

ی روش حداقل مربعات معمولی، زمانی همجمعی به وسیله شود. تخمین رابطهارائه گرديده، آغاز می

  شود.های مدل معین شده باشد، ممکن میکه تعداد وقفه

های کوتاه مدت متغیرها را به مقادير تعادلی در واقع الگوهای تصحیح خطا به دلیل اينکه نوسان

های تعديل ها در واقع نوعی از مدلدهند از کاربرد زيادی برخوردارند. اين مدلت ارتباط میبلندمد

ی بلند مدت، نیروهای موثر در کوتاه مدت ها با وارد کردن پسماند پايا از يک رابطهاندکه در آنجزئی

های ط به مدشود. در روابط مربوگیری میو سرعت نزديک شدن به مقدار تعادلی بلند مدت اندازه

، سرعت تعديل پارامتر مورد نظر يا سرعت نزديک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت را  ECMپنجگانه 

 استفاده می Fها از آزمون ی بلند مدت بین متغیربه منظور بررسی وجود رابطه .کندگیری میاندازه

ی باشتگی يا رابطهانجود همارائه شده توسط پسران فرض صفر بیانگر عدم وF شود. در آزمون

محاسبه شده با مقدار بحرانی آن بیشتر باشد، فرض صفر عدم   Fمقدار باشد.می( π=0مدت )بلند

مدت ها تايید و اگر از مقدار مقدار بحرانی کمتر باشد، وجود رابطه بلندوجود رابطه بلندمدت بین متغیر

باال و پايین قرار گیرد، نتیجه آزمون های ی  آزمون بین کرانهاگر آماره تايید خواهد شد. نهايتاً

.باشدنامشخص می

( در بررسی ارتباط بلندمدت بین 2111ها )پسران و همکاران، برای به کارگیری رويکرد آزمون کرانه

رسد. اول اينکه الگوی تصحیح های برای تحت بررسی، توجه به دو نکته ضروری به نظر میمتغیر

های مدل همبستگی سريالی ندارد، بناشده است. ض که جزء اخاللی اين فرخطای غیرمقید بر پايه

ی ظريفی بین انتخاب در معادله به طور مقتضی انتخاب شود. موازنه Pبنابراين اهمیت دارد مرتبه تأخیر

ها، و در همان ی همبستگی پیاپی باقیماندهی کافی بزرگ، برای تعديل مسألهبه اندازه Pی تأخیر مرتبه

سازی بیش از حد مدل ی کافی کوچک، برای جلوگیری از پارامتربه اندازه Pی تأخیر بهزمان، مرت

های تصحیح خطای غیر مقید وجود دارد. نکته دوم آن است که بايد در ارتباط با لزوم وارد کردن متغیر

گیری شود.  ها بايد مقید باشد يا نه، تصمیم)عرض از مبدأ و روند زمانی( و اينکه آيا ضرايب آن قطعی

های بهینه، در مدل کنند که پس از تعیین وقفه( پیشنهاد می2111به همین منظور پسران و همکاران)

های تحت بررسی ی متغیرمربوط به آزمون معنی داری مشترك سطوح با وقفه Fی تصحیح خطا، آماره

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به .  مکن انتخاب شودهای قطع محاسبه کرده و بهترين حالت مهای مختلف برای متغیررا، در حالت

همبستگی سريالی، ناهمسانی واريانس و های فرم تابعی، خودمنظور بررسی نکوئی برازش مدل، آزمون 

(، استفاده از 1997) همکاران نرمالیته  مورد آزمون و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، پسران و

را پیشنهاد نمودند. برای اين منظور از ( 1975) 1آزمون ثبات ساختاری ارائه شده توسط برون و همکاران

ها در شود. اگر مقدار اين آمارهاستفاده می CUSUMSQو  CUSUMهای ترسیم نموداری آماره

کند همه درصد قرار داشته باشند، آنگاه فرض صفر آزمون که بیان می 5ای در سطه ی کرانهبین آماره

   توان رد کرد.نمی ه با ثبات هستند،ها در رگرسیون برآورد شدمتغیر

 آزمون همجمعی 1-5-1

 

از آنجايی که اغلب متغیرهای کالن غیر ايستا و دارای روند هستند برآورد مدل به روش های سنتی 

ممکن است موجب بروز رگرسیون کاذب شود. تفاضل گیری از متغیرهای هم ويژگی بلندمدت يک 

های زمانی ين است که اگر چه بسیاری از سریسری زمانی را از بین می برد. ايده اصلی هم تجمعی ا

اقتصادی غیر ايستا بوده و يک روند افزايش يا کاهشی دارند اما ممکن است در بلند مدت يک ترکیب 

ن روش های موجود برای آزمون هم خطی از اين متغیرها همواره ايستا و بدون روند باشند از میا

، آزمون پارك و شین 2نجر و يوهانسن يوسیلیوسگر-تجمعی می توان به روش دو مرحله ای انگل

 اشاره کرد. 

باشند  I(1)تمامی اين روش ها الزم است متغیرهای مورد بررسی دارای درجه جمعی يک يا  در

جمعی سری های زمانی را تعیین کرد. اما روش های هممی بايست قبل از آزمون، درجه  اًبنابراين لزوم

 I(0)يا I(1)بررسی رابطه بلندمدت بین متغییرها بدون توجه به مرتبه ديگری که در سالهای اخیر برای

( است. در اين روش ها از 1971-2111پسران وديگران ) 3بودن مطرح گرديده روش آزمون کرانه

شود. از مزيت مهم برای بررسی وجود يا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده می Fآماره 

 ه در نمونه های کم و محدود نسبتاًير آزمون های هم تجمعی اين است کاين آزمون نسبت به سا

 .(4،2111شین و اسمیت دارد)پسران،ايی بیشتری کار

                                                             
1. Brown et al 

2.Johansen - Juselius 

3. Bound testing 

4.Pesaran& Shin and Smith 
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( ابتدا از يک الگوی خود برگشت برداری کلی استفاده 2111برای انجام آزمون کرانه پسران شین)

 می شود:

 

(3-24)               
 

 برداری از مقادير ثابت می باشد.  و   k+1برداری با ابعاد  در اين الگو 

 استخراج می شود: (25-3)( در رابطه فوق به صورت VECMالگوی تصحیح خطای برداری )

(3-25)   
 

است و  (k+1)(k+1)يک ماتريس  که در اين رابطه 

 I(1)يک متغییر وابسته  ytاست که  xt , ytيک بردار از متغییر های  و  

است. به اين ترتیب که يک رابطه I(0) و I(1)يک بردار از متغییرهای مستقل از نوع  xtاست و 

بلندمدت بین متغییرهای وجود داشته باشد الگوی تصحیح خطای مربوط به الگوی خود توضیح با 

 می باشد: (26-3)به صورت معادله  های توزيعیوقفه

(3-26) 

   
 

جمله اختالل است با میانگین  عرض از مبدأ و ضريب تکاثر بلند مدت،  اين معادله :  که در

 باشد.می صفر و واريانس 

 به موارد زير دست يافت. (26-3) هبا در نظر گرفتن پنج فرض می توان از معادل

    مدل نه دارای عرض از مبدا و نه دارای روند باشد که مدل تصحیح خطای آن مانند معادله -1

   می شود. (3-27)

 

(3-27)   
 

     مدل دارای عرض از مبدا مقید و فاقد روند باشد که مدل تصحیح خطای آن مانند معادله  -2

 می شود.( 3-28)
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(3-28) 

 

 

 

 مدل دارای عرض از مبدا غیر مقید و فاقد روند باشد.   -3

 مدل دارای عرض از مبدا غیر مقید و روند مقید باشد.  -4

 مدل دارای عرض از مبدا غیر مقید و روند غیر مقید باشد.  -5

بر روی الگوی تصحیح  بايد آزمون والد را Fبرای انجام آزمون کرانه پسران، شین بر مبنای آماره 

