
 

 اقتصادي مجله
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 دهه گذشته در کشور 5اقتصادی بر نابرابری طی  های شاخصبررسی اثر برخی از 

 اله اسالمی سیف

 شهید بهشتیعلوم اقتصادی دانشگاه شهید  کارشناس ارشد

seifallaheslami@yahoo.com 

 
. برخيی  هستنددر برخی امور ناگزیر به مداخله  ،حاکمیتیموارد  عالوه برتمام کشورهای جهان در ها  دولت

پذیر  های آسیب طور خاص در جهت گسترش حمایت از گروه حوزه رفاه عمومی و بهمربوط به  موارداز این 

مقاله با اسيتااده از   در اینپذیرد.  برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود در توزیع درآمد در جامعه صورت می

بررسيی  ميورد   (1349-1396) هيای  سالطی  نابرابریبر  یهای اقتصاد شاخصاز اثر برخی  جمعی همروش 

افيزایش   کيه  دهيد  گرفتيه نشيان ميی    صورت جمعی هماز برآوردهای  آمده دست بهاست. نتایج قرار گرفته 

و  شيده جامعيه   نابرابری در و نرخ بیکاری موجبات افزایش نرخ تورم ،متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه

 دهد. را کاهش می نابرابری سرانه، بر ثروتو مالیات  یرهای، یارانه سرانهافزایش متغ

 .های اقتصادی، نابرابری، توزیع درآمد، یارانه، مالیات شاخصواژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

 . در نظریتا  متوکور  ارائه شده استت عدالت  در خصوصمختلفی های  نظریه از یونان باستان تاکنون

پت  از  ویتهه از   قترن اخیتر بته    دودر  ولیگرفت،  عدالت مدنظر قرار میهای فلسفی  جنبهاوایل اغلب 

عدالت غفلت های فلسفی  جنبهشده پیرامون عدالت گرچه از  به بعد، مسائل مطرح جنگ جهانی دوم

موضتو  اساستی در علت     یکتی از  . آن بسیار پررنگ شتده استت  رنگ و بوی اقتصادی شود، اما  نمی

نامحتدود بتودن   بتا   موجود ارتبتایی مهت   محدودیت منابع  .منابع محدود است  بهینهاقتصاد تخصیص 

تخصتیص  موضتو    مستلله که به  گونه هماناقتصاد در  با این حال. دارد انسانهای  خواستهتمایال  و 

 برختوردار استت.   بتاییی از ارزش و اهمیتت   نیت  تخصتیص منتابع    شتود چگتونگی   متی  پرداختهمنابع 

ای  گونته  هب ،گیرد می در برعدالت در جامعه را مبحث از  توجهی قابلعدالت اقتصادی بخش موضو  

 .کردترسی  عدالت را در عدالت اقتصادی توجهی از موضو   بخش قابلتوان  که می

عتدم تعتادل در   کته  معتقد بودند  و اوایل قرن بیست  19بسیاری از اقتصاددانان کالسیک در قرن 

کمتر مورد توجه قرار عدالت موضو   جهیدرنتگشت،  بازخواهدی به تعادل ئنامر وسیله دست بازار به

سیاست یتا   ،فلسفهاموری مربوط به حوزه خارج از قلمرو اقتصاد و را  گرفت و اساساً این موضو  می

 موضتو  ، در دوران معاصتر  خصوصتاً ولی از هفت دهته گوشتته و    ،گردید قلمداد میعلوم اجتماعی 

 باشتد،  تأثیرگتوار توانتد بتر کتارایی اقتصتادی نیت        عنوان یک اصل کلی که متی  بهد عدالت در اقتصا

 ه است.پویرفته شد

ستنتی ختود بته    نگترش  اقتصتاددانان  به این معناستت کته   عدالت در اقتصاد  مطرح شدن موضو 

در کته   تفکتر و پویرش ایتن  در اقتصاد  القاشدههای  این تغییر ناشی از واقعیت را تغییر داده و اییکار

مطالعتا   تحقیقتا  و  کته  ه کترد  ناچتار را  اقتصاددانان، اف ایش یافته نابرابری اقتصادیدنیای واقعی، 

را نی  مورد توجته   درآمد توزیعنحوه های  داده و دغدغه گسترش نابرابری اقتصادیدر زمینه خود را 

 قرار دهند.

