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  .باشد مینشد اقتصادی در ایران برقرار کوزنتس مبنی بر رابطه مثبت نابرابری و ر
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  مقدمه. 1

ـای کمتـر توسـعه     در مورد فقر کاری انجام دهند؟ آیا آنها باید درآمدی را بـه ملـت        بایست  میها   آیا حکومت   یافتـه  ه
 بایـد چگونه   مالیاتیترین شهروندان خود را محدود نمایند؟ بار          آیا آنها باید ثروت غنی     ؟انتقال دهند 

 ایـن   پاسـخ ی غنـی را بـه فقیـر انتقـال دهـیم؟             یـ آیا عدالت این است که مقـداری از دارا        توزیع شود؟   
های ارزشی در این مـوارد بـستگی دارد کـه بـرای جامعـه و افـراد چـه چیزهـایی                        به تفاوت  ها  پرسش

گیرنـد کـه    هـایی را در بـر مـی     های سیاست اقتصادی اغلب نظریـات و قـضاوت         مناسب هستند، بحث  
هـایی را   تـوان چنـین بحـث    با این وجـود نمـی  . رسد خارج از محدوده تحلیل اقتصادی باشد  ظر می ن به
ناپـذیری   دلیـل وابـستگی و تفکیـک       های اقتصادی خارج کرد و این به       طور کامل از محدوده بحث     هب

  .باشد علوم اجتماعی از یکدیگر می
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 تـوان   مـی ،داکثر کردن کارایی باشد هدف برابری در جامعه و یا ح       2هرگاه انتخاب بین دنبال کردن      
بین اعتقادات اخالقـی  هایی را  توان ناسازگاری در ضمن می . تقابلی را بین این دو هدف تشخیص داد       

  .کرد مطرح  ارتباطی راهای سیاستی منتج از آنها  نمود و بین انواع مختلف اعتقادات و انتخابپیگیری
 .بر حق است تعریـف گردیـده اسـت        و   عادالنه    که  آنچه ؛کسفورد، عدالت آمه انگلیسی   اتندر لغ 
زیرا انواع بسیار متنـوعی      دهد؛  چه معنایی می    در این مورد وجود دارد که عادالنه       گوناگونی نظریات   معموالً

 .توانند در تقابل با یکدیگر قـرار گیرنـد     های بسیار زیادی وجود دارد که می       از اعتقادات اخالقی و شیوه    
تمایل های دنیای واقعی است، اقتصاددانان   بحث جوهره اصلی بسیاری از بحث که این   این دلیل  بهاما  

 کـه   از آن یعنی برخورد بین کارایی و دنبال کردن عدالت بیشتر دارنـد             ای  ویژهبه تمرکز بر روی مفهوم      
 عـدالت منجـر بـه       پیگیـری کـردن    اکثر مـوارد      در شود، زیرا  کارایی نامیده می  – تقابل عدالت  معموالً

 اما روش معمول این است که هرگاه منفعت حاصل از کاهش فقـر در نتیجـه  . گردد ر کارایی می  نقصان د 
  . ادامه یابدبایست می از هزینه کاهش محصول برای جامعه باشد آن سیاست  بیشترسیاستی

ثیر أدر این نوشتار، محور و تمرکز بحث کاویـدن رابطـه عـدالت و کـارایی در قالـب بررسـی تـ              
بـه   دوم بخـش  منظور پـس از مقدمـه در   ه اینب. باشد  رشد اقتصادی می   برها    مالیات گریزی و  نابرابری

 بـه   سومبخش  در  . بررسی و ارائه ادبیات و مبانی نظری عدالت و تقابل آن با کارایی پرداخته شده است               
 در نهایـت تخمـین پرداختـه شـده و      چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج        بخشتدوین و تخمین مدل و در       

  .گیری و ارائه پیشنهاد اختصاص یافته است بندی و نتیجه نجم، به جمع پبخش
  

  مروری بر ادبیات موضوع. 2
.  اسـت  ابری درآمـدی و رشـد اقتـصادی مـستقیم         کید شده که ارتباط بـین نـابر       أدر ادبیات اقتصادی ت   

ی خود را   مطالعاتی انجام داد و تئور    ) 1955(ی بر نابرابری درآمدی، کوزنتس      درباره اثر رشد اقتصاد   
 هایی که یک کشور رشد اقتصادی باالیی دارد نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی       مبنی بر اینکه در دوره    

  .یابد، ارائه داد در آن کشور افزایش می
 اصـلی در این زمینـه نظـر       . فاه اجتماعی پرداخته اند   بسیاری از اقتصاددانان به بیان رابطه عدالت اجتماعی و ر         

ـاب  و   ی رفاه اجتماعی بر اساس این عقیده بنا گردیده که افراد خواهان خوش            گرایان از  مطلوبیت کننـده از    اجتن
 از دیـدگاه  .کنـد  گیـری مـی    هر یک از افراد را انـدازه      سطح رضایت ) مطلوبیت (Uای که اعداد     گونه غم هستند، به  

