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 چکیده:

رشد اقتصادی  مفهوم ترینساده حقيقت در است. افراد تك تك برای الزم رفاه تأمين ایجامعه هر آرمانی اهداف از یكی

واقعی سرانه آن کشور در یك دوره بلندمدت. هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر  یك کشور عبارت است از افزایش توليد ملی

-های تابلویی چهار استان منطقه غرب کشور، شامل استانداده روش های کالن اقتصادی بر رشد اقتصادی با استفاده ازشاخص

های مربوط به متغير توليد ، ابتدا داده، است. برای این منظور8911-39های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایالم، طی دوره 

درآمد، درآمد مالياتی و تورم به  شاخص توزیع ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغير مستقل و متغيرهای ضریب جينی بعنوان

 برآورد گردیده FMOLSآوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل پانل متغيرهای توضيحی در مدل جمع عنوان

های چنين یافتهاست. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهای مدل تأیيد گردیده و هم

مدل حاکی از آن است که متغير توليد ناخالص داخلی سرانه با متغيرهای ضریب جينی و نرخ تورم رابطه منفی و معنادار و با 

 معنادار دارد. متغير درآمد مالياتی رابطه مثبت و 

 ای، درآمد مالياتی، تورمضریب جينی، رشد اقتصادی منطقه واژگان کلیدی:
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The effect of Macroeconomic indicators on Economic growth 

provinces of west region of the country 

 

 

 

Abstract 

One of the ideal goals of any society is welfare for individuals. In fact, the simplest concept of a country's 

economic growth is to increase the real national per capita product of the country in a long period. The basic aim 

of this study is to evaluate the effect of macroeconomic indicators on economic growth using panel data for four 

provinces of west region of the country, including the provinces of  Kermanshah, Kordestan, Hamedan, Ilam, 

during 1393-1388. For of this purpose, the data of per capita Gross Domestic Product as independent variables and 

variables Gini coefficient as an indicator of income distribution, income tax and inflation as explanatory variables 

are collected and organized in the model and then, model by model FMOLS panel has been estimated. Based on 

the results of this study, long-term relationship between the variables was approved, and also the results of the 

model indicate that the variable GDP per capita with variables Gini coefficient and inflation rate has a significant 

negative relationship and has a significant and positive relationship with tax revenue. 

   

    Keywords: Gini coefficient, regional economic growth, tax revenue, inflation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

شده تبدیل هااصلی این استانهای به یكی از دغدغه های منطقه غرب کشور،نيافتگی استاناین روزها محروميت و توسعه

همين امر قاعدتًا و  ندبخاطر شرایط خاص در جنگ از قافله رشد عقب ماند ی،ب و جنوب غربهای مرزی غراستانچراکه . است

، در دوران جنگ هااستاناین صدمات وارد شده به  .اندازهای توسعه گردیدموجب عقب افتادن کشور از رسيدن به اهداف چشم

و گذاری ها در زمينه سرمایهبا سایر استان هاتانعدم توجه کافی در جهت کاهش فاصله ایجاد شده در دوران جنگ بين این اس

در موقعيتی فروتر و  توسعهرشد و را از نظر  هااین استان منطقه، این های فراوانهای بومی و پتانسيلعدم توجه کافی به ویژگی

محض رسيدن به موقعيتی به  هاهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی آنای که سرمایهدر قطب دافع سرمایه قرار داده؛ به گونه

های ها و دههگردند؛ از سوی دیگر برخی اقدامات ارزیابی نشده در طول سالخارج می هامناسب، جز در مواردی نادر از آن

. مجموعه استافزوده  هاهای آنرا فراهم نكرده بلكه بر شدت عمق بحران هااستاناین گذشته، نه تنها موجبات بهبود وضعيت 

 پدید آورده است.  هااقتصادی نامناسب کنونی را در این استانرشد و توسعه ر کنار یكدیگر وضعيت این عوامل د

های گوناگون مندی از منابع گوناگون طبيعی، تاریخی و فرهنگی در حوزهبا وجود بهره های منطقه غرب کشوراستان

ها به مرحله بحرانی ؛ که برخی از آنهستندونی مواجه ها و مسائل گوناگاقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و زیست محيطی با چالش

این ناپذیری را بر شده و لطمات جبران هاتواند موجب افزایش ناپایداری در استانرسيده و در صورت ادامه وضعيت کنونی می

تاکنون حتی در  بررسیمورد  هایکه استان دست یافتتوان به این نكته می نماید. در یك نگاه کلیکشور وارد  بر و هااستان

ها، در این استان بنابراین با توجه به وضعيت رشد و توسعه اقتصادی .نداعقب ماندهنيز ترین اهداف رشد و توسعه چارچوب ابتدایی

 بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی این منطقه از اهميت خاصی برخوردار است.

ها ترین آناست که عوامل متعددی بر رشد اقتصادی موثر است که مهم مرور ادبيات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن

باشند؛ از سوی دیگر تورم نيز یكی از مشكالت اساسی اقتصادی در ایران سرمایه، نيروی کار و پيشرفت تكنولوژیكی و غيره می

ذارده است، به همين دليل در مطالعه های آن بر جای گاست که عمدتاً اثرات نامطلوبی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی استان

-دهد، میرشد اقتصادی منطقه مورد بررسی؛ اثرات تورم بر رشد به عنوان یكی از عواملی که رشد اقتصادی را تحت تأثير قرار می

 تواند زوایای خاصی از رابطه بين این دو پدیده را روشن سازد. 

-گذاری قرار دارد، چرا که برای سياسترد توجه نهادهای سياستچنين رابطه ميان رشد اقتصادی و توزیع درآمد، موهم

گذار هميشه این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت یا برای بهبود 

ابل بين رشد اقتصادی و توزیع درآمد در توزیع درآمد، باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین، تبيين نظری ارتباط متق

ریزان اقتصادی، به ویژه در مناطق محروم و توسعه نيافته باشد؛ های اساسی و بنيادین برنامهتواند پاسخگوی یكی از پرسشمی

ن گفت، اند. شاید بتواهای درآمدی در رنج بودهچراکه مناطق مذکور، همواره از سطح پایين درآمد سرانه و نيز گستردگی شكاف

ترین هدف و دشوارترین ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، به بزرگ

 شود. گذاران اقتصادی تبدیل میی سياستوظيفه

ابزار موثر جهت ترین منابع تأمين مالی دولت به شمار رفته و به عنوان یك از طرفی درآمدهای مالياتی، یكی از مهم

های مختلف ها با استفاده از این ابزار، توانایی تأمين بخش قابل توجهی از هزینهشود. دولتهای مالی محسوب میگذاریسياست

های مورد نظر خود را به دست آورده و متناسب با حجم ماليات ستانی قادر خواهند بود که منبع در اختيار را بر اساس اولویت

توانند می -از طریق به کارگيری این ابزار –ریزان اقتصادی بر مبنای درآمدهای قابل کسب همين طور برنامه تخصيص دهند.