ه که از حذف تمامی متغیرهای در سطح الگو با يک وقفه ب–خطای فوق و الگوی تصحیح خطای مقید 

دست آمده را با مقادير بحرانی )کرانه ها( ارائه شده توسط ه ب Fانجام داد و آماره  -دست می آيد

ره از مقادير بحرانی می توان ( مقايسه نمود. در صورت بیشتر بودن اين آما2111) پسران و ديگران

  .(2111)پسران، شین و اسمیت،  داردنتیجه گرفت، رابطه بلندمدت در سطح، میان متغیرها وجود 
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 فصل چهارم

 مدلبرآورد 
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 مقدمه 4-3

های اقتصاد سنجی به برآورد و تجزيه و تحلیل الگوی مطرح شده در فصل حاضر، با به کارگیری روش

شود. بعد از بیان مقدمه، اطالعات آماری مورد استفاده در اين تحقیق توضیح قبل پرداخته می در فصل

در نهايت نیز نتايج  فولر اختصاص دارد. -ريشه واحد ديکی داده خواهد شد. قسمت بعد به آزمون

ه و برآورد روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطا و آزمون های تشخیصی مربوط به آن همراه با تجزي

باشد های بررسی متفاوت میبا توجه به اينکه طول دوره گردد.دست آمده، ارائه میه تحلیل نتايج ب

 پذيرد.ای انجام میبنابراين برای هر الگو آزمون جداگانه

 

 اطالعات آماری مورد استفاده 4-2

د تولید ناخالص رش (،GINI(، ضريب جینی)POV: فقر)کار رفته در اين پايان نامه شامل متغیرهای به

(، آزادی INF(، تورم)INVگذاری)(، سرمايهGDP(، تولیدناخالص داخلی)GGDPداخلی)

و  POV ،OPENبه جزء  متغیرهاباشد. تمامی ( میITAXتورمی)( و مالیاتOPENتجاری)

ITAX  انداستخراج شدهاز داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران. 

 

  یشه واحدبررسی آزمون ر 4-1

دست آوردن نتايجی معتبر و قابل اطمینان الزم است ابتدا سری های زمانی به کار رفته در الگو ه برای ب

از نظر ايستايی مورد بررسی قرار گیرند. در اين پايان نامه جهت انجام آزمون ايستايی، از آزمون ريشه 

 .د بررسی قرار می گیرندفولر تعمیم يافته  استفاده شده که در ادامه مور -واحد ديکی
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 (21-1) الگوی فولر تعميم یافته-آزمون دیکی 4-1-3

در هنگام برآورد الگو، ايستايی متغیرها با  1به منظور جلوگیری از رخ دادن پديده رگرسیون کاذب

فولر تعمیم يافته، مورد بررسی و آزمون قرار گرديده و نتايج حاصل از آن  -استفاده از آزمون ديکی

 ارائه شده است. (1-4دول شماره )در ج

فولر تعميم یافته -( آزمون دیکی3-4جدول )  

 
 

 ناممتغیر

وضعیت بدونروندوعرضازمبدأ بدونروندوباعرضازمبدأ باروندوعرضازمبدأ

ایستایی

مقدار متغیرها

آماره

در

 سطح

مقدار

آمارهبا

تفاضل

مرتبه

 اول

مقدار

بحرانی

در

سطح

95%  

مقدار

آماره

در

 سطح

مقدار

آمارهبا

تفاضل

مرتبه

 اول

مقدار

بحرانی

در

سطح

95%  

مقدار

آماره

در

 سطح

مقدار

آمارهبا

تفاضل

مرتبه

 اول

مقدار

بحرانی

در

سطح

95%  

POV 1553-  5518-  3559-  1556-  5511-  2598-  1554-  5511-  1595-  I(1) 

GGDP 2574-  4535-  3559-  2557-  4534-  2598-  2511-  - 1595-  I(0) 

INV 2545-  4517-  3558-  1589 3555-  2597-  3517 258-  1595-  I(1) 

OPEN 2571-  5511-  3559-  2534-  3532-  2598-  1511-  3539-  1595-  I(1) 

ITAX 5576-  - 3559-  1517-  3573-  2597-  1595-  - 1595-  I(0) 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

توان بیان کرد که طبق آزمون ديکی فولر تعمیم يافته، ( می1-4دول )با توجه به نتايج ارائه شده در ج

باشند و می (I(0))در سطح ايستا و (GGDP)، رشد اقتصادی(ITAX)تورمیمتغیرهای مالیات

گیری با يک بار تفاضل (POV)و فقر (OPEN)، آزادی تجاری(INV)گذاری متغیرهای سرمايه

 باشند.می (I(1))شوند و ايستا می

 

 

                                                             
1. Spurious Regression    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (23-1الگوی ) فولر تعميم یافته-دیکیآزمون  4-1-2

 

فولر تعميم یافته -( آزمون دیکی2-4جدول )  

 

 ناممتغیر

وضعیت بدونروندوعرضازمبدأ بدونروندوباعرضازمبدأ باروندوعرضازمبدأ

ایستایی

 متغیرها

مقدار

آماره

در

 سطح

مقدار

آمارهبا

تفاضل

مرتبه

 اول

مقدار

نیبحرا

در

سطح

95%  

مقدار

آماره

در

 سطح

مقدار

آمارهبا

تفاضل

مرتبه

 اول

مقدار

بحرانی

در

سطح

95%  

مقدار

آماره

در

 سطح

مقدار

آمارهبا

تفاضل

مرتبه

 اول

مقدار

بحرانی

در

سطح

95%  

GINI 5578-  - 3555-  5576-  - 2595-  154-  6554-  1595-  I(0) 

GGDP 5534-  - 3556-  4598-  - 2596-  2589-  - 1595-  I(0) 

GDP 1556-  4533-  3556-  1548 3522-  2596-  2521-  - 1595-  I(1) 

INV 1564-  3586-  3555-  1561 3588-  2595-  351 3539-  1595-  I(1) 

OPEN 2598-  5511-  3556-  252-  5518-  2596-  1563-  5526-  1595-  I(1) 

ITAX 5521-  - 2597-  1584 5511-  2597-  1538-  4564-  1595-  I(0) 

 منبع: محاسبات تحقیق

توان بیان کرد که طبق آزمون ديکی فولر تعمیم يافته، ( می7-4با توجه به نتايج ارائه شده در جدول )

در سطح  (GINIوضريب جینی) (GGDP)، رشد اقتصادی(ITAX)تورمیمتغیرهای مالیات

وتولید ناخالص  (OPEN)، آزادی تجاری(INV)گذاری باشند و متغیرهای سرمايهمی (I(0))ايستا

 میباشند. (I(1))شوند و گیری ايستا میبا يک بار تفاضل (GDP)داخلی

 تورمی بر فقربررسی تأثير ماليات  4-4

 (ARDL)های توزيع شدهتورمی برفقر از روش اتورگرسیو با وقفهبه منظور بررسی تأثیر مالیات

توضیح  توسط اين روشی بهینه ن وقفهی تعییو نحوه ARDLاستفاده شده است. در فصل سوم روش 

مدل مورد نظر برآورد می شود. حداکثر وقفه های مدل  ARDLدر اينجا با استفاده از روش . داده شد

را طبق  ARDL(1,2,1,2,0)قرار داده شده که نرم افزار مدل  2مساوی   Microfit4در نرم افزار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کند. مدل برآورده شده در برآوردی انتخاب میبه عنوان بهترين مدل  2ی معیار آکائیک برای وقفه

 ( ارائه شده است.3-4جدول)