کشورها در هر سطح  شده پویرفته های های حمایتی یکی از سیاست سیاستدر این ارتباط اعمال 

خصتوص   در (هتا  یارانته هتای انتقتالی     پرداختت مهت  برقتراری    اهتدا  از  .استت  اقتصادیاز توسعه 

برقتراری عتدالت اجتمتاعی و     به همتراه مصر ، حمایت از یبقا  ضعیف جامعه، اف ایش رفاه آنان 

 ی است.اقتصاد
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 اف ایشگردد.  بازمی 1350ایل دهه به او در ایرانیارانه کایهای اساسی  خصوصاًیارانه  پرداخت

 مستلمانان جنتگ استرائیل بتا    بروز  به دلیلاف ایش قیمت جهانی نفت خام درآمدهای کشور ناشی از 

ریت ی   عتدم برنامته  . کترد  فتراه  را به کشور متا   بسیاری ارزهای خارجی منابع مالی و موجبا  انتقال

باعتث   فتو،،  تحولهای مناسب در قبال  اتخاذ سیاست پیرامون در کشور گواری سیاستهای  دستگاه

از یریق تبتدیل ارزهتای ختارجی بته ریتال توست  بانتک         ادشدهیمنابع از  شد که بخش قابل توجهی

اقتصتاد  متوکور بته    جادشتده یانقتدینگی   شتدن  سترازیر در پی  به اقتصاد کشور منتقل گردد. مرک ی

کوچک شهری و  منایق نمایند، اماای آن استفاده خاصی از جامعه توانستند از م ای های گروه کشور،

 ند.کردرا دریافت  تحویتیروستایی تنها معایب چنین 

منتایق مختلتف    هتا و  گتروه بتین  ( نتابرابری عدالتی اجتماعی و اقتصتادی    بی ایجاد سبباین امر 

 و تشتتدید گستتترش، دولتتتخانوارهتتا و   افتت ایش ه ینتته  بتته همتتراه کشتتور گردیتتد. عوامتتل فتتو،   

موجبتا  افت ایش قیمتت     ،تقاضتاهای جدیتد   پاسخ بته تولید داخلی در  اییعدم توان وگرایی  مصر 

 ،حفظ قدر  خرید یبقا  وستیعی از جامعته   برای. دولت کردکایها و خدما  در کشور را فراه  

 .کرداساسی  یاز کایهایارانه به برخی  واردا  انبوه کایهای اساسی و اعطای اقدام به

گستترش   هتا  ایتن پرداختت   در اقتصتاد،  نقتش دولتت   نقالب اسالمی و افت ایش پیروزی ا پ  از

هایی نظیتر افت ایش نترش رشتد جمعیتت و مهتاجر  بته شتهرها، تغییتر ستاختار            پدیدهبیشتری یافت. 

هتا در   کشاورزی کشور و... منجر به استفاده بیشتر دولت از درآمتدهای نفتتی، کتاهش سته  مالیتا      

افت ایش   تیت درنهانوارهای فقیر، اف ایش بیکاری و تورم در جامعه و بودجه دولت، اف ایش تعداد خا

دهته گوشتته را در جامعته فتراه       پنجها در  ( در برخی سالنابرابریعدالتی اجتماعی و اقتصادی   بی

 ساخته است.

بر اساس نظریا  کوزنت  کشورهایی که در سطوح پایین تولید قرار دارند  با فرض ثابت بودن 

ی، فرهنگی، سیاسی و...( با اف ایش تولید با بدتر شتدن توزیتع درآمتد مواجته خواهنتد      عوامل اجتماع

نمایتد و کتاهش    متی  تتر  نامناسبشد. به عبار  دیگر، اف ایش تولید در این کشورها توزیع درآمد را 

 تولید منجر به بهبود توزیع درآمد خواهد شد.

وجتود   (توزیتع درآمتد  ی و اقتصتادی   عدالت اجتماع نظریا  مختلف و بعضاً متناقضی در زمینه

ن سود در تولید کای و کرددر پروسه حداکثر  ،بر اساس نظریه بازار رقابت کامل ،یور کلی  بهدارد. 
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بستیاری بتر   ، این مستلله  برآورد. با تأکید  می به دستتولید را سهمی از  ،هر عاملی از تولید، خدما 

نی  در بلندمتد  بهبتود    (نابرابریعدالت اجتماعی و اقتصادی   وضعیت ،این باورند که با رشد تولید

به های نوین در تولید کایها و خدما   کارگیری شیوه هبا عنایت به بروز انحصارا  و ب ولی، یابد می

عتدالت اجتمتاعی و   کته    از آنجتایی  .مد  شیوه فو، بتواند کارساز باشتد  رسد که در کوتاه نمی نظر

 ،سیاستی مهت   موضو  به یکی از اهتدا   ن ای هامروز ،بوده انسان های متعالی نیکی از آرما اقتصادی