 زیرا میلیـاردر  ؛اشدب گرا، انتقال یک پوند خرج نشده از فرد فقیر به میلیاردر مطلوب می     یک مطلوبیت 
 بنـابراین ،  باشـد   نمـی نظـر اخالقـی قابـل پـذیرش          این موضوع از نقطـه    . تواند خاویار بیشتری بخرد    می
 از اقتصاددانان همچون رخیب.  نیستدفاع قابل ریزی کامل رفاه اجتماعی بر روی مطلوبیت کامالً       پایه
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هـای فـردی را    انی شده بر روی رجحریز اجتماعی پایه توابع   بایست  میکنند که    بیان می ) 1985(سن  
کننـد   نویسندگان دیگری این اصـل را بیـان مـی   . تر از رفاه توجه شود رها کرده و به معیارهایی واقعی    

 بعضی از آنها در مورد برابری در نتـایج .  جنبه مطلوبی به یک جامعه می بخشد     موارد رخیکه برابری در ب   
اغلـب مـوارد ایـن اعتقـاد مـشترک      هرچنـد در  . اند  کردهبحثها   درباره برابری در فرصت  سایر آنها و  

  .های حدی است وجود دارد که توزیع متوسطی از منابع بهتر از توزیع
هـا،   کنـد کـه مـانع آگـاهی از موقعیـت           ی از نادانی صحبت مـی     ا پردهاز تصور   ) 1921(جان رالز   

 تعیین اصول اخالقی   در مورد    وی. استطور واقعی در اختیار      هشود که ب   ای می  های اولیه  موجودیو  ها   سلیقه
جامعـه را    چنـین مـوقعیتی توسـط افـراد منطقـی،            ، در زمان تنظیم قرارداد    بایست  میکند که    بحث می 

 گـسترش   ماننـد کند که تحت این شرایط به برابرسازی حقـوق سیاسـی             رالز بحث می  . راهنمایی کند 
.  خواهـد بـود   عالقمندجامعه به منابعترین اعضای  ی و حداکثر کردن دسترسی پایین     أآزادی و حق ر   

  .نهایت در جامعه هستند گریزی بی ل به نابرابریئها قا ینزالر بنابراین،
اگرچـه منـافع آنهـا بـیش از         . هـایی وجـود دارنـد کـه اشـتباه هـستند            در بسیاری از موارد فعالیت    

ان یشها هزینهکه  تند حتی زمانیهایی وجود دارند که صحیح هس   مشابه فعالیت طور   هیا ب  ؛باشد هایشان می  هزینه
 که منافع رسد شود و به این نتیجه می  میخطاگرا دچار  در چنین مواردی دیدگاه مطلوبیت. باشد بیش از منافعشان 

  کـه  ه این معنـا   کند ب  گرا بودن ناقص عمل می     خاطر نتیجه  تر از منافع شخصی است، این دیدگاه به        جامعه مهم 
  .دهد یند اهمیت میتنها به نتایج و نه به فرا

 امـا   ،مدی هستند آل به برابری در   ئگرایانه قا  بسیاری از مردم و همچنین نویسندگان با دیدی نتیجه        
. که تالش و کارایی بیشتری داشته باشد، استحقاق درآمد باالتری را دارد   واقعیت این است که کسی    

ای کـه شـکافی بـین دالیـل          گونـه  دالیلی از این نوع بر دالیل برابری و توزیع مجـدد برتـری دارد بـه               
مـشهورترین  ) 1974(یـک  زنو .از نتایج عادالنه و دالیل به نفع فرایندهای عادالنه وجود دارد   حمایت  

کند کـه انتقـال از ثروتمنـدان بـه فقیـران              بحث می  وی. گرایی است  نظرات مخالفان نتیجه   همدافع نقط 
. بنـدی حمایـت شـود      ای غیر ارادی یعنی مالیات     ادله توسط مب  بایست  میناعادالنه است، زیرا چنین انتقالی      

 . متناسب با نیروی کار ارائه شده است       ،بندی بر درآمدهای حاصل از نیروی کار       گوید مالیات  نوزیک می 
 فراینـدهایی کـه     در ضـمن  . و نتـایج عادالنـه نیـستند       نظر نوزیک تنها فرایندها عادالنه بـوده         بر اساس 

شامل مبادله نیـروی    (بنابراین در یک جامعه تجارت      . باشد عادالنه می مبادالت در آنها اختیاری است      
  .اند ، ارث و بخشش عادالنه)کار در مقابل دستمزد
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  خواهی آزادی .2-1
 همگی اصل پارتویی و مطلوب بودن     ) همچون نوزیک (گرایی   ها و مخالفان نتیجه    گراها، رالزین  مطلوبیت

  اصل پارتویی وجـود دارنـد      ا اصولی ناسازگار ب   نهسفاأمت. اند تهپذیرف) هرچند به دالیل مختلف   (کارایی را   
مــشهورترین مثــال آن . گردنــد عنــوان عناصــری مطلــوب بــرای جامعــه تلقــی مــی جــا بــه کــه در همــه