فقر ( نتایج الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی1-4جدول )  

ARDL(152515251) 

آماره   t   انحراف استاندارد ضرايب نام متغیر   [احتمال] 

POV(-1) 1529374-  1513382 251951- [15147] 

GGDP 152416- E-7 152139E-6 1511851- [15917] 

GGDP(-1) 151175- E-6 153131E-6 1535477- [15728] 

GGDP(-2) 157233- E-6 152218E-6  352757- [15116] 

INV 151394E-5 152892E-6 458186[15111] 

INV(-1) 158661E-6 152428E-6 355671[15113] 

OPEN 15161786-  15175138 1582231- [15426] 

OPEN(-1) 1534174-  15189635 358114- [15112] 

OPEN(-2) 1527918 15155586 551217[15111] 

ITAX 1581432 15192464 858171[15111] 

C 1558722 15181978 751632[15111] 

T 151135792 1511186616 159237- [15177] 

DUMI 15125159 151198389 255571[15124] 

R-Squared 1599 R-Bar-

Squared 
1598 

F-stat  F (12و13)  13257714[15111] 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



49 
 

 آزمون های تشخيصی 4-4-3

 

( ارائه گرديده، که نتايج اين آزمون ها نشان 4-4نتايج آزمون های تشخیصی اين الگو نیز در جدول)

 .دهنده نقض نشدن تمامی فروض کالسیک می باشد
 

 فقر( نتایج آزمون های تشخيصی الگوی 4-4جدول ) 

 

 Fآماره                  ]احتمال[ ضريب الگرانژ         ]احتمال[    آزمون های آماری

فرضیه عدم خودهمبستگی 

 بین جمالت پسماند

]15214[155458(=1)CHSQ F (1و12=) 1575856 [15411] 

 F(1و12=)15599[1529173[ CHSQ(1=)1561717]15432[ فرضیه تصريح غلط فرم تابعی

بودن جمالت فرضیه نرمال ن

 پسماند

]15912[1521543(=2)CHSQ غیر قابل کاربرد 

فرضیه عدم واريانس 

 ناهمسانی

]15147[359559(=1)CHSQ ]15149[453169(=241و)F 

 منبع: محاسبات تحقیق

 آزمون ثبات ساختاری 4-4-2

 2انباشتهو مربعات جمع  1جهت انجام آزمون ثبات ساختاری از روش نمودارهای دو آماره جمع انباشته

 .( ترسیم گرديده است2-4( و)1-4جمالت پسماند استفاده شده است که در نمودار  )

 

 

 

 
 

                                                             
 1.Cumulative Sum (CUSUM) 

2.Cumulative Sum of Square (CUSUMQ) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فقر( نمودار جمع انباشته جمالت پسماند الگوی 3-4نمودار  )  

 

 

 فقر( نمودار مربعات انباشته جمالت پسماند الگوی 2-4نمودار  )

 

 

ورد نظر از خطوط تعیین کننده مقادير بحرانی ، منحنی منمودارهابا توجه به اينکه در هیچ يک از 

 .می توان نتیجه گرفت که در طول دوره مورد نظر ثبات ساختاری برقرار بوده است ،خارج نشده است

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 جمعی در الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعیآزمون هم 4-4-1

 

عادلی بلندمدت بین در الگوی خود بازگشت با وقفه های توزيعی پیش از بحث در مورد رابطه ت

متغیرهای موجود در الگو الزم است که آزمون وجود هم تجمعی در بین متغیرهای موجود در الگو 

)روش  Fدر اين مطالعه برای انجام آزمون هم تجمعی از آزمون کرانه ها بر مبنای آزمون انجام شود. 

 استفاده گرديده است. (1(2111پسران و ديگران)

استفاده می گردد  به عبارت بهتر، برای  Fتجمعی بر مبنای کرانه ها از آزمون  برای انجام آزمون هم

مورد  0yxپی بردن به وجود رابطه هم تجمعی در الگوی تصحیح خطای فوق بايد فرضیه صفر 

)کرانه ها( بدست آمده با مقادير بحرانی  Fآزمون قرار گیرد. بعد از اعمال قید مورد نظر، مقدار آماره 

( مقايسه می گردد و در صورتی که اين آماره از مقادير 2111ارائه شده توسط پسران و ديگران )

بحرانی بیشتر باشد در اين صورت می توان نتیجه گرفت که رابطه بلندمدت میان متغیرها وجود دارد. 

 .روش انجام اين آزمون در فصل سوم توضیح داده شده است

فقرجمعی کرانه پسران الگوی م( آزمون ه5-4جدول )  

با روند و عرض 

 از مبدأ

بدون روند و با 

 عرض از مبدأ

بدون روند و 

 عرض از مبدأ

2تعداد وقفه=  

 برآورد شده Fمقدار آماره  3572 3537 4558

(3515و  3597) (2526و  3548) (2556و  3549)  %5مقدار بحرانی آماره در سطح    

 منبع: محاسبات تحقیق

 

توان نمی شین-( نیز مشخص گرديده است بنا به روش کرانه پسران5-4که در جدول ) نهگوهمان 

 و با عرض از مبدأ اين فرض رد می ، البته در حالت بدون روندفرض نبود رابطه بلندمدت را رد نمود

ی شود ولی در اين بررسی از روند و با عرض از مبدأ در تخمین استفاده شده است بنابراين رابطه

 ادلی بلند مدت وجود دارد.تع

 

 

                                                             
1.Pesaran, et al. (2001) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فقر مدل  نتایج الگوی بلندمدت 4-4-4

 

 ( آمده است.6-4در جدول ) فقر بر تورمی مالیاتنتايج برآورد الگوی بلندمدت جهت بررسی تأثیر 

 

فقر( نتایج الگوی بلندمدت مدل 6-4جدول )  

 

  t   آماره  نام متغیر ضرايب انحراف استاندارد [احتمال] 

452169- [15111] 151571E-6 156619- E-6 GGDP 

 658191[15111] 152561E-6 151746E-5 INV 

352415- [15116] 15129445 15195416-  OPEN 

 757319[15111] 15181419 1562944 ITAX 

1259521[15111] 15135144 1545391 C 

 158443[15188] 151115111 151127665 T 

351177[15111] 151164444 15119447 DUMI 

 منبع: محاسبات تحقیق

دهد که با شود. نتايج حاصل از الگوی بلندمدت نشان می( مشاهده می6-4همان گونه که در جدول )

اما به دلیل کوچک  يابدافزايش رشد اقتصادی ، فقر در کشور ايران که متغیر وابسته است، کاهش می

رفت افزايش در فعالیت اقتصادی کشور، می . همانگونه که انتظاربودن ضريب اثر ناچیزی بر آن دارد

شود. عالمت ضريب اين متغیر در الگو منفی و معنادار است. همچنین سبب کم شدن فقر در کشور می

دهد که عالمت ضريب متغیر آزادی تجاری در معادله منفی و معنادار است. نتايج حاصل نشان می

دهد که باز به تولید ناخالص داخلی نشان می معنادار بودن ضريب منفی متغیر نسبت تجارت خارجی

بودن تجاری عالوه بر اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش فقر از اين طريق، به طور مستقیم 

نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته است. لذا با توجه به اين نتايج دولت بايد در برداشتن موانع تجارت آزاد 

های الزم را به عمل آورد. اگرچه موفقیت  زمان تجارت جهانی پیگیریدر ايران و نیز عضويت در سا

های اقتصادی و حمايت بود زيرساختهای تکمیلی، نهادسازی و بهبیشتر در اين زمینه نیازمند سیاست

دهد گذاری در اين برآورد مثبت و معنادار است و اين نشان میباشد. متغیر سرمايههای اجتماعی می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و اين خالف  ولی اثر ناجیزی بر روی آن دارد گذاری، فقر افزايش يافته استسرمايهکه با افزايش 

گذاری در ايران در جهت به کارگیری تواند باشد که سرمايهباشد ولی توجیه اينگونه میانتظار می

يش گذاری باعث افزاکار ماهر بوده است که از اقشار فقیر نبوده است. در نتیجه افزايش سرمايهنیروی

گذاری در ايران سرمايه توان گفت کههمچنین می بیکاری در بین فقرا و افزايش فقر شده است.