گذاری در آینده به عمل آورند. بنابراین در یك نگاه کلی ارزیابی موثری نسبت به سطح قابل تصور منابع مورد نياز برای سرمایه

 فته در هر منطقه حكایت از سالمت اقتصادی آن منطقه را دارد.توان گفت که، وجود سيستم مالياتی پيشرمی

 کهاین به توجه با و .است گرفته انجام رشد اقتصادی در سطح کشور زمينه در شده انجام انجام تحقيقات جا که اغلباز آن

رشد اقتصادی و رفاه  سطح که دارد وجود ادعا این و نگرفته صورت منطقه غرب دررشد اقتصادی  زمينه در جامعی تحقيق تاکنون

 .بپردازیم عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منطقه بررسی به تا است، برآنيم پایين این منطقه در



 

های کالن را بر رشد اقتصادی منطقه طی دوره زمانی بنابراین، چارچوب این مطالعه بر این اساس است که  اثر شاخص

 به دوم بخش در ادامه، دربررسی نماید.  (FMOLS)ولی تعدیل شده کامل و در قالب مدل حداقل مربعات معم 8939-8911

های اجتماعی و اقتصادی منطقه غرب کشور مورد بررسی قرار خواهد سوم آسيب بخش در و پرداخته تجربی و مباحث نظری مرور

های پژوهش دل و یافتهبه برآورد و تخمين م پنجم بخش گرفت. در بخش چهارم پيشينه پژوهش ارائه خواهد گردید و در

 گيری و پشنهادات ارائه خواهد گردید.پرداخته خواهد شد. و در بخش پایانی نيز نتيجه

 

 مبانی نظری 

 اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی

م توان به لحاظ تاریخی به سه دوره زیر تقسيهای مربوط به بررسی ارتباط بين توزیع درآمد و رشد اقتصادی را میتحول نظریه

 کرد:

 های کالسيكالف( دوره رهيافت

 های جدیدب( دوره رهيافت

 ج( ابتدای قرن بيست و یكم

های اقتصادی زای کوزنتس و کالدور که به طور همزمان و مستقل از هم صورت گرفته است، از اولين نظریهکار نطفه

های کالسيك شناخته شده است. عنوان رهيافت شود و بهمربوط به بررسی ارتباط بين توزیع درآمد و رشد اقتصادی محسوب می

 سرانجام و شده همتراز سپس یابد،می افزایش اقتصادی رشد مراحل اولين طی درآمد توزیع در نابرابری ،دیدگاه کوزنتسطبق 

 در عامل دو. است واژگون  Uشكل به زمان طول در سرانه درآمد با درآمد نابرابری بين رابطه دیگر، عبارت به د.یابمی کاهش

 و درآمدی هایگروه باالترین دست در اندازپس تمرکز یكی د:باشمی موثر اقتصادی توسعه از معينی سطح تا برابریان افزایش

اما کالدور معتقد بود که هرگاه  .(8911) ابونوری و خوشكار،  شهرنشينی و شدن صنعتی فرایند صورت به اشتغال ساختار دیگری

انداز توانگران نسبت به فقيران، پس تر و نابرابرتر توزیع شود، به دليل زیادتر بودن ميل نهایی به پسنهدرآمد به صورت ناعادال

 انداز کل جامعه و بنابراین، انباشت سرمایه افزایش یافته و در نهایت، باعث رشد اقتصادی خواهد شد.

ایش نابرابری درآمدی باعث تشویق فعاليت رانت افرادی مانند بن حبيب و رستی چينی، کيفر و کنك اعتقاد دارند که افز

جویی شده و در نتيجه، حقوق مالكيت را مخدوش و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. آلسينا و پروتی معتقدند که افزایش 

؛ در این شودثباتی سياسی و بنابراین، افزایش نااطمينانی میهای اجتماعی و بینابرابری درآمدی باعث ایجاد و افزایش تنش

چنين پروتی نيز معتقد است که کاهش نابرابری گذاری کمتر شده و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. همصورت، سرمایه

درآمدی، سهم درآمدی طبقه متوسط جامعه را افزایش و باروری و رشد جمعيت را کاهش و در نتيجه، باعث افزایش رشد 

 (.8913صمدی و آماره، اقتصادی خواهد شد )

 

 اثر تورم بر رشد اقتصادی

 و است بوده اقتصاددانان بين در بحث مورد موضوعات از یكی همواره مختلف کشورهای در اقتصادی رشد و تورم بين ارتباط وجود

 یك به تواننمی که دهدمی نشان مباحث این از بسياری بررسی .است شده ارائه زمينه این در متفاوتی تجربی و تئوریك مباحث

 کشور آن هایویژگی و شرایط به کشور هر مورد در لهأمس این و یافت دست اقتصادی رشد بر تورم ثيرأت مورد در قطعی نتيجه

 .(8911)صامتی و همكاران،  دارد بستگی

 دهد که تورم بسيار باال با رشد مستمر سازگار نيست، در عين حال تورم پایين هم برای دستيابی به نرخ رشد باالفيشر نشان می

های وسيع(، موفق درصد )اغلب به همراه شاخص بندی 81-93ضروری نيست؛ به طوری که برخی از کشورها با تورم مداوم بين 

اند به رشد مستمر نایل آیند. سارل نيز اثرات غيرخطی تورم بر رشد اقتصادی را بررسی نمود و به شواهدی از شكست شده

 .(Galli and Vander Hoeven, 2001ت )درصد دست یاف 1ساختاری در نرخ تورم حدود 

 



 

 بر رشد اقتصادی اثر مالیات

های اقتصادی و در گيریتوانند بر تصميمهای فيزیكی و انسانی دارند میگذاریها، به علت اثری که بر بازده سرمایهماليات

ها به طور چشمگيری ته سطح مالياتنهایت، بر نرخ رشد، تأثير بگذارند. در خالل قرن بيستم، در اغلب کشورهای توسعه یاف

درصد توليد  93تا  03درصد توليد ناخالص داخلی در آغاز قرن گذشته به  83تا  1ها، از حدود افزایش یافته است )ماليات