هـای قطعـی در      ای بـا رجحـان      معتقد به وجود مسلم حـوزه      اًخواهی تقریب  آزادی. خواهی است  آزادی
 انتخاب رنگ عنوان مثال  به. باشد  مردم می  سایر از طرز فکر     نظر زندگی هر یک از افراد جامعه صرف      

  اما هرگاه فردی تمایل به انتخاب نامی خاص        ،کاغذ دیواری منزل برای هر فردی به خودش مربوط است         
 اش  برای زیبایی حیاط پشت خانهAتصور کنید فرد    . برای ماشین خود داشته باشد باید مجوز آن را بگیرد         

 هـر روز    A فرد   ؛ای از علف هرز پوشانده است      را توده ) Bفرد  (اش    حیاط خانه همسایه    اما ،کند هزینه می 
 ،کنـد  ناراحتی خود را برطـرف       یشود و مایل است به طریق      اش ناراحت می   از دیدن حیاط آشفته همسایه    

هرگـاه  . شـود   خوشـحال مـی    A از توافـق بـا فـرد         حـال  عـین در  آید    از باغبانی خوشش نمی    Bاما فرد   
 های آن دو باشد، پس این بهبود پارتویی پیشنهاد شـده        ناجح از حوزه قابل محاسبه ر     بخشی ی باغ نگهدار

  . خواهی مخالف است یبا اصول آزاد
 ) از آشفتگی حیاط همسایه    Aتنفر فرد   ( از پیامدهای خارجی     رخیخواهی قابلیت پذیرش ب     آزادی اًاساس

نتـایج  خـواهی توجـه بـه        نوزیـک آزادی   راتهمگـام بـا اظهـا     . کنـد  را در زمان ارزیابی رفـاه رد مـی        
. نمایـد  جای آن بر فرایندهای ایجادکننده نتایج تمرکز مـی      هدهد و ب    قرار می  پرسشها را مورد     فعالیت

 بـه هـر حـال     . گیرد طور منظم در چارچوب تابع رفاه اجتماعی قرار نمی         هچنین نظریاتی در مورد عدالت ب     
  .یاست عمومی هستند مهمی از بحث سیاین نظریات اغلب اجزا

  

  هزینه نهایی وجوه عمومی:  عدالت در مقابل کارایی.2-2
 چگـونگی  اًبدون این کـه واقعـ  شده وجود تقابل بین عدالت و کارایی پرداخته   تا کنون به بیان امکان      

 .شود در این بخش این نقصان برطرف می      . گیری آن نشان داده شود     وقوع این تقابل و یا چگونگی اندازه      
 توانـد  اگرچـه تحلیلگـر مـی     ،  برابری در نظر گرفته شده است      پیگیری کردن عنوان   بهدر اینجا   ت  عدال

  .کار گیرد تفاسیر دیگری از این کلمه را به
 هـای پـیش روی      تغییری در انگیزه   ،بندی یکجا از یک فرد به فرد دیگر        انتقال یک پوند از طریق مالیات     

 ایـن موضـوع را    ) 1(نمودار  . بار مالیاتی است    دارای اضافه  ندی معموالً ب مالیات. کند  فرد ایجاد نمی   2هیچ یک از    
، P قیمت پیتزا .دهد  شرح می(Y) و دیگر کاالها (X)کننده بین پیتزا    از طریق تقسیم مخارج یک مصرف     

ــا   ــد مــصرف  (Y)قیمــت دیگــر کااله ــا یــک و درآم ــر ب ــده  براب ــات یکجــای .  اســتmکنن ، Tمالی
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 سـوی دیگـر  از . دهد  انتقال میE به E از (m-T = px+y)ید بودجه جدید کننده را با ایجاد ق مصرف
 ، قیـد بودجـه  )p+t بـه  pبا انتقال قیمت پیتزا از (بار مالیاتی بر روی پیتزا    با فرض برقراری یک مالیات دارای اضافه      

 T=tx2 پس دست آید، ه مالیات ب2هرگاه درآمد مالیاتی یکسانی از . شود  میm=(p+t) x+yکننده  مصرف
 قیـد بودجـه   با تغییر دادن). ان برقراری مالیات بر پیتزا است در زمX مقدار تعادلی    X2طوری که    هب(است  

حاصـل از مالیـات   توان بیان نمود که سبد تعـادلی جدیـد    می Px2+y2= m-Tبه  x2+y2=m (p+t)از 
 پیتـزا نـسبت بـه       ار مالیاتی کننده در حالت مالیات دارای اضافه ب       وضعیت این مصرف  .  است E2یکجا نیز در    

یعنـی  (برای جبران مالیات یکجـای گرفتـه شـده از او            . حالت مالیات یکجا به وضوح بدتر شده است       
 یا یک پونـد بـرای هـر         Tدرآمد اضافی   نیاز به مقدار    ) تفاوتی اولیه   بر روی منحنی بی    ویبرگرداندن  

 که  ABعالوه   ه ب Tبه  مالیات بر پیتزا    اما برای جبران    . یک پوند درآمد مالیاتی کسب شده خواهد بود       