باشد. با افزايش يک تورمی بر فقر، رابطه مثبت و معنادار میدر مورد تأثیر مالیات بر است. سرمايه

تورمی در بلندمدت يابد. در واقع با افزايش مالیاتدرصد فقر افزايش می 62/1تورمی، درصد مالیات

گذارد را مورد تأيید قرار ی اينکه مالیات تورمی بر فقر اثر میفقر افزايش يافته است و اين نتیجه فرضیه

کتتد، دهد. از آنجا که افراد فقیر قسمت بیشتری از درآمد خود را به صورت پول نقد نگهداری میمی

ها، به افراد فقیر آسیب بیشتری وارد قعی دارائیتورمی، از طريق کاهش ارزش وابنابر اين وجود مالیات

کند. برای بررسی تأثیر جنگ از متغیر دامی استفاده شده است. اين متغیر در بلندمدت تأثیر مثبت و می

 معنادار بر فقر داشته است.

 نتایج برآورد الگوی تصحيح خطا 4-4-5

ECMه است. ضريب بردار جهت بررسی رابطه کوتاه مدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شد
1 

 بیانگر سرعت تعديل به سمت تعادل بلندمدت می باشد. نتايج الگوی تصحیح خطا برای بررسی تأثیر

 .( آمده است7-4در جدول )فقر بر  تورمیمالیات

 

-ضرايب مربوط به برآورد الگوی تصحیح خطا، که بیانگر ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته در کوتاه

شود ضريب جمله تصحیح طور که مشاهده می( ارائه شده است. همان7-4در جدول )مدت می باشد 

که  ECMدرصد معنادار است. در مورد ضريب بردار  95می باشد و در سطح   -29/1ا خطا برابر ب

باشد می توان اينگونه بیان کرد که در اين حالت در بیانگر سرعت تعديل به سمت تعادل بلندمدت می

مدت از بلندمدت در هر دوره درصدی از خطا به صورت نوسانی گرفتن مدل کوتاهصورت فاصله 

يابد تا به تعديل می گردد، در واقع بر خالف حالت متداول که خطا به مرور در طول زمان کاهش می

 .رسید، در اين حالت خطا به صورت نوسانی کاهش می يابد تا به صفر برسدصفر می

 

 

                                                             
1.Error Correction Model 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فقرتصحيح خطا مدل  ( نتایج الگوی7-4جدول )  

  t   آماره  نام متغیر ضرايب انحراف استاندارد [احتمال] 

1511851- [15917] 152139E-6 152416- E-7 dGGDP 

352757[15115] 152218E-6 157233E-6 dGGDP1 

4581861[15111] 152892E-6 151394E-5 dINV 

1582231- [15423] 15175138 15161786-  dOPEN 

5512171- [15111] 15155586 1527918-  dOPEN1 

858171[15111] 15192464 1581432 dITAX 

751632[15111] 15181978 1558722 dC 

159237[15172] 151118615 151135792 dT 

255571[15121] 151198389 15125159 dDUMI 

956678- [15111] 1513382 152937-  ecm(-1) 

ecm = pov + 156619E-6GGDP- -151746 E-5INV+ 1595416OPEN- 

1562944ITAX- 1545391C- 151127665T- 15119447DUMI 

1593 R-Bar-

Squared 
1596 R-

Squared 
4158193[15111] F-stat F (9و16)  

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 درآمدتوزیع  تورمی بربررسی تأثير ماليات 4-5

های توزيع شده اتورگرسیو با وقفه درآمد از روشتورمی بر توزيعبه منظور بررسی تأثیر مالیات

(ARDL)  استفاده شده است. در فصل سوم روشARDL توسط اين ی بهینه ی تعیین وقفهو نحوه

مدل مورد نظر برآورد می شود. حداکثر  ARDLدر اينجا با استفاده از روش . توضیح داده شد روش

 شده که نرم افزار مدلقرار داده   3مساوی   Microfit4های مدل در نرم افزار وقفه

ARDL(1,2,2,0,0,3) به عنوان بهترين مدل برآوردی  3ی را طبق معیار آکائیک برای وقفه

 ( ارائه شده است.8-4کند. مدل برآورده شده در جدول)انتخاب می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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درآمدتوزیع ( نتایج الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی8-4جدول )  

ARDL(15252515153) 

ايبضر نام متغیر آماره   t   انحراف استاندارد   [احتمال] 

GINI( 1- ) 1541142 1514912  256938[15115] 

GGDP 1513399 151131716  453637[15111] 

GGDP( 1- ) 151198668 151133611  259366[15119] 

GGDP( 2- ) 151159165 151115571  357936[15111] 

GDP 151393- E-5 159258E-6 155144- [15151] 

GDP( 1- ) 155955- E-6 151516E-5 1539277- [15669] 

GDP( 2- ) 152481E-5 151122E-5  254277[15127] 

INV 155557- E-7 151926E-6 1528857- [15776] 

OPEN 1535734-  15187918 451644- [15111] 

ITAX 155154 1529893 551359[15111] 

ITAX( 1- ) 1529311-  1535144 1583412- [15416] 

ITAX( 2- ) 1537216 1532129 151581[15263] 

ITAX( 3- ) 1597293-  1524184 451398- [15111] 

R-Squared 1566 R-Bar-

Squared 
1543 

F-stat  F (12و17)  258419[15124] 

 منبع: محاسبات تحقیق

 آزمون های تشخيصی 4-5-3

 

اين آزمون ها نشان ( ارائه گرديده، که نتايج 9-4نتايج آزمون های تشخیصی اين الگو نیز در جدول)

 .دهنده نقض نشدن تمامی فروض کالسیک می باشد

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 درآمدتوزیع( نتایج آزمون های تشخيصی الگوی 3-4جدول ) 

 

 Fآماره                     ]احتمال[   ضريب الگرانژ             ]احتمال[    آزمون های آماری

فرضیه عدم خودهمبستگی 

 بین جمالت پسماند

]15961[151123441(=1)CHSQ F (1و16=) 151112513 [15972] 

 F(1و16=)15126[559897[ CHSQ(1=)851716]15114[ فرضیه تصريح غلط فرم تابعی

فرضیه نرمال نبودن جمالت 

 پسماند

]15491[154231(=2)CHSQ غیر قابل کاربرد 

فرضیه عدم واريانس 

 ناهمسانی

]15299[151781(=1)CHSQ ]15316[151437(=281و)F 

 نبع: محاسبات تحقیقم

 

 آزمون ثبات ساختاری 4-5-2

 

 و مربعات جمع انباشته انجام آزمون ثبات ساختاری از روش نمودارهای دو آماره جمع انباشته برای

 .( ترسیم گرديده است4-4( و)3-4جمالت پسماند استفاده شده است که در نمودار  )
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درآمدتوزیعالگو( نمودار جمع انباشته جمالت پسماند 1-4نمودار  )  

 

 

درآمدتوزیع ( نمودار مربعات انباشته جمالت پسماند الگوی4-4نمودار  )  

 

 

، منحنی مورد نظر از خطوط تعیین کننده مقادير بحرانی نمودارهابا توجه به اينکه در هیچ يک از 