ات هایی در مورد اثر ماليها سبب طرح پرسشاند(. چنين افزایش معناداری در مالياتناخالص داخلی در زمان حاضر، افزایش یافته

زا مطرح بودند. نظریه رشد سنتی نئوکالسيك های رشد برونمدل 8313بر رشد اقتصادی شده است. تا قبل از نيمه دوم دهه 

دانست. از این رو مدت اقتصادی را متأثر از نرخ رشد جمعيت و تغييرات تكنولوژیكی میسولو، کاس و کوپمنز، نرخ رشد بلند

ها بر توان گفت که در مدل رشد سولو مالياتها قابل بررسی نبود. بنابراین میر این مدلهای مالياتی بر رشد داثرات سياست

-در پاسخ به کاستی وری ثابت و غيرمتأثر از سياست مالياتی، فرض شده است.مدت اثری ندارند زیرا رشد بهرههای رشد بلندنرخ

تواند ها رشد یكنواخت میاند که در آنالگوهایی را طراحی کردهزا، رومر، لوکاس، کينگ ربلو و دیگر محققان های مدل رشد برون

زا؛ یعنی بدون دخالت هر گونه پيشرفت فنی برونزا تحقق یابد، در این الگوها نرخ رشد یكنواخت به پارامترهای توابع به طور درون

 مطلوبيت و سياست مالياتی بستگی دارد.

ها، اثر بر انباشت عوامل توليد و سه کانال: اثر بر تصميمات تخصيصی بنگاه ها بر رشد اقتصادی از طریقاثرگذاری ماليات

 گيرد.( صورت میR&Dهای تحقيق و توسعه )گذاری در فعاليتتأثيرات ماليات بر سرمایه

 هااثر بر تصميمات تخصيصی بنگاه -

مات تخصيصی خود ناچار به تجدید نظر ها در تصميدر نتيجه به کارگيری ابزار مالياتی از سوی دولت، بسياری از بنگاه

شود. ها، حتمًا زیان خالصی در رفاه اجتماعی ایجاد میخواهند بود و بدین ترتيب با بروز این انحراف در تصميمات تخصيصی بنگاه

سازد را متآثر میدهد و انگيزه انباشت سرمایه در ميان افراد و در نتيجه رشد ماليات بر درآمد، بازدهی نهایی سرمایه را کاهش می

 (.8939)ابونوری و زیوری مسعود، 

 1اثر بر انباشت عوامل توليد -

( کاهش Kشود و بدین ترتيب انگيزه انباشت سرمایه فيزیكی)انداز میافزایش در ماليات، منجر به کاهش بازدهی پس

( تا چه حد تحت تأثير این مسئله قرار بگيرد. Hیابد. اما تأثير نهایی این موضوع بر رشد بستگی بدان دارد که سرمایه انسانی)می

 توان در دو حالت مورد بررسی قرار داد:این موضوع را می

 حالت اول؛ اگر توليد سرمایه انسانی تنها مستلزم وجود سرمایه انسانی باشد: 

سانی قابل جبران است و در تحت این شرایط، کاهش در ميزان سرمایه فيزیكی به طور کامل از طریق افزایش در ميزان سرمایه ان

نهایت اقتصاد به وضعيت پيش از ماليات دست خواهد یافت. بدین ترتيب تأثير این افزایش در ماليات بر رشد اقتصادی صفر 

 به عبارت دیگر: خواهد بود.
Type equation here.  

 

 زیكی به طور توامان باشد:حالت دوم؛ توليد سرمایه انسانی مستلزم وجود سرمایه انسانی و سرمایه في

در این شرایط با کاهش سطح سرمایه فيزیكی، سرمایه انسانی قادر نخواهد بود به طور کامل کاهش آن را جبران کند و بدین 

که سرمایه انسانی تا چه حد بتواند کاهش ترتيب رشد اقتصادی بنابر کاهش سطح سرمایه فيزیكی کاهش خواهد یافت. البته این

 (:8939ه را جبران نماید بستگی به شكل تكنولوژی دارد. بدین ترتيب خواهيم داشت )ابونوری و زیوری مسعود، صورت گرفت
 

 

 R&Dهای گذاری در فعاليتتأثيرات ماليات بر سرمایه -

                                                           
1. Factor Accumulation 

T                           K                                  H                       

   T               K                                H                       



 

بسياری از موارد  کند. در حقيقت درهای مالياتی )و یا به عبارتی مخارج مالياتی( بروز میاین مورد بيشتر از طریق معافيت

توان به ها باشد. به طور مثال میگذاری در این بخشتواند محرک افزایش سرمایههای مولد میهای مالياتی در بخشمعافيت

اشاره نمود. در این ارتباط اگر معافيت صورت گرفته منجر به ایجاد انگيزه بيشتر در  R&Dهای های مالياتی در فعاليتمعافيت

های در تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت بگذارد. در مقابل اگر معافيتمدت میگاه در بلنددر این بخش گردد آن گذاریسرمایه

گردد و بدین ترتيب جویانه گردد منجر به بروز انحراف در تخصيص صحيح منابع در اقتصاد مینظر گرفته شده صرف اهداف رانت

 (.8939بر جای خواهد گذاشت )ابونوری و زیوری مسعود، این چنين مخارج مالياتی آثار منفی بر رشد 

 

 های اجتماعی و اقتصادی منطقه غرب کشورآسیب

های اجتماعی و اقتصادی فراوانی های منطقه غرب کشور، سبب بروز آسيبسطح پایين رشد و توسعه اقتصادی در استان

 ها پرداخته خواهد شد:آسيبدر این منطقه گشته است. که در این پژوهش به ذکر تعدادی از این 

شود. بيكاری در منطقه غرب کشور به عنوان های ارزیابی وضعيت اقتصادی هر منطقه محسوب مینرخ بيكاری یكی از شاخص

فارغ  13ای اجتماعی از زمانی کليد خورد که جنگ پایان یافته بود و جوانانی که از تحصيالت عالی و دانشگاهی در دهه پدیده

های کشاورزی، صنعت و های اشتغال در حوزهساختوان نيروی تازه نفس پای به عرصه گذاشتند اما به علت نبود زیرشدند به عن

های ترین چالشقابل انكار این است که، بيكاری از مهمهای اقتصادی شوند. واقعيت غيرخدمات نتوانستند وارد بازار کار و فعاليت

 ریزی دقيق و علمی دارد.رود که رفع کامل این معضل نياز به عزم جدی و برنامهار میاجتماعی و اقتصادی این منطقه به شم

درصد در رتبه  8171از لحاظ نرخ بيكاری با  8931بر طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه در سال 