T 1<پونـد   (یا  با خط پر رنگ نشان داده شده        ) 1 (نموداردر   + AB
T

پونـد بـرای هـر پونـد درآمـد          ) 
ی اضـافه بـر     راشود زیـرا بـ     ه می بار مالیات شناخت   عنوان اضافه  به AB. مالیاتی کسب شده نیاز می باشد     

  نـسبت درآمـد جبرانـی مـورد نیـاز بـه درآمـد              .دی مالیاتی اسـت   ؤ از م  اصل هزینه مالیات گرفته شده    

Tشده اضافی    مالیاتی کسب  + AB
T

وجـوه   برای تغییرات کوچک در درآمد مالیاتی حکومت هزینه نهایی           
هـای   صورتی که خواهیم دید این مفهوم معیـاری را بـرای هزینـه             به. شود نامیده می  (MCPF)عمومی  

بنـایی بـرای     دهد و مفهـوم زیـر      بار مالیاتی ارائه می    سب درآمد مالیاتی از طریق مفهوم اضافه      کارای ک 
  .سیاست بهینه است

  
  منحنی مربوط به بهینه یابی قبل و بعد از مالیات.1نمودار 
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. بـار مالیـاتی وجـود دارد       بندی دارای اضافه   های مالیات  گیری هزینه  نیز برای اندازه   دیگری   روش
جبرانـی   در مورد مقدار درآمـد       پرسششده و    جای مقایسه درآمدهای مالیاتی یکسان کسب      اکنون به 

کننـده را بـر روی یـک منحنـی           هایی که مصرف   برای مالیات  پرسیدتوان    داده شود می   بایست  میکه  
این موضوع  ) 2 (تفاوتی حفظ کند، تفاوت در درآمدهای مالیاتی کسب شده چقدر است؟ نمودار            بی

دهنـده زیـان درآمـدی در زمـان           نـشان  B و   Aخط سیاه بـین     . دهد محاسبه هزینه نشان می   را از طریق    
  .جای مالیات یکجا است بار مالیاتی به کارگیری مالیات دارای اضافه هب

  

  
  جای مالیات یکجا بار مالیاتی به کارگیری مالیات دارای اضافه  زیان درآمدی در زمان به.2نمودار 

  

ـاوت B ،2 در مقابل هزینه مالیات A در زمان مقایسه هزینه مالیات  ،ها مقایسهس بودن مورد    خاطر نیاز به همجن    هب   نگرش متف
 میلیـارد پونـدی از هزینـه کـسب     10بزرگتر بودن هزینه کسب یک درآمـد مالیـاتی      . آید وجود می  هب

رآمـدهای  مقایـسه الزم اسـت د    امـا در    . آور نخواهد بـود     میلیارد پوندی تعجب   یکیک درآمد مالیاتی    
  دیگرسویاز . در نظر گرفته شود) معنای مخارج عمومی یکسان در هر دو حالت کسب مالیات به(مالیاتی یکسان 
 رفـاه   تفاوتی باشد، در این صورت     کننده بر روی یک منحنی بی      مصرفتواند بر مبنای حفظ      ها می  مقایسه مالیات 

طریـق  هـا از     محاسبه هزینـه  . مقایسه ایجاد کند  تواند معیار دقیقی برای      دی مالیاتی می  ؤاز دست رفته م   
   .دهد  یکسانی را ارائه میهای پاسخها  حاالت برای تغییرات کوچک در مالیاتاین دو راه در اکثر 

 مالیاتی قرار خواهد گرفت؟بار  بندی دارای اضافه های مالیات ثیر هزینهأت تقابل بین عدالت و کارایی چگونه تحت 
معنـای انتخـاب    توزیع درآمد بهینه بهباشد،  (P)و فقیر    (R) فرد ثروتمند    2امل  به فرض اینکه جامعه ش    

ــه حــداکثر رســاندن مجمــوع رفــاه  Tدرآمــد مالیــاتی   ،اســت (W(R-T)+W(P+T)) فــرد 2 بــرای ب
هرگـاه  . ترتیـب سـطوح درآمـد اولیـه ثروتمنـد و فقیـر هـستند          بـه  P و   R رفاه هر فرد،     Wکه   طوری به
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 (MWR-)جود نداشته باشد با گرفتن یک پوند از ثروتمند، زیان نهایی رفاه به اندازه               هیچگونه زیان کارایی و   
نتیجه بهینه در جایی است کـه  در ضمن . شود  ایجاد می(MWp)و با انتقال آن به فرد فقیر، افزایش نهایی رفاه          

MWR=MWP عبارت دیگر رفاه اجتماعی نهایی درآمد  یا به باشد(MW)عه برابر باشد برای همه افراد جام.  
 امـا  ، اسـت MWPبنـدی دارای اضـافه بـار مالیـاتی هنـوز       منافع انتقال یک پوند به فقیر در مالیات    