 .وده استخارج نشده است می توان نتیجه گرفت که در طول دوره مورد نظر ثبات ساختاری برقرار ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی بلندمدت بر اساس کميت بحرانی بنرجی، دوالدو و آزمون وجود رابطه 4-5-1

 مستر

 مربوط وقفه با متغیرهای ضرايب مجموع ی بلندمدت کاذب نیست،  چنانچهبرای بررسی اينکه رابطه

اهد گرايش خو باشد، الگوی پويا به سمت الگوی تعادلی بلندمدت يک از کوچکتر وابسته متغیرهای به

 ی زير آزمون شود:آزمون همگرايی الزم است فرضیه داشت. از اين رو برای

H0 :      - 1 ≥ 0 

 

H1 :      - 1 ≤ 0 

باشد. ی متغیر وابسته میضرايب با وقفه  αiی متغیر وابسته و های بهینهتعداد وقفه pکه در فرضیه 

مدت ی پويای کوتاهی بلندمدت است، چون شرط آن که رابطهرابطهی صفر بیانگر عدم وجود فرضیه

به سمت تعادل بلندمدت گرايش داشته باشد آن است که مجموع ضرايب کمتر از يک باشد. محاسبه  

برای انجام آزمون مورد نظر به اين صورت است که بايد عدد يک از مجموع ضريب با وقفه  tکمیت 

 ع انحراف معیار ضريب مذکور تقسیم شود:متغیر وابسته کسر و بر مجمو

t =  

ه ب  t دهد. اگر قدر مطلق ی متغیر وابسته را نشان میانحراف معیار ضريب با وقفه s در اين رابطه 

بزرگتر باشد فرضیه   1دست آمده از قدر مطلق مقادير بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر

ی بلندمدت بین شود. با وجود تأيید رابطهی بلندمدت پذيرفته میجود رابطهشود و وصفر رد می

 (.1378توان از الگوی تصحیح خطا استفاده نمود)نوفرستی، متغیرها، می

 باشد:( با توجه به نتايج مدل به صورت زير می21-3ی آزمون فوق برای مدل )آماره

t =  =  = 11/4-  

است، از قدر مطلق مقادير بحرانی ارائه شده توسط  11/4دست آمده که معادل ه ی بدر مطلق آمارهق

ی است، بزرگتر است، بنابراين فرضیه 3582% مساوی 95بنرجی، دوالدو و مستر که در سطح اطمینان 

ين مؤيد ا GINI(-1)شود. کوچکتر بودن ضريب ی بلندمدت تأيید میصفر رد شده و وجود رابطه

 باشد.مدت به سوی مدل بلندمدت همگرا میمطلب است که مدل کوتاه

                                                             
1. Banerjee, Dolado and Mestre(1992) 
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 درآمدمدل توزیع نتایج الگوی بلندمدت 4-5-4

( 11-4در جدول ) درآمدبر توزيع تورمی مالیاتنتايج برآورد الگوی بلندمدت جهت بررسی تأثیر 

 آمده است.

درآمدتوزیع ( نتایج الگوی بلندمدت مدل31-4جدول )  

t   ارهآم  نام متغیر ضرايب انحراف استاندارد [احتمال] 

 359434[15111] 15112359 15148736 GGDP 

 658531[15111] 151212E-6 158228E-6 GDP 

1529622- [15771] 153134E-6 159284- E-7 INV 

453956- [15111] 1513581 1559697-  OPEN 

1151411[15111] 1511173 151214 ITAX 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 

دهد که با شود نتايج حاصل از الگوی بلندمدت نشان می( مشاهده می11-4همان گونه که در جدول )

يابد و اين در کشور ايران که متغیر وابسته است، افزايش می ضريب جینیافزايش رشد اقتصادی ، 

يب اين متغیر در ی اول منحنی کوزنتس قرار دارد. عالمت ضردهد که ايران در ناحیهمسئله نشان می

گذاری در اين بررسی بی معنی شده است. همچنین الگو مثبت و معنادار است. ضريب متغیر سرمايه

دهد که عالمت ضريب متغیر آزادی تجاری در معادله منفی و معنادار است. نتايج حاصل نشان می

دهد که باز شان میمعنادار بودن ضريب منفی متغیر نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ن

شود، لذا با توجه به اين نتايج دولت درآمد به سمت برابری میبودن تجاری باعث میل کردن توزيع

های الزم بايد در برداشتن موانع تجارت آزاد در ايران و نیز عضويت در سازمان تجارت جهانی پیگیری

باشد. در واقع با د، رابطه مثبت و معنادار میدرآمتورمی بر توزيعرا به عمل آورد. در مورد تأثیر مالیات

بری در مدها به سمت نابراافزايش يافته است و درآ جینیضريب تورمی در بلندمدتافزايش مالیات

 اند.بلندمدت گرايش داشته
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 نتایج برآورد الگوی تصحيح خطا 4-5-5

بیانگر   ECMريب بردار بررسی رابطه کوتاه مدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. ض برای

 مالیات سرعت تعديل به سمت تعادل بلند مدت می باشد. نتايج الگوی تصحیح خطا برای بررسی تأثیر

 .( آمده است11-4در جدول )درآمد توزیبر  تورمی

 ضرايب مربوط به برآورد الگوی تصحیح خطا، که بیانگر ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته در کوتاه

شود ضريب جمله تصحیح ( ارائه شده است. همانطور که مشاهده می11-4در جدول )مدت می باشد 

خطای بدست آمده ضريب تصحیح درصد معنادار است.  95می باشد و در سطح   -59/1ا خطا برابر ب

 .از عدم تعادل هر دوره در دوره بعد تعديل می شود 59/1بیانگر اين مطلب است که در هر دوره 
 

درآمدتوزیع ایج الگوی تصحيح خطا مدل( نت33-4جدول )  

  t   آماره  نام متغیر ضرايب انحراف استاندارد [احتمال] 

 453637[15111] 151131716 15113399 dGGDP 

357936- [15111] 151115571 151159165 dGGDP1 

155144- [15148] 159258E-6 151393- E-5 dGDP 

254277- [15125] 151122E-5 152481- E-5 dGDP1 

1528857- [15776] 151926E-6 155557- E-7 dINV 

451644- [15111] 15187918 1535734-  dOPEN 

551359[15111] 1529893 155154 dITAX 

254539[15123] 1524487 1561187 dITAX1 

451398[15111] 1525184 1597293 dITAX2 

451168- [15111] 1514912 1559858-  Ecm(-1) 

Ecm = GINI – 15148736 GGDP – 158228E-6 GDP + 159284E-7 INV + 1559697 

OPEN – 151214 ITAX 

1574 R-Bar-

Squared 
1585 R-Squared 

1159759[15111] F-stat F (9و21)  

 منبع: محاسبات تحقیق
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 مقدمه 5-3

در تمامی دوران تاريخ به نوعی با آن روبرو بوده و ی فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری پديده

آورد  چرا که اين پديده هستند. اين امر معضالت اجتماعی و اقتصادی مختلفی را برای جوامع به بار می

که خود نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ثبات سیاسی، همبستگی 

کند و موجب افزايش مرگ و میر به ها را تهديد میی ملتاجتماعی و همچنین سالمت جسمی و روح

ها و در نهايت، خصوص نوزادان، مادران و همچنین کاهش متوسط طول عمر، افت کارايی انسان

ی مستقیم با يکديگر دارند و افزايش فقر درآمد رابطهگردد. مبحث فقر و توزيعبهروری اقتصادی می

گذارند. يکی درآمد اثر میباشد. عوامل زيادی بر روی فقر و توزيعبه معنای نابرابر شدن درآمدها می

تواند تأثیر پیش بینی تورمی میباشد. افزايش يا کاهش مالیاتتورمی میاز اين عوامل بحث مالیات

ی فقر و توزيع ی متعدد در زمینهدرآمد بگذارد. با وجود تحقیقات انجام شدهای بر فقر و توزيعنشده

درآمد پرداخته باشد وجود ندارد. تورمی بر فقر و توزيعطالعه  ای که به بررسی تأثیر مالیاتدرآمد، م

 باشد.هدف اين تحقیق پر کردن اين خأل برای اقتصاد ايران می

 ی تحقيقخالصه 5-2

درآمد در قالب دو مدل جداگانه تورمی بر فقر و توزيعمالیات هدف اصلی اين تحقیق بررسی تأثیر

ی درآمد بازهو در مدل توزيع 1391 – 1363ی زمانی ی مورد بررسی در مدل فقر بازهورهاست. د

الگوها برآورد شده و ،  ARDLبا استفاده از روش باشد.جهت انجام اين بررسی می 1391 – 1358

 روابط بین متغیرها تحلیل گرديده است.