-درصد در رتبه پانزدهم کشور قرار گرفته 8871با  درصد در رتبه ششم کشور و استان ایالم 8979دوم کشور و استان کردستان با 

به  39درصد در سال  171چنين مرکز آمار ایران از افزایش نرخ بيكاری در همدان خبر داد. نرخ بيكاری استان همدان از اند. هم

کار و البته اضافه  افزایش یافته است. این افزایش درصد بيكاری در استان همدان نشان از تعدیل نيروی 31درصد در سال  171

 التحصيل از دانشگاههاست.شدن جمعيت بيكار متخصص و فارغ

های حاصلخيز خوب و آب و هوای چهار فصل برخوردار است، و دارای بيشترین مرز استان کرمانشاه در حالی که از زمين

شگری فراوانی دارد با این همه جزوه های گردچنين مسير زوار عتبات عاليات است و جاذبهباشد و هممشترک با کشور عراق می

اند و نزدیك به های ایران است. این ميزان بيكاری به هيچ عنوان برای مردمی که هشت سال درگير جنگ بودهبيكارترین استان

الم به چنين استان ایاند شایسته نيست. همده هزار شهيد و بيش از بيست هزار جانباز و آزاده را تقدیم اسالم و انقالب کرده

های حاصلخيز های بسيار و منابع خداداد طبيعی از جمله نفت و گاز و زمينهای کشور با وجود ثروتعنوان یكی از معدود استان

زند. استفاده نامناسب از چنان در دور باطل توسعه نيافتگی دست و پا میهای اقتصادی، همکشاورزی در کنار آب زیاد و جنگل

های بزرگ های استان باعث شده است که از این ظرفيتهای کشاورزی و جنگلره برداری اقتصادی از زمينها و عدم بهاین ثروت

زایی به نفع مقابله با بيكاری جوانان ایالمی به درستی بهره گرفته نشود و همين امر سبب معضالتی به مراتب بدتر از اشتغال

به عنوان جرم خيزترین استان ایران شناخته شده  8939ان ایالم در سال که استبيكاری در این استان گشته است. از جمله این

های مختلف پس از پایان جنگ تحميلی و دفاع مقدس فراز و فرودهایی است. جدول بيكاری در استان ایالم اگرچه در دولت

ه اصلی جامعه به ویژه جوانان که کاریابی و یافتن فرصت شغلی مناسب در این منطقه همواره دغدغداشته است اما واقعيت این

های هنگفت و تواند ثروتها میرود. در صورتی که توجه و حمایت بيشتر دولت به هریك از این فرصتجویای کار به شمار می

ی هاها و زمينهمهارتی، نبود زیر ساخترونق و پویایی اقتصادی بسياری نصيب استان و کشور کند. به نقل از مرکز آمار ایران، بی

نيافتگی در شهرها و به صرفه نبودن کشاورزی به دليل واردات را از جات و صنایع و توسعهچون وجود کارخانهزایی هماشتغال

 توان عنوان نمود.ها میجمله دالیل بيكاری در این استان

ها از جمله ایالم، ستانهای منطقه غرب کشور، آمار باالی ميزان خودکشی در این ایكی دیگر از معضالت موجود در استان

های یاد شده، معتقد هستند که باال رفتن سطح کرمانشاه و لرستان است. در مورد علت باال بودن ميزان خودکشی در استان

کند. در مقابل عدم توانایی آنان برای تغيير که چه حقوقی از آنان سلب شده است نقش مهمی بازی میآگاهی زنان و اطالع از این



 

اند و توانایی هيچ کاری را ندارند و به همين دليل دست شود که این زنان احساس کنند به بن بست رسيدهود باعث میوضع موج

زنند. هم چنين موانع قانونی بر سر راه زنان برای حل مشكالتشان یكی دیگر از علل روی آوردن آنان به به خودکشی می

-ی رایج تبدیل شده است. روانشناسان استان علت خودکشی را افسردگی میاخودکشی است. در ایالم خودکشی زنان به پدیده

توان منكر این متغير اساسی و بنيادین شد اما باید گفت افسردگی خود تابعی از متغيرهای محيطی و اجتماعی دانند که البته نمی

ها به خصوص )ایوان( وضعيت شهرستان سال کاهش یافته است و در برخی از 93است. سن خودکشی در استان ایالم به کمتر از 

خودکشی از مرز بحران نيز عبور کرده که در قياس استانی، وضعيت خوبی در پی نخواهد داشت. بنابراین خودکشی در استان 

 ایالم به یك بحران اجتماعی تبدیل شده که بسيار نگران کننده است. 

اند طالق و مسائل ناشی از آن ال اکثر جوامع با آن مواجه بودهیكی دیگر از مسائل روانی اجتماعی که از گذشته تا به ح

چنين عوارض نامطلوبی در خانواده بوده است. تردیدی نيست که این مسئله علل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. و هم

ای نزدیك جامعه را از جهات ندهگذارد و اگر به فكر شناخت مسائل و پيشگيری و درمان آن نباشيم در آیو اجتماع بر جای می

ریزان ها، مسئوالن و برنامهنماید و تردیدی نيست که شناخت مسئله طالق و عوارض آن برای خانوادهمختلف دچار آسيب می

اجتماعی کشور ضرورت دارد. اما ميزان طالق در همه جوامع یكسان نيست در بعضی از جوامع یك روندی عادی و طبيعی دارد و 

ی از جوامع به عنوان یك مسئه و مشكل اجتماعی نمود عينی پيدا کرده است. به استناد مراکز رسمی و مرکز آمار ایران، در بعض

های جمعی، عليرغم وضع قوانينی در جهت جلوگيری از فروپاشی خانواده و آموزش مسائل خانواده از طریق نظام آموزشی و رسانه

موده است. از طرفی بر اساس آمارهای ثبت شده در دفترهای ثبت ازدواج و طالق در در کل کشور طالق روندی صعودی را طی ن

چنين استان همدان نيز باشند. هم، استان کردستان دارای رتبه پنجم و استان کرمانشاه دارای رتبه نهم در طالق می8931سال 

ای که باال بودن آمار ه گریبان است. به گونههمانند برخی دیگر از شهرهای کشور با این معضل اجتماعی یه طور جدی دست ب

ها برای کاهش این ناهنجاری اجتماعی دست به تشكيل طالق با به صدا در آوردن زنگ خطر برای مسئوالن سبب شد تا آن

 مرکزی به نام بنياد صيانت از خانواده بزنند.