 ها تبدیل شده است. اقتصادی و اجتماعی برای دولت

صتور  جتدی در کشتورهای مختلتف عمتدتاً       شده در زمینه عدالت و نابرابری به مطالعا  انجام

مختلفی به خود گرفت. در گسترش و ابعاد  1970پ  از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در آغاز دهه 

بررستتی آثتتار نتتابرابری بتتر موضتتو  انتخابتتا  و قتتدر  گتترفتن احتت اب در کشتتورهای    1990دهتته 

یافته نی  به آن اضافه شده و در ادامه مستائلی نظیتر آثتار سترمایه انستانی و اجتمتاعی، شتان ،         توسعه

گرفته است. در ایران نی  پ  فرهنگ، جغرافیا و نهادها بر حوزه عدالت و نابرابری مورد بررسی قرار 

در کشتور، موضتوعا  حتوزه عتدالت،      نتابرابری و اف ایش  1353های نفت در سال  از اف ایش قیمت

 صور  جدی مورد مناقشه محققین بوده است. توزیع درآمد و نابرابری به

 اریتولید ناخالص داخلی سرانه، نرش تتورم و نترش بیکت   با  نابرابریمقاله رواب  بلندمد   در این

بتر   بر ثرو  سرانه ا یمال و سرانه گیرد، همچنین آثار متغیرهایی همچون یارانه مورد بررسی قرار می

 نی  مورد توجه قرار خواهد گرفت. نابرابری

بترای کتاهش    سیاستت حمتایتی  هتای   شیوهترین  یکی از مه پویر  به اقشار آسیبپرداخت یارانه 

در  ، امادارد خود را خاص های بندی تنو  و کاربرد آن یبقهاست که با توجه به پیچیدگی و نابرابری 

 استبودجه قابل انعکاس قانون  صور  آشکار در هه ینه ب لحاظها که از  از یارانه یاین مقاله به نوع

اختتال  نظتر در محاستبه آن و همچنتین عتدم       بته دلیتل  انتریی   هتای  حامتل  یارانه  اشاره خواهد شد

 است(. فتهنگرانعکاس آن مد نظر قرار 

 برخی متغیرها های پرداختی به یارانه نسبت. 2

نستبت یارانته بته کتل     شتود   منعک  می دولتهای بودجه  ها در قالب ه ینه مبالغ یارانه از آنجایی که

هتای حمتایتی دولتت متورد بررستی       عنوان شاخص قابل اعتمادی از سیاست هتواند ب بودجه دولت می

بایترین نسبت پرداخت یارانته   کهگردد  ( مالحظه می1جدول   ایالعا بر اساس آمار و قرار گیرد. 
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سال پ  از اف ایش درآمدهای   یعنی یک 1354از انقالب مربوط به سال  پیشبه کل بودجه دولت 

از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه یی  درصد 19/4نفتی( است که نسبتی بالغ بر 

 هتای  نوستان های بودجه روند ثابتی نداشته و بتا   ت مخارج یارانه به ه ینهنسب (1352-1368 های  سال

، شود میباییی برخوردار  نسبتاً شاین سه  از اف ایبه بعد  1369از سال  اماهمراه بوده است،  بسیاری

و پ  صر  پرداخت یارانه گردیده  ،درصد از کل بودجه دولت 57/2، 1373در سال  که  یوری  به

 ه است.کرداز این سال روند کاهشی را یی 

ستال گوشتته افت ایش شتدیدی را تجربته       8ها این نستبت در   با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

ستال  چنتد  فراگیر بودن پرداخت یارانته بته تمتام متردم در      به دلیلای که دولت  ه است، به گونهکرد

 آن بوده است.ای برای تأمین منابع  گوشته دچار مشکال  عدیده

دهه گوشته بتا رشتد بستیار     4ها به درآمدهای مالیاتی شاخص دیگری است که یی  نسبت یارانه

ستازی نترش    یکستان  به دلیتل ( 1372-1375های   دهد که دولت در سال زیادی همراه بوده و نشان می

 شتود  متی  ارز در اقتصاد کشور و اف ایش ه ینه واردا  کایهای اساستی کته بته آن یارانته پرداختت     

ه است. کردصور  یارانه به مردم پرداخت  های خود از یریق مالیا  را به ن دیک به نیمی از دریافت

ه استت. بتا آغتاز اجترای قتانون      کترد صور  نوسانی تغییراتی را تجربه  بعد این نسبت به های سالدر 

ه استت، بته   کترد  سال گوشته این نسبت مجدد اف ایش شدیدی را تجربته  8ها در  هدفمندسازی یارانه