 یـک زیـان     ویگرفتن یک پوند از فرد ثروتمند برای        قابل مشاهده است    ) 3(که در نمودار     صورتی به
 MWR.MCPFه انـدازه    رفاه برای هر یک پوند زیان ثروتمنـد بـ         . کند رفاه اجتماعی اضافی ایجاد می    

  .  استMWP=MCPF.MWRبنابراین اکنون بهینه در نقطه . یابد کاهش می
بـا  (تقابـل منـتج      شان، برآوردهـایی از    در درآمد اولیه   جزبا فرض یکسان بودن افراد ب     ) 3(نمودار  

ــین درآمــد ن  ــه ب ــسبت بهین ــشان دادن ن ــن ــر ه ــد و فقی ــرد ثروتمن ــاوتی از  ) ایی ف ــرای درجــات متف را ب
 .اسـت  برابر فرد فقیر فـرض شـده         5رد ثروتمند   فدر این مثال درآمد اولیه      . دهد گریزی نشان می   رینابراب

بنـدی دارای    باری از طریق مالیـات      هرگاه هیچ اضافه   نخست.  نکته آشکار وجود دارد    3در این شکل    
ــار مالیــاتی  اضــافه دوم هرگــاه درجــه . ایجــاد نــشود پــس برابــری کامــل بهینــه اســت  (MCPF=1)ب

). MCPFدر هـر  (شـود   گریزی افزایش یابد، شکاف بهینه بین فقیر و ثروتمنـد کوچـک مـی          برابرینا
، درجـه   MCPFسوم برای فرد رالزین همواره برابری بهینه اسـت، امـا بـرای غیـر رالـزین بـا افـزایش                      

 وجـود دارد کـه بـیش از آن    MCPFیابد و یک ارزش بحرانی برای  بهینگی توزیع مجدد کاهش می    
  .یچ توزیع مجددی مطلوب نیستمقدار ه

  
  مقایسه نابرابری گریزی افراد ثروتمند و فقیر.3نمودار 
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 طور کامـل    به MCPF برآوردهای   اً اما نوع  ، وجود دارد  MCPFبرآوردهای گوناگونی از ارزش واقعی      
 MCPF در مطالعه برآورد ارزش واقعـی        عنوان مثال   به. گیرد  قرار می  نموداردر دامنه ترسیم شده این      

کـار  وی نیـروی     بـر ر   ی درصـد  40با مالیـات نهـایی      ) 1984(استوارت   سوئد، اینگمار هنسن و چارلز    
 با این حال .یابند  دست می29/1 تا 05/1همراه با مصرف پول کسب شده موجود برای انتقاالت به ارقام متغیری از 

 های کسب شده امکان داشـت      کارگیری مالیات  هترها و ب  ماهای دیگری برای پار    قابل توجه است با ارزش    
بـار نهـایی     اضـافه بـا بررسـی     ) 1991( دون فولرتـون     در ضـمن  .  حاصل شـود   51/4 و   67/0ارزشی بین   

  . دست یافت21/1 تا 07/1 به برآوردهایی در دامنه (USA)بندی برای ایاالت متحده  مالیات
ثری از تقابـل    ؤری مـ  گیـ  ای را برای اندازه    طور خالصه مفهوم هزینه نهایی وجوه عمومی وسیله        هب

 مقدار توزیع مجدد حداکثرکننـده رفـاه بـا بـاالتر بـودن              بنابراین. کند بین کارایی و عدالت فراهم می     
  .گریزی کمتر خواهد بود تر بودن درجه نابرابری هزینه نهایی وجوه عمومی و پایین

 ت قابل استفاده در تولیـد  تشکیل سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، اطالعا مانندرشد اقتصادی توسط عواملی     
هـای   سیاسـت در جوامعی که تضاد طبقاتی مهـم اسـت،           .گردد انداز تعیین می    انگیزه افراد برای پس    و

ای کـاهش   ر ب ها مجبورند   در چنین شرایطی دولت    .گیرد توزیعی از نظر سیاسی بسیار مورد توجه قرار می        
 ،در نتیجـه  . اسـت بیشتر  ار بهینه برای رشد     های مالیاتی را وضع کنند که از مقد        نابرابری درآمدی نرخ  

  .شود های مالیاتی باال به کاهش آهنگ رشد اقتصادی منجر می این نرخ
شـود، اسـتفاده از ابـزار مالیـاتی      مین مـی أهـا تـ    از بودجه دولت توسط مالیـات بخشیدر ایران که  

گذاری کاالها و    تهای پرداخت یارانه، قیم    و بیشتر از سیاست   است   کمتر   های توزیعی  جهت سیاست 
  .شود های صادرات استفاده می اجرای محدودیت

با توجه بـه محـدودیت بودجـه،        . کند ها می   از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه       بخشیدولت  
. شـود  افزایش یارانه به افزایش مصرف و کاهش انباشت سرمایه و کاهش رشـد اقتـصادی منجـر مـی                  

هـای   گردد که دولـت توجـه بیـشتری بـه سیاسـت             می موجب افزایش نابرابری درآمد  عبارت دیگر    به
  امر به کاهش   نماید که این  های مختلف     بیشتری از بودجه به یارانه     بخش اختصاص   ویژه  همختلف توزیعی و ب   