انجام شده  ديکی فولر تعمیم يافته از روش برای متغیرهای موجود در الگو با استفاده آزمون ريشه واحد

و مربعات  1نمودارهای دو آماره جمع انباشته است. همچنین جهت بررسی ثبات ساختاری از آزمون

استفاده شده است. وجود روابط بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از  جمالت پسماند 2جمع انباشته

کمیت بحرانی بنرجی، دوالدو و مستر بررسی قرار گرفته شین مورد و -جمعی کرانه پسرانآزمون هم

 است.

 

                                                             
1. Cumulative Sum (CUSUM) 

2.Cumulative Sum of Square (CUSUMQ) 
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 نتيجه گيری 5-1

ی مورد بررسی در دو الگو متفاوت است بنابراين آزمون ريشه واحد در الگوها با توجه به اينکه دوره

، رشد اقتصادی (ITAX)تورمی (، متغیرهای مالیات14-3متفاوت است. در الگوی فقر مدل)

(GGDP) ايستا در سطح وI(0) گذاری باشند و متغیرهای سرمايهمی(INV) آزادی تجاری ،

(OPEN)  و فقر(POV) شوند و گیری ايستا میبا يک بار تفاضلI(1) باشند و در الگوی توزيعمی 

و ضريب جینی  (GGDP)، رشد اقتصادی (ITAX)تورمی (، متغیرهای مالیات15-3درآمد مدل)

(GINI)  در سطح ايستا ياI(0) گذاری  باشند و متغیرهای سرمايهمی(INV) آزادی تجاری ،

(OPEN)  و تولید ناخالص داخلی(GDP) شوند و گیری ايستا میبا يک بار تفاضلI(1) باشند. می

استفاده  ADRL برآورد الگو می توان از روش برایمی باشند و  I(1) يا I(0) تمامی متغیرها بنابراين 

  کرد.

در رابطه با دو الگو، ی جنگ و پايان جنگ است. دهندهرفته در الگوی فقر نشانکار ه متغیر مجازی ب

 هر دو فروض کالسیک مورد بررسی قرار گرفته که نتايج نشان دهنده برقرار بودن اين فروض برای 

الگو انجام شده که بیان کننده برقراری ثبات  هر دوالگو می باشد. آزمون ثبات ساختاری نیز برای 

بررسی وجود روابط بلندمدت بین متغیرها  برایی طی دوره مورد بررسی می باشد. همچنین ساختار

متغیرها، از آزمون کرانه  I(1)و   I(0)با توجه به ترکیب  جمعی صورت گیرد کهالزم است آزمون هم

ان . اين آزمون نشکار برده شده استه که در الگوی فقر اين آزمون ب پسران و شین استفاده شده است

بررسی وجود اين  برایدرآمد در الگوی توزيع باشد.میفقر دهنده وجود روابط بلندمدت در الگو 

روابط از کمیت بحرانی بنرجی، دوالدو و مستر استفاده شده است که وجود روابط بلندمدت را تأيید 

 کرده است. 

وعی با آن روبرو بوده و ی فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری در تمامی دوران تاريخ به نپديده

آورد  چرا که اين پديده هستند. اين امر معضالت اجتماعی و اقتصادی مختلفی را برای جوامع به بار می

که خود نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ثبات سیاسی، همبستگی 

و موجب افزايش مرگ و میر به کند ها را تهديد میاجتماعی و همچنین سالمت جسمی و روحی ملت

ها و در نهايت، خصوص نوزادان، مادران و همچنین کاهش متوسط طول عمر، افت کارايی انسان

 گردد.بهروری اقتصادی می
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دهد که با افزايش رشد اقتصادی ، فقر در کشور نتايج حاصل از الگوی بلندمدت در مدل فقر نشان می 

يابد اما به دلیل کوچک بودن ضريب اثر ناچیزی بر آن دارد. میايران که متغیر وابسته است، کاهش 

شود. رفت افزايش در فعالیت اقتصادی کشور، سبب کم شدن فقر در کشور میهمانگونه که انتظار می

دهد که عالمت عالمت ضريب اين متغیر در الگو منفی و معنادار است. همچنین نتايج حاصل نشان می

در معادله منفی و معنادار است. معنادار بودن ضريب منفی متغیر نسبت  ضريب متغیر آزادی تجاری

دهد که باز بودن تجاری عالوه بر اثر مثبت بر رشد تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی نشان می

اقتصادی و در نتیجه کاهش فقر از اين طريق، به طور مستقیم نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته است. لذا با 

ه اين نتايج دولت بايد در برداشتن موانع تجارت آزاد در ايران و نیز عضويت در سازمان تجارت توجه ب

های های الزم را به عمل آورد. اگرچه موفقیت بیشتر در اين زمینه نیازمند سیاست جهانی پیگیری

-رمايهباشد. متغیر سهای اقتصادی و حمايت های اجتماعی میتکمیلی، نهادسازی و بهبود زيرساخت

گذاری، فقر دهد که با افزايش سرمايهگذاری در اين برآورد مثبت و معنادار است و اين نشان می

باشد ولی توجیه اينگونه افزايش يافته است ولی اثر ناجیزی بر روی آن دارد و اين خالف انتظار می

بوده است که از اقشار  کار ماهرگذاری در ايران در جهت به کارگیری نیرویتواند باشد که سرمايهمی

گذاری باعث افزايش بیکاری در بین فقرا و افزايش فقر شده فقیر نبوده است. در نتیجه افزايش سرمايه

تورمی بر است.  در مورد تأثیر مالیاتگذاری در ايران سرمايهتوان گفت که سرمايهاست. همچنین می

درصد فقر افزايش  62/1تورمی، ک درصد مالیاتباشد. با افزايش يبر فقر، رابطه مثبت و معنادار می

ی اينکه تورمی در بلندمدت فقر افزايش يافته است و اين نتیجه فرضیهيابد. در واقع با افزايش مالیاتمی

دهد. از آنجا که افراد فقیر قسمت بیشتری از گذارد را مورد تأيید قرار میمالیات تورمی بر فقر اثر می

تورمی، از طريق کاهش کتتد، بنابر اين وجود مالیاتت پول نقد نگهداری میدرآمد خود را به صور

کند. برای بررسی تأثیر جنگ از متغیر دامی ها، به افراد فقیر آسیب بیشتری وارد میارزش واقعی دارائی

 استفاده شده است. اين متغیر در بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر فقر داشته است.