( بتیش از  1390-1392  هتای  ستال ( دولتت یتی   1ای که بتر استاس آمتار و ایالعتا  جتدول        گونه

ایتن   1392و پت  از ستال   ه به مردم یارانه پرداختت کترده   کردمقداری که مالیا  از جامعه دریافت 

 درصد کاهش یافته است. 50به حدود  1396که در سال  ای گونه  بهنسبت کاهش یافته 

را در اقتصاد به نمایش بگتوارد  های حمایتی دولت  سیاست جایگاهتواند  ص دیگری که میشاخ

دهه گوشتته اقتصتاد ایتران در جتدول      4و ایالعا   آمار نسبت یارانه به تولید ناخالص داخلی است.

 2هتا حتول محتور     دهد که این نسبت تا پیش از آغاز اجرای قانون هدفمندستازی یارانته   ( نشان می1 

 6توجهی به بتایتر از   درصد در نوسان بوده است. این نسبت با آغاز اجرای قانون فو، با اف ایش قابل

 ه است.رسید 1392و  1391 های سالدرصد در 

هتای حمتایتی دولتت باشتد یارانته سترانه        دهنده ابعاد سیاستت  تواند نشان شاخص دیگری که می

کایهتای  دریافتت یارانته نقتدی و    اف ایش تقاضا بترای   موجبکه اف ایش جمعیت  ییاست. از آنجا
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یت توانتد وضتع   های مه  اقتصادی متی  عنوان یکی از شاخص هگردد یارانه سرانه ب میای  یارانهاساسی 

 های انتقالی دولت به جامعه را نمایان سازد. پرداخت

ها نی  افت ایش   دهد که با اف ایش حج  جمعیت می ان یارانه ( نشان می1جدول   آمار و ایالعا 

با  اما های جاری نی  روندی اف ایشی به خود گرفته است، ای به قیمت های یارانه یافته و سرانه پرداخت

رغ  رونتد صتعودی    هگردد که ب مالحظه می 1376های ثابت سال  ی به قیمتهای پرداخت تعدیل یارانه

آثاری که . به اوج خود رسید 1396در سال  و شدآغاز  1368یارانه سرانه  به قیمت جاری( که از سال 

گرچه دولت  . بنابراینها بر اف ایش قدر  خرید مردم داشته بسیار اندك بوده است پرداخت این یارانه

ه کردصر  پرداخت یارانه نقدی و یارانه کایهای اساسی از بودجه عمومی را  بسیاریمبالغ  ساله همه

 درآمد ک بهبود وضع معیشتی اقشار  توجهی در ها تأثیر قابل فراگیر بودن این پرداخت به دلیلاست، اما 

 .بوده استدرخور توجه ن های دولت بر الگوی تغویه جامعه ارزش واقعی کمک در بر نداشته وجامعه 

 (1395=100) کالن اقتصادی و سهم آن از برخی متغیرهایها  یارانه .1جدول 

یارانه سرانه به 

قیمت ثابت 

 ریال(میلیون  

یارانه سرانه به 

قیمت جاری 

 ریال(میلیون  

به  ها یارانهنسبت 

تولید ناخالص 

 درصد(داخلی  

به  ها یارانهنسبت 

درآمدهای 

 مالیاتی

  درصد(

 ها یارانهنسبت 

بودجه  به

  درصد(دولت 

به بودجه دولت 

 قیمت جاری

 ریال( میلیارد 

به  ها یارانهکل 

 قیمت جاری

  میلیارد ریال(

 سال

338./ 233 72/0 5/5 4/1 4/531 3/7 1352 

61/2 2004 2/2 7/40 4/5 4/1174 0/64 1353 

19/4 3569 6/3 3/43 8/7 2/1496 1/117 1354 

47/2 2491 9/1 5/24 0/5 4/1675 0/84 1355 

51/1 1878 3/1 8/14 0/3 9/2174 8/65 1356 

855./ 1171 85/0 1/9 1 /2 2/2044 6/42 1357 

37/1 2096 3/1 5/21 9/3 2/2018 2/79 1358 

499./ 950 59/0 11 7/1 3/2249 3/73 1359 

851./ 1991 1/1 7/14 0/3 27071 3/81 1360 

931./ 2587 1/1 9/17 1 /4 3/3166 7/109 1361 

754./ 2406 85/0 3/13 5/3 7/3671 1/106 1362 

738./ 2622 89/0 4/13 9/2 6/3353 2/102 1363 

645./ 2445 81/0 3/11 6/3 6/3313 4/116 1364 

551./ 2575 87/0 4/12 0/4 8/3156 1/127 1365 

346./ 2064 58/0 2/10 9/2 6/3640 5/104 1366 

228./ 1753 45/0 2/9 2/2 6/4210 6/90 1367 

338./ 3056 65/0 7/13 8/3 7/4316 5/162 1368 
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 11 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