ثیر أشـود تـا بـا یـک مـدل سـری زمـانی، تـ              در ارائه تدوین مدل تالش می     . گردد رشد اقتصادی منجر می   
  .دی در ایران بررسی گرددنابرابری درآمد بر رشد اقتصا

  

  پیشینه برخی از تحقیقات اخیر بر مروری. 3
نتایج آزمون نشان داد . فرضیه کوزنتس را در ایران مورد آزمون قرار دادند    ) 1377(بخش   نیلی و فرح  

  .ایران مصداق نداردمورد که فرضیه کوزنتس در 
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قتصاد بـا توجـه بـه اطالعـات          در تحلیل اثر توزیع درآمدی بر رشد ا        )1378 (دریژابونوری و ا  
 و همچنین اطالعات سری زمانی    ) 1980-1993 (در دوره ) از جمله ایران  ( کشور مورد مطالعه     86مقطعی  

 .اند که اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی منفی بوده است ایران نشان داده) 1375-1350(

 عدالت و رشد را در کـشورهای      "ن  عنوا گزارشی تحت ) 1996 (هژانویبرونو، اسکوئر و راوالیون در      
  تحقیق حاکی از ایـن اسـت       ایجنت. المللی پول تهیه کردند     جهت ارائه در کنفرانس صندوق بین      "در حال توسعه  

  کشور در حال توسـعه،     20که از میان     طوری ال رفته است؛ به   ؤبر توزیع درآمد زیر س    ثیر منفی رشد اقتصادی     أکه ت 
    .درآمد نیز بهتر شده است دی وضعیت درآمدی افراد کم کشور با افزایش رشد اقتصا17در 

 و تواند به زیان فقرا باشد د که نابرابری اولیه در دارایی میند نشان داتحقیقیدر  )2000( بیگستن و لوین
مندی فقرا از رشد اقتصادی      رو، پایین بودن نابرابری اولیه احتمال بهره       از این .  افزایش فقر شود   موجب

قـادر بـه حـل      اما برای کاهش نابرابری اولیه تنها توزیع مجدد درآمد و یـا ثـروت      ،دهد یرا افزایش م  
  .صورت مانعی بر سر راه رشد عمل کند مشکل نیست و حتی ممکن است به

  کـشور 19ین رشد اقتصادی و رفـاه در        تحقیقی با هدف ارزیابی رابطه ب     ) 1999(کالیندو و روبلز    
نتیجه اصلی این تحقیـق وجـود شـواهدی         . انجام دادند و توسعه   های اقتصادی    عضو سازمان همکاری  

  .ی و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی بوده استژثیر مثبت انتقال تکنولوأمبنی بر ت
 . انجام داده اسـت    "ارزیابی بین فقر، توزیع ثروت و رشد در مکزیک        "عنوان   تحت  تحقیقی   )2001 (گوتیرز

بخشی از آن    اما   ،ثیر رشد اقتصادی بر فقر مثبت است      أمدت ت  تاهنتیجه تحقیق این است که هرچند در کو       
 کـاهش فقـر و نـابرابری        موجـب شـود و در بلندمـدت رشـد اقتـصادی            با کاهش نابرابری خنثـی مـی      

  .استمنطبق ای که با نظریه کوزنتس   نتیجه؛گردد اقتصادی می
 در " ایالـت آمریکـا  48ی برابررسی نابرابری و رشد اقتصادی   "تحقیقی با موضوع    ) 2002(پانیزا  
 نتایج این تحقیق هیچگونه رابطه مثبتی بین نابرابری و رشد اقتصادی. انجام داد) 1940-1980 (دوره زمانی

جینـی و سـهم درآمـدی       متغیـر ضـریب    2ای مبنی بر وجود ارتباط بـین         دهد؛ همچنین رابطه   نشان نمی 
 حالی است کـه برخـی از نتـایج تحقیـق            شود و این در    درآمد با رشد اقتصادی یافت نمی      قشرهای کم 

  .وجود دارد منفی بین نابرابری و رشد اقتصادی ای دهد که رابطه نشان می
اصالحات، نابرابری اقتـصادی و رشـد اقتـصادی    "عنوان  تحتتحقیقی  )2004( باندریا و گارسیا

یـن تحقیـق هیچگونـه      بر اساس نتایج ا   . انجام دادند ) 1970-1995 (های با استفاده از داده    "در آمریکا 
خـوبی   توانـد بـه    تنهـا عـاملی کـه مـی       . رابطه علی مستقیمی بین رشد اقتصادی و نابرابری وجود ندارد         

کننده رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی باشـد چگـونگی انجـام اصـالحات اقتـصادی اسـت؛                   توجیه
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 اد باشد به افـزایش    های اصالحات اقتصادی به سمت صنعتی کردن اقتص        که اگر رویکرد سیاست    طوری به
  .اختالف درآمدی منجر خواهد شد