ضريب با افزايش رشد اقتصادی ، دهد که درآمد نشان می مالیات تورمی بر توزيع ثیرنتايج بررسی تأ

دهد که ايران در مسئله نشان میيابد و اين در کشور ايران که متغیر وابسته است، افزايش می جینی

ب ی اول منحنی کوزنتس قرار دارد. عالمت ضريب اين متغیر در الگو مثبت و معنادار است. ضريناحیه

دهد که عالمت گذاری در اين بررسی بی معنی شده است. همچنین نتايج حاصل نشان میمتغیر سرمايه

ضريب متغیر آزادی تجاری در معادله منفی و معنادار است. معنادار بودن ضريب منفی متغیر نسبت 

توزيع دهد که باز بودن تجاری باعث میل کردن تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی نشان می
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شود، لذا با توجه به اين نتايج دولت بايد در برداشتن موانع تجارت آزاد در درآمد به سمت برابری می

های الزم را به عمل آورد. در مورد تأثیر ايران و نیز عضويت در سازمان تجارت جهانی پیگیری

تورمی در افزايش مالیاتباشد. در واقع با درآمد، رابطه مثبت و معنادار میتورمی بر توزيعمالیات

 اند.مدها به سمت نابرابری در بلندمدت گرايش داشتهجینی افزايش يافته است و درآبلندمدت ضريب

 آزمون فرضيه 5-4

 فرضيه اول 5-4-3

یات ر تورمی مال قتصاد در فقر ب ن ا ر ايرا ث رد.می ا  گذا

 قبول فرضيه 5-4-2

نشان می ايج برآورد مدل  ت ری دهد که مدل در سطح من ر است، 95عنادا ادا عن % م

راين می اب ن هب ل رد نمیتوان گفت که فرضی اب ق اشد.ی مورد نظر   ب

 فرضيه دوم 5-4-1

یات ر تورمی مال ع ب قتصاد درآمد درتوزي ر ايران ا ث  گذارد.می ا

 قبول فرضيه 5-4-4

نشان می ايج برآورد مدل  ت ری ن عنادا ر است، 95دهد که مدل در سطح م ادا عن % م

راين می اب ن هب ل رد نمیتوان گفت که فرضی اب ق اشد.ی مورد نظر   ب

 انجام تحقيقات بعدی برایپيشنهادهایی  5-5

 

تورمی به ی مالیاتتورمی بر اساس تعاريف ديگر  در واقع با محاسبهی مالیاتمحاسبه (1

 دست يافت و با نتايج اين تحقیق مقايسه کرد. توان به نتايج ديگریروشهای ديگر می

 های ديگری از فقر برای برآورد الگو .شاخصاستفاده از  (2

 شاخص فقر را به صورت استانی محاسبه و مورد آزمون قرار داد. (3
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 پيشنهادهای سياستی 5-6

 

شود که وظايف دولت يکی از نهادهای مهم اقتصادی محسوب میطور که اشاره گرديد  همان

های لیل موضوع آثار و پیامدهای فعالیتبه همین د .گیردی  اقتصادی بر عهده میدر حوزه متعددی را

 مواقعی در تورمی مالیاتگیرد. مهمترين مباحثی است که در علم اقتصاد مورد توجه قرار می دولت، از

 نیاز مورد مالی منابع تأمین برای گزينه ترينراحت هستند، مواجه مدتکوتاه هایبحران با هادولت که

 بیشتر آن مزايای از مراتب به ابزار اين از مکرر استفاده اخالقی و اجتماعی اقتصادی، تبعات ولی است

  خواهد شد. مشکالتی ايجاد موجب و است

ها به منظور جلوگیری از تأثیرات شود که دولت، توصیه میمطالعه اين از آمده دسته ب نتايج به توجه با

ايجاد يک سیستم مالیاتی کارا به  تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصالح نمايند و بانامساعد مالیات 

تورمی  عنوان يک کانال مطمئن و مناسب از نظر اثرات تخصیصی و توزيعی از به وجود آمدن مالیات

 جلوگیری نمايند.
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هتای مالیتاتی   ستت بررسی اثتر سیا  "(،1391)ور اوالدی، مهدی و نجفی، زهرا مرادپ و آذربايجانی، کريم

 .16-26:1، شماره راهبرد، "بر نابرابری درآمد و رشد اقتصاد

آيا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمتت نفتت ختام بتر      "(،1389)ابونوری، اسماعیل و خانعلی پور، امیر 

، ی تحقيقههات اقتصههادیمجلهه ، "ARDLو  GARCHی آن متؤثر استت؟ کتتاربردی از   عرضته 

 .247 -219 : 91ی شماره

فصهلنامه  ، "بترآورد اثتر رشتد اقتصتادی بتر فقتر در ايتران       "(،1386)و قادی، عبتاس  ابونوری، اسماعیل

 .52-23 :31،سال نهم، شماره پژوهشهای اقتصادی ایران

،  مجله برنامهه و بودجهه  ، "تعیین مالیات تورمی در اقتصاد ايتران   "( ،1375)اسماعیل نیا، علی اصغر

 .74 – 47: 14 –13شمار ه های 

بررسی عوامل متؤثر بتر بهتروری موجتودی سترمايه در       "(،1387)یر تیموری، سمیه و خلیلیان، صادق ام

 .87-57 :61، شماره 16، سال هاقتصاد کشاورزی و توسع، "بخش کشاورزی ايران

بررسی اثتر مالیتات بتر ارزش افتزوده بتر توزيتع        "(،1391)امین رشتی، نارسیس و رفعت میالنی، مژگان 

 .83-63: 59پیاپی ، 11، شماره پژوهشنامه ماليات، "های منتخبدرآمد در کشور

فصههلنامه اقتصههادی مقداری)بررسههی ، "تتتأثیر تغییترات قیمتتت بتر فقتتر   "(،1389)پتروين، ستهیال   

 .117-95 :2، شماره 7، دوره اقتصادی سابق(

ی دهپژوهشهک ، "مالیات تورمی در ترازوی عدالت "(، 1392)و قلیچ، وهاب  توسلی، محمد اسماعیل

ی کتتاری شتتماره  ، مقالتتهپههولی و بانکی)بانههک مرکههزی جمهههوری اسههالمی ایههران(   

MBRI9217: 1-16. 

استقالل بانک مرکزی و عملکرد اقتصتاد کتالن در   "(،1381)می، احمد و احمدی، نوشین جعفری صمی

ی پژوهشههنامه، "(1998-1991کشتورهای در حتال توستعه)از جملته ايران(:يتتک تحلیتل تجربتی)      

 .132-113 : 4، شماره 2، سال ی و اجتماعیعلوم انسان

بررسی اهمیت و عوامل متؤثر بتر مالیتات تتورمی      "( ، 1376شمخال، رشید ) جعفری صمیمی، احمد  و 

 .156 – 125 :51، شماره مجله ی تحقيقات اقتصادی،  "در ايران 

بر توزيتع درآمتد در   پیش بینی اثر جهانی شدن اقتصاد  "(،1391)ی، امید ستار و جاليی، سیدعبدالمجید

، ستال  فصلنامه روسهتا و توسهعه  ، "ی عصبی مصتنوعی ی روستايی ايران با استفاده از شبکهجامعه

 .21-1ا :3، شماره15
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بررسی تأثیر تجلترت ختارجی بتر توزيتع درآمتد       "(،1392)جاليی، سیدعبدالمجید و گرگینی، مصطفی

، 21ستال   ،و توسعه منطقه ای مجله اقتصاد، "بین هر يک از دهک های درآمدی شهری ايتران 

 .68-48 :5دوره جديد شماره 

انتدازه گیتری    "(،1381)و خدادادکاشتی، امیتد   حیتدری، خلیتل   و باقری، فريتد و  خداداد کاشی، فرهاد

 .گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، "های فقر در ايرانشاخص

، "ختش کشتاورزی ايتران   بررسی عوامل متؤثر بتر صتادرات ب    "(،1381)خلیلیان، صادق و فرهادی، علی