های آن اشاره سوادی در بعضی از استانخ بیتوان به باال بودن ميزان نراز جمله مشكالت دیگر منطقه غرب کشور، می

باشد. رئيس سازمان نهضت سوادآموزی سوادی مینمود. از جمله اینكه استان کردستان دارای رتبه ششم کشوری از نظر نرخ بی

سوادی و مسوادی در این استان اظهار کرد: وضعيت جسمانی، سن، قد و وزن، جنسيت، اضطراب و نگرانی، کدرباره دالیل بروز بی

 سوادی در این منطقه است.سوادی اولياء، تعصبات خانوادگی، کودک طالق بودن، اعتياد والدین از جمله دالیل بروز بیبی

چنين شواهد حاکی از آن است که ميزان شاخص اميد به زندگی در منطقه مورد بررسی چندان باال نيست. اميد به هم

شود، شاید در ظاهر معياری کمی های جهان بر اساس ميزان آن انجام میبندیها و رتبهيریگزندگی که امروزه بسياری از تصميم

هایی کيفی مانند ميزان سالمت، نشاط، توسعه و کيفيت زندگی ماست. در ایران برد، شاخصچه آن را باال و پایين میباشد اما آن

سال گزارش شده است. که به نقل از مدیر  10سال و در مردان  11بر اساس آمارهای سازمان ملل، اميد به زندگی کمی در زنان 

کمتر از سطح کشوری است. اميد به  31کل اداره ثبت احوال استان کرمانشاه، سرانه اميد به زندگی در استان کرمانشاه در سال 

تر باشد، قه بهتر و مناسبزندگی کاماًل به شرایط اقتصادی و رفاهی آن منطقه مربوط است. هر اندازه وضعيت زندگی یك منط

کند. اميد به زندگی هم در کودکان و اميد به زندگی از نظر کمی و کيفی هم در زنان و هم در مردان آن منطقه بهبود پيدا می

 آید.هم در بزرگساالن، شاخص سالمت هر منطقه به حساب می

 

 پیشینه پژوهش

ر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسالمی، تعيين اثر رشد (، به تعيين اثر نابرابری توزیع درآمد ب8911ورقائی )

اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد، تعيين اثر متغيرهای کنترل در نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی و بررسی صحت فرضيه 

ها پرداخت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نابرابری توزیع درآمدی که با استفاده از ضریب جينی کوزنتس در این کشور

گيری شده است؛ بر رشد اقتصادی اثر معكوس و معناداری دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی بر نابرابری توزیع اندازه



 

اند. سرمایه انسانی، رابطه مبادله، زاد و ولد و غيره بر این ارتباط موثر بودهچنين متغيرهای کنترل مانند درآمدی اثری ندارد. هم

 اند. وارون ميان نابرابری توزیع درآمدی و رشد اقتصادی را تآیيد نكرده Uای برآوردها نيز فرضيه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه

با  «بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایرانهای مالی اثرات سياست»نامه خود تحت عنوان (، در پایان8911آقایی)

های مالی در کشور )افزایش ماليات و یارانه( باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش نتيجه گرفت که سياست، OLSاستفاده از روش 

دی شده رشد اقتصادی شده و افزایش درآمدهای نفتی و توليد ناخالص داخلی باعث برابری توزیع درآمد و افزایش رشد اقتصا

 است.

های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی ای تحت عنوان تآثير سياست(، در مقاله8911فالحتی، الماسی و آقایی )

های مالی در کشور با استفاده از روش سيستم معادالت همزمان به این نتيجه رسيدند که سياست 8910-8911های سال

 توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است. )افزایش ماليات و یارانه( باعث بهبود

های مالياتی بر نابرابری و رشد اقتصاد با استفاده از آمارهای (، به بررسی اثر سياست8933آذربایجانی و مرادپور و نجفی )

و رشد  پرداختند. نتایج نشان داد که نرخ رشد ماليات با ضریب جينی OLSبر اساس آزمون  8911-8911های سری زمانی سال

اقتصادی رابطه منفی دارد، به عبارت دیگر افزایش ميزان ماليات باعث کند شدن ميزان رشد اقتصادی و کاهش ضریب جينی 

 شده است.

، با «تآثير درآمدهای مالياتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد »(، در مقاله خود با عنوان 8939ابونوری و زیوری مسعود )

به این نتایج دست یافتند که افزایش درآمدهای مالياتی رابطه مستقيم و مثبت با رشد اقتصادی  GMMو   OLSاستفاده از روش

 شود.یابد و در نتيجه نابرابری درآمد بيشتر میدارد و با افزایش درآمدهای مالياتی ضریب جينی افزایش می

برای هفتاد کشور طی  «و رشد اقتصادی ساختار ماليات  »(، در یك مطالعه بين کشوری با عنوان 0331لی و گوردون )

در قالب مدل پنل دیتا نتيجه گرفتند کاهش یك درصد ماليات بر درآمد شرکت ها منجر به افزایش رشد  8313-8331دوره 

 شود.اقتصادی به ميزان یك تا دو درصد می

 گيری ، نتيجه«است؟  هش رشدکا بهای به آیا چين: ایمنطقه نابرابری کاهش »عنوان  تحت ایمقاله (، در0383) چن

 ناخالص توليد رشد نرخ بر اما داده کاهش مدتکوتاه در را داخلی ناخالص توليد رشد نرخ درآمدی، نابرابری در کاهش که کرد

 کاهش را درآمدی نابرابری بلندمدت، و مدتکوتاه در اقتصادی رشد چنين افزایشاست. هم نداشته اثری هيچ مدت،بلند در داخلی

 .داد اهدخو

نتيجه گرفت یك درصد افزایش در  «اثرات تغييرات ماليات بر اقتصاد کالن آمریكا  »ای با عنوان (، در مقاله0383رومر )

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

-0331طی دوره  OECDورهای های مالياتی در کشتغييرات سياست »ای با عنوان (، در مطالعه0383آلسينا و آردگنا )

 نتيجه گرفتند بين افزایش ماليات و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. « 8313

 تحليل یك اقتصادی: رشد و ایدرآمدی منطقه نابرابری »عنوان  تحت ایمقاله (، در0380کينلی ) مك و اسپارکس پد،

-معنی و مثبت تأثير سرانه درآمد رشد بر درآمدی نابرابری رسيدند نتيجه این ، به«فيليپين  هایاستان از فضایی سنجی اقتصاد

های استان به نسبت کندتری اقتصادی رشد فقير، هایاستان نيست. یكسان مختلف مناطق اثر در این بزرگی گرچه دارد؛ داری