  ایـن تحقیـق    بر اسـاس  .  ایران انجام داده است    خصوص موضوع در    ایندر  ای   مطالعه) 1975(لونی  ک
 ، چیزی جز ایجاد توزیـع نـابرابر درآمـدها         1977نتیجه راهبرد دستیابی به رشد اقتصادی باال برای کشور در سال            

  . دیگر نبوده استسوی و بین طبقات درآمدی باال و پایین از سواز یک بین مناطق شهری و روستایی 
  

  تدوین مدل و الگو. 4
 متغیرهای ،هایی که ارائه شده است در اکثر مواردی که در پیشینه تحقیق به آنها اشاره شد، مدل

  .هندد جینی و تشکیل سرمایه ثابت وجود دارد که رشد اقتصادی را توضیح می مشترکی از جمله ضریب
 متغیر اصلی وجود دارد که رشد اقتصادی را 3در مدل حاضر که یک مدل سری زمانی است 

  .دهد توضیح می
 .عنوان پراکسی نابرابری درآمدی در نظر گرفته شده است جینی که به متغیر ضریب -

 .کار رفته است عنوان شاخص سرمایه به تشکیل سرمایه ثابت که به -

 .پراکسی هزینه نهایی وجوه عمومی وارد مدل شده استعنوان  ها که به مالیات -

ثیر نابرابری أ زیر برای ت (Time Series)با توجه به آنچه که گفته شد، مدل سری زمانی
  :تسارائه شده ا) 1347-1385 (های  سالدردرآمدی بر رشد اقتصادی در ایران 

 

LGDP = C +ε LGDPPC(-1)  +  α LGINI(-2) + β LK + γ LT(-1) + δ DUM + U ) 1(                   
 = LGDPPC                                                                    )لگاریتم درآمد سرانه(درآمد سرانه 

 = LGDP                   )                                   لگاریتم تولید ناخالص داخلی(رشد اقتصادی 

 = LGINI                                 )                             جینی لگاریتم ضریب(مدی نابرابری درآ

  = LT                        )             لتمدهای مالیاتی دوآلگاریتم در(هزینه نهایی وجوه عمومی

 = LK                                      )                      لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت(سرمایه فیزیکی 

   =DUM4756                           و بعد از انقالب صفر        یک متغیر مجازی، قبل از انقالب
 



49  ...گیری تأثیر  اندازه: تقابل عدالت و کارایی

  نتایج تخمین. 5
  :شرح زیر است  تخمین زده شده، بهOLSدست آمده از مدل سری زمانی که به روش  هنتایج ب

  
LGDP = 0.005500 - 0.313764 LGDPPC (-1) - 0.141073 LGINI(-2) 

 )2(                                                                                                                                             
(t.statistic)      (1.52)              (-6.68)                      (-2.76)                     

 
+ 0.182277 LK - 0.027239 LT(-1) + 0.064952 DUM 

 
(3.31)                            (-1.59)                      (3.22)  

 
R2= 0.66         F.stastic(prob) = 7.288742(0.000062) 

 
D . W = 2.008 

 

این مدل  برای 1خص دوربین واتسون شانخستشود،  همانگونه که از تخمین مدل مشاهده می
شود و   میرد) بستگی بین جمالت اختاللمو یا ه( ترتیب وجود همبستگی پیاپی ه اینب. باشد  می2 اًتقریب
تولید کار رفته در این مدل  ههای ب همچنین از مدل. باشد  می3 برای مدل ایستا2 مقادیر پسمانددوم

   .شوند گیری ایستا می  بار تفاضلگیری و بقیه متغیرها با یک ضل تفا بار2 با  و درآمد سرانهناخالص داخلی
 ؛طور معکوسی با سطح درآمد سرانه ارتباط دارد ههای رشد، رشد تولید ناخالص داخلی ب در برخی مدل

وری ئ این تدر این مدل اقتصادسنجی. یعنی یک اثر همگرایی سطح درآمد سرانه در کشورها وجود دارد
  . رابطه منفی بین رشد اقتصادی و درآمد سرانه استدهنده که نشانررسی قرار گرفته ایران مورد ببرای 

طور که همان. ل بیان شدطور مفص ابرابری و رشد اقتصادی بهدر ادبیات موضوع ارتباط بین ن
 اینکه دلیل. دهد نابرابری درآمدی به زیان اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد بود نتایج مدل نیز نشان می

 وقفه در مدل آورده شده این است که در ادبیات اقتصادی، نابرابری و 2جینی با  نجا ضریبدر ای
عنوان متغیر توضیحی  ه وقفه ب2 با جینی  و آوردن ضریبثیر متقابلی بر هم دارندأرشد اقتصادی ت

 .شدثیری نداشته باأجینی بر رشد بررسی شود و رشد بر نابرابری ت ثیر ضریبأشود که فقط ت  میموجب
  .کند ثیر منفی دارد و تئوری کوزنتس برای ایران صدق نمیأبنابراین در اینجا نابرابری بر رشد اقتصادی ت