 .84-71: 39، شماره 11، سال اقتصاد کشاورزی و توسعه

تعیتین حتد آستتانه ای ستهم حتق       "(، 1391) و سهیلی، کیتومر  و ختالويی، الهته    دل انگیزان، سهراب

-1345با در نظر گرفتن تأثیر آن بر رشد اقتصادی) مورد کاوی تجربی ايتران   GDPالضرب پول از 

 .149 -119 :1، شماره 11،  سال ی پژو هشهای اقتصادی فصل نامه ، "( 1386

ی بتی ثبتاتی   بررستی رابطته   "(،1391)و دهقتان منشتادی، محمتد     پور رحتیم، پتروين   و رحمانی، تیمور

پژوهشهی   -مجلهه علمهی  ، "سیاست های کالن و توزيع درآمتد در کشتورهای در حتال توستعه    

 .211-181: 8، شماره 4، سال سياست گذاری اقتصادی

تحلیلتی از رابطته ی مالیتات     "( ، 1391رحمتانی، عبدالصتمد )   و عباسی نتژاد، حستین   و مانی، تیموررح

 .63 پیاپی،15، شماره پژوهشنامه ی ماليات،  "تورمی و رشد اقتصادی در ايران

تحلیلی از رابطه ی فستاد و مالیتات تتورمی:     "(، 1391فالحی، سامان ) و کمیجانی، اکبرو تیمو رحمانی،

 .61،پیاپی 13، شماره ماليات ی پژوهشنامه،  "ی بین کشوریمطالعه 

 .21: 13، چاپانتشارات برادران، "اقتصاد کالن)جلد اول("(،1387) و رحمانی، تیمور

مجمهع تشهخيص    گروه پژوهشهای اقتصهادی ،  "مالیات تتورمی  "(، 1386)رضائی قلعه، حمید 

 14-3-86-6، کد گزارش: مصلحت نظام

بررسی رابطته توستعه متالی و توزيتع درآمتد در       "(،1391)رب يار محمدی، جواد سالم، علی اصغر و ع

 .151-127: 58، شماره19، سال فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، "اقتصاد ايران

عدم تعتادل هتای متالی دولتت و نترخ       "(، 1384جعفری، غالمحسین ) و سامتی، مرتضی  صامتی، مجید

 .116 – 95 :24، شماره 7، سال های اقتصادی ایران فصل نامه پژوهش،  "تورم در ايران

اثر پرداختت يارانته هتای مصترفی بتر وضتعیت توزيتع         "(،1392)و سلیمانی، حسین  سپهردوست، حمید

 .53-34: 36، شماره توسعه راهبرد، "درآمد  مطالعه موردی استان کردستان
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لتی در بخش کشاورزی بر کتاهش  بررسی تأثیر هزينه های دو "(،1383)و کرمی، علیرضا صامتی، مجید

 .234-213: 67، شمارهمجله تحقيقات اقتصادی، "فقر روستايی در کشور

های پتولی بتر توزيتع    تأثیر سیاست"(،1388) شفیعی، سعید و لطف علی، عاقلی و عصاری آرانی، عباس

 .128-115 :22، شماره فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، "درآمد در ايران

بررستی تتأثیر   "(،1391)  رسولی میر، میثمو  شفیعی، سعیدو  لطف علی، عاقلی و نی، عباسیعصاری آرا

 .48-31 :1، شماره 11،سال پژوهشنامه اقتصادی،"های مالی بر توزيع درآمد در ايرانسیاست

ی اهمیت فراورده های نفتی و برق با ستاير عوامتل   مقايسه "(،1388)و خلیلیان، صادق  فالحی، اسماعیل

 .19-1 :2، شماره 1، جلد مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزی، "لید در بخش کشاورزی ايرانتو

تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقايسته ی آن   "(، 1383)و عسکری، محمد مهدی  کمیجانی، اکبر

 .112 – 73 : 64، شماره مجله ی تحقيقات اقتصادی،  "با مالیه تورمی

نشههریه ،  "مختتارج دولتتت و رشتتد اقتصتتادی در ايتتران"(، 1386) اعلیرضتت اقبتتالی، و گستکری، ريحانتته 

 .228-219 : 81ی ، شمارهتحقيقات اقتصادی

ستری بودجته دولتت بتر مصترف و سترمايه       بررسی اثر ک"(، 1386) موسوی جهرمی، يگانه و زاير، آيت

 .19-1 :3، شماره 8، سال ی پژوهشهای اقتصادیفصلنامه، "گذاری بخش خصوصی در ايران

بترآورد تجربتی مالیتات تتورمی و ستطوح منحنتی        "( ، 1388نوروزی، هايتده )  و وی محسنی، رضاموس

 .64 – 39، پژوهشهای اقتصادی، "الفر: مطالعه ی موردی اقتصاد ايران

رشتد اقتصتادی و توزيتع درآمتد در      "(،1387) کیهتانی حکمتت، رضتا    و موسايی، میثم و مهرگان، نادر

 .77-57 :28، شماره 7، سال رفاه اجتماعیفصلنامه علمی پژوهشی ، "ايران

 .54: 3، چاپانتشارات رسا، "ريشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی "(، 1378)نوفرستی، محمد

،  "1381 – 1341بررستتی عوامتتل متتؤثر بتتر مالیتتات تتتورمی در اقتصتتاد ايتتران :     "وطتتن پتتور، محمتتد، 

 .176-157، پژوهشهای اقتصادی
Aisne Ari , Francisco José Veiga, (2008)," The political economy of seigniorage”,  

Journal of Development Economics 87, pp.  29–50 
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 ARDLالگوی 

وقفه برای متغیر  iq( و yوقفه برای متغیر وابسته ) pيک الگوی خود توضیح با وقفه های توزيعی با 

)(امiمستقل  itXر در نظر گرفته می شود:، به صورت زي 
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itXبردار متغیرهای توضیحی بکار گرفته شده در مدل = 

ty متغیر وابسته در مدل =  

iqq  = تعداد وقفه های بهینه مربوط به هر يک از متغیرهای توضیحی1.......,

pتعداد وقفه بهینه مربوط به متغیر وابسته = 

W برداری از متغیرهای قطعی )غیر تصادفی(، نظیر عرض از مبدأ، متغیر روند، متغیرهای مجازی و =

 یرهای برون زا با وقفه های ثابت.  متغ

برای تعیین وقفه بهینه برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، ابتدا بايد رابطه فوق را به روش حداقل 

mpمربعات معمولی برای کلیه ترکیبات ممکن مقادير  ,....,1  وmqi ,.....,1  يعنی به تعداد
1)1(  km   1(1بار برآورد نمود و سپس از میان(  km  رگرسیون برآورد شده، يکی را با توجه به

انتخاب کرد که  تعديل شده 2Rو يا  3کوئین -، حنان 2بیزين -، شوارز 1يکی از چهار ضابطه آکائیک

له سوم ضرايب مربوط به الگوی بلندمدت و نرم افزار ماکروفیت اين عملیات را انجام می دهد. در مرح

انحراف معیار مجانبی مربوط به ضرايب بلندمدت بر اساس الگوی خود توضیح با وقفه های توزيعی 
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Abstract 

 

 
The government expenditure can finance by budget deficit through money publishing. 

This leads to inflation and loss of purchasing power since in this case, inflation acts 

as a tax, then this method of financing is known "inflation tax". In this study, we 

examine the effect of the inflation tax on poverty and income distribution by two 

separate models, Distributed Lag Recurrent Pattern (ARDL) and VECM.  

The results show that increasing the inflation tax increases in poverty and inequality 

of income distribution. The results of the error correction model showed that in case 

of deviations from long-run equilibrium, moving towards the long-run equilibrium 

will be carried out swinging however; an error in the pattern of income distribution 

over time was reduced to zero. 
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