 رشد روستایی مناطق از ترریعشهری س مناطق چنينهم گردد.می سرانه درآمد رشد افزایش سبب انسانی دارند. سرمایه ثروتمند

 .کنندمی

 

 برآورد و تخمین مدل
جامعه آماری به کار رفته در این پژوهش، شامل چهار استان کرمانشاه، کردستان، همدان و ایالم که در منطقه غرب کشور واقع 

 باشد.می8911 -8939اند، طی دوره شده

 گردد:در این زمينه؛ الگوی تجربی پژوهش به صورت زیر معرفی میچنين با توجه به مباحث نظری و مطالعات انجام شده هم



 

 

بيانگر لگاریتم  LTAXبيانگر لگاریتم ضریب جينی،  LGINI1بيانگر لگاریتم توليد ناخالص داخلی سرانه،  LGDPکه در آن:  

 باشد.بيانگر لگاریتم نرخ تورم میLP1 درآمدهای مالياتی و 

 

 آزمون ریشه واحد پانل

شوند. در واقع انباشتگی بين متغيرهای مورد بررسی انجام میای ریشه واحد پانل به منظور بررسی درجه همهآزمون

گيری اثرات ویژه مقطعی و بررسی ناهمگنی و مقدار پارامترها به صورت های ریشه واحد پانل به دليل توانایی در اندازهآزمون

رند. در این پژوهش از آزمون ریشه واحد لوین، لين و چات استفاده شده، که گيمستقيم، بيشتر مورد توجه و استفاده قرار می

شود متغيرهای لگاریتم توليد ناخالص داخلی طور که مالحظه می( آورده شده است. همان0( و )8نتایج آن در جدول شماره )

اشند. اما متغير لگاریتم نرخ تورم در تفاضل بمی I(0)سرانه، لگاریتم ضریب جينی و لگاریتم درآمدهای مالياتی در سطح ایستا یا 

 باشد.می I(1)مرتبه اول ایستا یا 

 (50/5داری در سطح (: نتایج آزمون ایستایی در سطح )معنی1جدول )

 Statistic P-value نام متغیر

LGDP 373333 -1871181 : لگاریتم توليد ناخالص داخلی سرانه 

LGINI1 373333 -1781013 : لگاریتم ضریب جينی 

 LTAX 373333 -1711399 : لگاریتم درآمدهای مالياتی 

LP1 373018 8711381 : لگاریتم نرخ تورم 

 Eviews9افزار نرم خروجی براساس های تحقيقمآخذ: یافته                  

 (50/5داری در سطح (: نتایج آزمون ایستایی در تفاضل مرتبه اول )معنی2جدول )

 Statistic P-value نام متغیر

D(LP1) 373011 -8731119 : لگاریتم نرخ تورم 
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 انباشتگیآزمون هم

شود. اگر متغيرهای انباشتگی در پانل با بررسی آزمون ریشه واحد متغيرهای مورد بررسی شروع میتجزیه و تحليل هم

-انباشتگی حاکی از وجود رابطه همانباشتگی انجام خواهد شد. اگر آزمون همباشند، آزمون هم 8تبه انباشته از مرپژوهش هم

 حاصل نتایج به توجه گردد. بابرآورد می DOLSو   FMOLSهای مدت با استفاده از روشانباشتگی بلندانباشتگی باشد، بردار هم

در این  .پردازیممی تحقيق متغيرهای بين پانل انباشتگی هم آزمون به سطح، در  Lp1نامانایی متغير  اثبات و واحد ریشه آزمون از

انباشتگی استفاده شده است. آزمون کاوو بر به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه هم Kao انباشتگیمطالعه از روش هم

گيرد. فرضيه صفر انباشتگی در نظر میهمگرنجر دو مرحله ای است و همگنی اجزای پانل را در انجام آزمون  –اساس روش انگل 

 شود.بررسی می ADFانباشتگی، با استفاده از آزمون در این آزمون که عبارت است از عدم وجود رابطه هم

 مبنی صفر فرضيه آزمون، از این آمده به دست نتایج اساس بر دهد.می نشان را کاوو انباشتگیهم آزمون ( نتایج9) جدول

 در که دارند بلندمدت رابطه یك به گرایش پژوهش متغيرهای گفت که توانمی بنابراین .شودمی رد انباشتگیهم وجود عدم بر

 .گرددمی برآورد بلندمدت رابطه این بعد مرحله

 



 

 (: نتایج آزمون هم انباشتگی3جدول )

Kao Cointegration 
Prob t-Statistic 

ADF 
3333/3 311110/1- 
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 لیمر و آزمون هاسمن Fآزمون 

 انجام شده برآورد مدل نوع برای تعيين تشخيص، هایآزمون که است الزم انباشتگی؛هم و واحد ریشه هایآزمون انجام از پس

 .شوند

مشخص شود. به عبارت دیگر ابتدا ورد آابتدا باید نوع الگوی بر استهای آن از نوع ترکيبی در برآورد یك مدل که داده

به عبارت دیگر ابتدا باید مشخص کنيم که  .گيردقرار می panel یا pool بررسی در کدام طبقه موردباید بررسی شود که مدل 

که فرضيه عرض از مبدأهای رابطه رگرسيونی در نمونه مورد بررسی دارای عرض از مبدأهای ناهمگن و شيب همگن است یا این

-مورد استفاده قرار می F آزمون منظور بدین. شودمی پذیرفته( تلفيقی هایو شيب مشترک در بين مقاطع )مدل داده مشترک

 .گيرد

 :   (های تلفيقیعرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر هستند )داده

 :   (های تابلوییعرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر نيستند )داده 

ها مورد پذیرش قرار مبنی بر پنل بودن داده ارائه گردیده است، فرضيه  1ليمرکه در جدول شماره  Fبا توجه به نتایج آزمون 

 شود.رد می گيرد و فرض می

 لیمر F(: نتایج آزمون 4جدول )
P-value d.f Statistic Effects  Test 

373333  (9781) 017311181 Cross-section F 

373333 9 187919381 Cross-section chi-square 
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 عملكردهای کهاین کند یامی عمل ثابت طور به مقطعی واحدهای مبدأ از عرض در تفاوت آیا کهاین به برای پاسخ حال

 هاسمن، آزمون شود. درمی استفاده 2هاسمن آزمون از کنند، تری بيانواضح طور به را واحدها بين اختالف این توانندمی تصادفی

 آزمون مورد تصادفی اثر ناسازگاری برآوردهای بر مبنی فرضيه  مقابل در تصادفی اثر برآوردهای سازگاری بر مبنی فرضيه 