 با افزایش ناگهانی ویژه  از انقالب بهپیشدهد در دوره  همانطور که آمار رسمی نیز نشان می
 از پس. ز بدتر شد به موازات آن توزیع درآمد نیاما درآمد سرانه در ایران رشد کرد ،قیمت نفت

تر شدن حضور دولت در  پیروزی انقالب اسالمی و تصویب قانون اساسی که موجب پررنگ
                                                 
1. Durbin-Watson 
2. Residual 
3. Stationary 
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خواهانه خود درصدد کاهش  گری شد، دولت در نقش عدالت های حکومتی و تصدی صحنه
های  های توزیعی خود را از طریق نرخ ها سیاست  دولتبیشترهای اقتصادی  در تئوری. نابرابری برآمد

 و  از آنجا که کشور ما با وجود ذخایر نفت و گاز کمتر به مالیات وابسته است اماکنند الیاتی اعمال میم
های توزیعی خود از  در سیاست، ها سهم اندکی در بودجه دولت دارد از آنجا که مالیات

 شود، یشترب یعنی هرچه نابرابری در کشور ما ؛کند ها استفاده می های انتقالی مانند یارانه پرداخت
 دهد ها اختصاص می ای از بودجه خود را به یارانه  عمدهبخشها توجه کرده و  ه یارانهئلدولت بیشتر به مس

  . کاهش رشد اقتصادی خواهد شدموجبکه 
. ثیر مثبت و معناداری روی رشد داردأعنوان پراکسی سرمایه فیزیکی ت انباشت سرمایه ثابت به

 باال رفتن کارایی و موجبیع درآمد بهتر شود زدر ایران هرگاه تویعنی بنا بر نقض تئوری کوزنتس 
  .شود مییع رشد اقتصادی راهد شد که خود باعث تسوثابت خ  افزایش سرمایهبه سبب آن
 . رشد اقتصادی خواهد داشتبرثیر منفی أعنوان پراکسی هزینه نهایی وجوه عمومی ت ها نیز به مالیات

کند  می تحمیل  بر جامعهبار مالیاتی  عمومی زیاد شود، یک اضافهیعنی هر چقدر هزینه نهایی وجوه
 به این معنا که .تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد که موجب عدم کارایی نیروی انسانی و به

باشد موجب بار مالیاتی  ای که دارای اضافه گونه ریزی انجام شود به بندی بدون برنامه هرچقدر مالیات
بار   دیگر این اضافهسویاز . شود  کاهش رشد اقتصادی میو در نتیجه رآمدبدتر شدن توزیع د

، باعث خواهد شد که دولت درآمدی را برای شود  توزیع ناعادالنه درآمد میموجبمالیاتی که 
بار تحمیل شده به جامعه اختصاص دهد و از آنجا که رویکرد دولت ما  جبران این نابرابری و اضافه

 خواهد شد موجبهدف  های بی در نقش توزیعی با پرداخت یارانهبنابراین است ای  رویکرد یارانه
  .که کاهش رشد اقتصادی دو چندان شود

  

  راهکارها و پیشنهادها. 6
های مالیاتی برای مالحظات توزیعی در اکثر کشورها و  با توجه به مناسب بودن استفاده از نرخ -

 و با توجه به نمودتوان به توزیع عادالنه درآمد کمک  میم مالیاتی مناسب تاینکه با استفاده از سیس
 .رسد نظر می های صحیح مالیاتی در ایران ضروری به لزوم ایجاد سیستم، ضرورت وابستگی به مالیات

ه مالیات و اتکای بودجه به ئلبرای ایجاد یک سیستم صحیح مالیاتی و توجه هرچه بیشتر به مس -
به نفت، همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده است، با  اتکای بودجه بایست میمالیات 

 .عزم راسخ دولت و نظارت مجلس قطع شود
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تواند با گرفتن  ها در بودجه دولت بسیار اندک است، دولت می با توجه به اینکه سهم مالیات -
 که استحقاق مین اجتماعی به افرادیأهای ت های درآمدی و اختصاص آنها به طرح مالیات از دهک

 ثیر منفی این سیاستأها در بودجه، ت دلیل پایین بودن سهم مالیات  زیرا به.نمایددریافت را دارند کمک 
 .بر رشد اقتصادی مشهود نخواهد شد

منظور انباشت سرمایه  ضعف آن، به های تولیدی بخش خصوصی و رفع کمک به فعالیت -
 .های دولت باشد ند از اولویتتوا  می،عنوان عامل اساسی در رشد اقتصادی به

 حقوق خصوصی، ارائه تضمین کافی برای دارایی ویژه نهادینه کردن حقوق مالکیت و به -
های خارج شده  گرداندن سرمایه ازببه جهت گیری بخش خصوصی  گذاران و مقدمات شکل سرمایه

 .رسد نظر می های انبوه ضروری به از کشور و تشکیل سرمایه

پس از تمهید زیربنای اطالعاتی ... ها، اعانات و  ای انتقالی دولت اعم از یارانهه نظام پرداخت -
 . جلوگیری شوددفمند باشد و هم از سیر صعودی آنکه هم ه  دگرگونی محوری یابد، طوریبایست می
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