 روش به برآورد صورت این غير در شود. استفاده ثابت اثرات روش از جهت برآورد بایستی شود رد فرضيه  اگر گيرد.می قرار

 .گيردمی صورت اثرات تصادفی

 شود.مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد می ارائه شده است، فرض  1بر اساس نتایج آزمون هاسمن که در جدول شماره 

 سمن(: نتایج آزمون ها0جدول )

P-value chi-sq. d.f chi-sq. Statistic Test summary  

373333 9 117001011 Cross-section random  
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2 Huasman Test 



 

 نتایج برآورد مدل

اگرچه از  پرداخت. متغيرها بين بلندمدت روابط بررسی به توانمی بررسی، مورد متغيرهای انباشتگیهم وجود فرض با

 ولی شود،می استفاده متغيرها بين انباشتگیهم رابطه وجود عدم یا وجود آزمون و وسترالند جهت کاوو، پدرونی هایی مانندروش

 صورت در پانل هایمدل در نيستند. پانل خطای تصحيح هایمدل در مدتکوتاه یا و بلندمدت ضرایب تخمين به ها قادراین روش

معمولی تعدیل شده  مربعات مانند حداقل انباشتگیهم بردارهای تخمين جهت مختلفی هایزنتخمين انباشتگی،هم هرابط وجود

 دارد. وجود  (DOLS)پویا معمولی مربعات و حداقل (FMOLS) کامل 

 ایمتغيره اول مرتبه تفاضل و مدل خطای اجزای بين احتمالی همبستگی که ناپارامتریك است روش یك FMOLSروش 

 به را OLSزن  و تخمين دهدمی قرار محاسبه مورد را سریالی خودهمبستگی تصحيح به منظور ثابت، ضریب با وجود توضيحی

 .شودمی استفاده بلندمدت رابطه برآورد جهت FMOLSزن تخمين از مطالعه این کند. درمی تصحيح ناپارامتریكی صورت

درآمدهای  LTAXميزان ضریب جينی،  LGINI1توليد ناخالص داخلی سرانه،  در این پژوهش نشان دهنده ميزان LGDPمتغير 

 است. ميزان تورم LP1مالياتی دولت و 

 مدت بین متغیرهای موثر بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه(: برآورد رابطه بلند6جدول )

 FMOLS تخمین: روش
 لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه وابسته: متغیر

 متغیرهای مستقل ضریب خطای استاندارد Tآماره  الاحتم

3339/3 303338/1- 311933/3 103111/3- 
LGINI1 

3333/3 19100/91 301101/3 310333/8 
LTAX 

3919/3 913839/0- 303883/3 311013/3- 
LP1 

381911/3 
 

111999/3 
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 در این جدول که طورهمان. دهدمی نشان را بررسی مورد متغيرهای بين بلندمدت رابطه برآورد از حاصل تایجن 1 جدول

 جهت برآورد از آمده به دست نتایج صحت شده، تعدیل و  آماره   نظير سنجی اعتبار معيارهای اساس بر شود،می مشاهده

آمده  دست به ضرایب است شده برآورد لگاریتمی به صورت مدل کهاین به توجه با گردد.می تأیيد اظهارنظر و تجزیه و تحليل

 .باشدمی توضيحی متغيرهای از یك هر به نسبت اقتصادی رشد کشش نشان دهنده

الص درصد در توليد ناخ 3710درصد افزایش در ميزان ضریب جينی موجب کاهشی به ميزان 8بر اساس نتایج این برآورد، 

های مورد بررسی نابرابرتر باشد؛ توليد ناخالص داخلی سرانه را شود. به عبارتی؛ هر اندازه توزیع درآمد در استانداخلی سرانه می

توان به موارد زیر کاهش خواهد داد، و ما با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهيم شد. از جمله دالیل بروز چنين وضعيتی، می

 اشاره نمود:

-های گران قيمت، مسافرتای از درآمدشان در راه کاالهای لوکس وارداتی، خانهبه اتالف بخش عمده ،وتمندطبقات ثر -

. به این پردازندمیهای بانكی خارج از کشور حساب گذاری در زمينه طال و جواهرات وهای خارج از کشور و سرمایه

 کند.اضافه نمی طقه مورد بررسیمن به منابع توليد« گذاریسرمایه»و « اندازپس»ترتيب چنين 

 را آنان وری بهره شود؛می متجلی آنان نامناسب آموزش و تغذیه بهداشت، در که فقرا زندگی نازل سطح و کم درآمد -

 .انجامد می اقتصاد کندتر رشد به غيرمستقيم و مستقيم طور به ترتيب این به و دهدمی کاهش

 یك که حالی در کنند، وارداتی تجاری کاالهای خرید صرف را خود افیاض درآمد بيشتر که دارند تمایل ثروتمندان -

 اندازه بزرگی )به داخلی بازار از که؛ کند طی را اقتصادی توسعه و شدن صنعتی مراحل تواندمی صورتی در اقتصاد

 هایپروژه اندازی راه هزینه که باشد ميزانی به باید داخلی تقاضای مقياس اقتصادی، چنين برای. باشد برخوردار کافی(



 

 طبيعی کنندگان مصرف ميانی؛ درآمدی گروه که این به توجه با. دهد پوشش را صنعتی محصوالت در گذاریسرمایه

 .است شدن صنعتی الزم شرط گروه این نفع به درآمد توزیع هستند، داخل صنعتی محصوالت

 نيروی انگيزه صورت به کردن عمل با تواندیم شودمی حاصل گسترده فقر کاهش طریق از که درآمد عادالنه توزیع -

 دیگر طرف از. شود موجب را سالم اقتصادی رشد توسعه، فرایند در همگان گسترده مشارکت برای روانی و مادی

 ممكن وضع این. کند عمل اقتصادی پيشرفت در روانی و مادی قوی مانع صورت به تواندمی وسيع درآمدی اختالف

 ویژه به دارند، طغيان آمادگی سياسی لحاظ از که افرادی و نااميد هایتوده که آورد ودوج به شرایطی حتی است

 .کنند نفی را اقتصادی پيشرفت نهایتاً  دارند، توجهی قابل تحصيالت که کسانی

. نيست شده پذیرفته کجا هيچ در باشد درآمدها نابرابری مبنای بر که رشدی استراتژی امروزه فوق، مطالب به توجه با

 ابقای منظور به طلبانه فرصت ایافسانه از بيش چيزی واقعيت در رشد استراتژی نوع این: گویدمی باره این در تودارو مایكل

 عظيم اکثریت زیان به اغلب که نيست توسعه حال در کشورهای ممتاز طبقات سياسی و اقتصادی موجود حفظ و ذینفع طبقات

 به کنند،می مطرح را کوزنتس فرایند بودن ناپذیر اجتناب که پردازانی نظریه: »دهدمی ادامه ایشان. «است کشورها این جمعيت

 در که گردندمی ایساده توجيهات دنبال به اغلب هستند فزاینده و زیاد نابرابری دارای که کشورهایی در سياسی رهبران ویژه

 «کنند پنهان را خود سياسی هایشكست یا و اقتصادی بلندپروازانه هایقدم بتوانند توجيهات آن پس

 به و مثبت بلندمدت در توليد ناخالص داخلی سرانه بر درآمدهای مالياتی ، تأثير1از طرفی بر طبق نتایج مندرج در جدول 

درصد  8731های مورد بررسی، درصد تغيير در درآمدهای مالياتی استان 8است. به طوری که به ازای  دارمعنی نيز لحاظ آماری

د که تقاضا برای نها، موجب شود از طریق کنترل درآمدنتوانها میماليات .شودیش در توليد ناخالص داخلی سرانه ایجاد میافزا

-ها، از بين میکاالهای مصرفی کاهش یافته و متعادل عرضه شود، یعنی به این صورت تورم ناشی از فشار تقاضا با حربه ماليات

ها، کاهش شكاف بين درآمدهای طبقات ثروتمند و فقير است. اصوالً ترین اهداف اخذ مالياتچنين یكی دیگر از مهم. همرود

های مردم، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی های مردم است. تودهتوسعه به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای توده

يرد، تا مردم عادی بتوانند نيازهای اقتصادی خود مانند برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها به صورت عادالنه صورت گ

های عميق و گسترده در توزیع به از بين بردن نابرابری ،هابنابراین اعمال ماليات مين کنند.أمسكن، غذا، بهداشت و رفاه را ت

ت انتقال منابع به بخش ها موثرترین وسيله جهچنين در یك کشور در حال توسعه، مالياتشود. همدرآمد و ثروت منتهی می

  های مولد است.ها به سمت طرحدولتی و هدایت آن

های خصوصی بسيار کوچك هستند )حجم کوچك اقتصاد بخش خصوصی( و تر توسعه یافته، بنگاهدر اغلب کشورهای کم

های محدود بودن فعاليتتر اقتصادی درگير توليد کاالهای مصرفی هستند. دليل اصلی های بزرگتنها تعداد معدودی از بنگاه

ای نيز وجود داشته گيرد. اگر سرمایهت میأانداز نشاقتصاد بخش خصوصی در این کشورها، کمبود سرمایه است که از کمی پس

-بازی و بورسمدت مانند سفتههای غيرمولد و کوتاهها در کانالباشد، به دليل پایين بودن کارآیی سرمایه در بلندمدت، اکثر آن

گيرند. در این حالت، دولت با اعمال ماليات های مستقيم بر امالک، درآمد، زمين، دارایی، طال، سود، ثروت، ارث و... قرار میبازی 

بنابراین، ماليات ها وسيله موثری  اندازد.میکند و در پروژه های مولد سرمایه گذاری به جریان میدرآمدهای اضافی را جذب 

 های عمومی است. گذاریهای مولد، از طریق سرمایههای غيرمولد به کانال برای انتقال منابع از کانال

مدت است. به طوری منفی تورم بر توليد ناخالص داخلی سرانه، در بلند چنين مدل برآوردی فوق؛ نشان دهنده تأثيرهم

آثار سوء جمله از د کاهش می یابد. درص 37311درصد افزایش در نرخ تورم، توليد ناخالص داخلی سرانه به ميزان  8که به ازای 

انداز و نحوه مصرف مردم اشاره کرد. بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام ثير آن بر پسأتوان به تتورم می

انداز به پس کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افرادانداز نگهداری میافرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس

اثر شود. انداز، موجب کاهش حجم سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی در جامعه می. از طرفی کاهش حجم پساثر منفی دارد

تواند عامالن اقتصادی را در های اقتصادی است؛ به طوری که این موضوع میگيری بنگاهثير آن بر تصميمأدیگر تورم، ت

های اقتصادی را در زمينه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه لفی کند، زیرا وجود تورم، بنگاهگيری خود دچار بالتكيتصميم

 تواند آثار نامطلوبی بر رشد اقتصادی جامعه وارد آورد.و این امر می کندمی



 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

نرخ تورم بر توليد ناخالص داخلی سرانه، در چهار  در این مطالعه به بررسی تأثير توزیع نابرابر درآمد، درآمدهای مالياتی و

؛ در 8939تا  8911های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایالم؛ طی دوره زمانی استان انتخابی در منطقه غرب کشور شامل: استان

ن ریشه های آزمو( پرداخته شده است. به همين منظور، روشFMOLSقالب مدل حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل )

 انباشتگی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.واحد و هم

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، تآثير توزیع نابرابر درآمد و نرخ تورم بر توليد ناخالص داخلی سرانه منفی و 

-معنی نيز لحاظ آماری به و مثبت لندمدتب در توليد ناخالص داخلی سرانه بر درآمدهای مالياتی باشد. از طرفی، تأثيرمعنادار می

چنين از بين متغيرهای معرفی شده در مدل، متغير درآمدهای مالياتی بيشترین تآثير را بر توليد ناخالص داخلی است. هم دار

 سرانه دارد. از این رو:

 د زیر را توصيه نمود:توان موارها میبا توجه به نقش و اهميت درآمدهای مالياتی در پيشبرد رشد اقتصادی استان

ای های مورد بررسی در پژوهش، جهت بهبود توزیع درآمد، به گونههای مالياتی مناسب و کارآمد در استانایجاد نظام -

که تمام اقشار جامعه متناسب با توان مالی خود زیر پوشش ماليات قرار گيرند و این اطمينان به مردم داده شود که 

شود و هيچ تبعيضی بين افراد جامعه وجود ندارد. در ای همه در نظر گرفته شده و اجرا میچارچوب قوانين مالياتی بر

 یابد.این صورت، مردم خودشان را مطيع قانون دانسته و امكان تقلب و فرار از ماليات کاهش می

عی و به وجود ها و شناختن اهميت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماگسترش فرهنگ ماليات در سطح استان -

های گوناگون از جمله ثبات و امنيت و رفاه اجتماعی، آمدن این باور عمومی که درآمدهای مالياتی در نهایت از راه

 احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی به خود مردم برگشته و از مزایای آن برخوردار خواهند شد.
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