یارانه سرانه به 

قیمت ثابت 

 ریال(میلیون  

یارانه سرانه به 

قیمت جاری 

 ریال(میلیون  

به  ها یارانهنسبت 

تولید ناخالص 

 درصد(داخلی  

به  ها یارانهنسبت 

درآمدهای 

 مالیاتی

  درصد(

 ها یارانهنسبت 

بودجه  به

  درصد(دولت 

به بودجه دولت 

 قیمت جاری

 ریال( میلیارد 

به  ها یارانهکل 

 قیمت جاری

  میلیارد ریال(

 سال

753./ 7412 2/1 8/23 7/6 1/6051 9/403 1369 

776./ 9222 1/1 6/18 4/6 9/8090 9/514 1370 

25/1 18445 6/1 7/27 9/9 8/10756 8/1063 1371 

04/2 36957 1/2 3/52 2/11 9/20886 7/2337 1372 

57/2 63197 8/2 1/67 7/12 4/28912 1/3686 1373 

26/2 82704 6/2 9/66 8/11 41331 1/4895 1374 

37/2 107185/0 7/2 3/51 3/11 56783 6437 1375 

79/1 094989/0 2 4/33 9/8 65075 5801 1376 

62/1 101348/0 8/1 7/33 8/9 64359 6294 1377 

61/1 121152/0 8/1 6/29 1/8 94572 7651 1378 

54/1 130647/0 6/1 5/25 8/7 107029 8390 1379 

70/1 160304/0 8/1 27 2/8 128244 10468 1380 

81/1 198386/0 8/1 26 7/5 229963 13153 1381 

27/2 287053/0 1/2 7/29 3/7 263375 19323 1382 

77/2 402926/0 4/2 6/32 4/8 327318 27538 1383 

65/4 747082/0 8/3 5/50 11 470990 51840 1384 

55/4 817513/0 5/3 9/45 10 574989 57631 1385 

59/3 764466/0 8/2 6/33 7/8 629609 54684 1386 

41/4 177032/1 4/3 1/42 6/10 803418 85434 1387 

18/3 939577/0 4/2 3/26 2/8 845273 69153 1388 

64/4 540925/1 67/2 4/40 8/12 896074 114953 1389 

99/12 237179/5 44/6 5/109 6/30 1284656 393574 1390 

37/11 983350/5 73/6 1/115 5/43 1045796 454962 1391 

81/9 958748/6 44/5 3/108 3/36 1476773 535420 1392 

59/8 041846/7 87/4 26/77 74/30 1783244 548250 1393 

801/7 154990/7 06/5 17/71 94/27 2017078 563620 1394 

198/7 198158/7 52/4 57 27/20 2837591 575320 1395 

761/6 413440/7 06/4 9/51 79/18 3200277 601230 1396 

های مختلف بانک مرکت ی جمهتوری استالمی ایتران، ستازمان حمایتت از        مأخو: با استفاده از آمار و ایالعا  قوانین بودجه سال

 ها. هدفمند کردن یارانهکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان  مصر 
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 10 و 9 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 12

 

 توزیع درآمد و رشد اقتصادی. 3

 هتای  گتردد. در نظریته   ایتال، متی  تولید ناخالص داخلی یک کشور  پیوستهاف ایش به رشد اقتصادی 

رشتد   شتده پیرامتون   یراحیهای  . مدلاستمفهوم بلندمد   ، یکرشد یا میسر بالقوه رشد ،اقتصادی

 ه وکترد تعیتین   را اقتصتادی  شیب میسر رشتد  و که سطح نددکرتالش  20اقتصادی در نیمه دوم قرن 

 .کنندشناسایی  را ها آنبر  مؤثر عوامل

بتار در   نخستتین را برای  توزیع درآمد و رشد اقتصادیخود پیرامون  نظریه وی :فرضیه کوزنت 

نابرابری درآمدی در مراحل اولیه رشتد اقتصتادی افت ایش     این نظریه،بر اساس . کردارائه  1945سال 

کوزنت   .یابد نابرابری درآمدی کاهش می شخص،قتصادی به سطحی مایافته و پ  از رسیدن رشد 

در  هتای مرفته از تولیتد ناختالص داخلتی      گتروه رستد کته سته      در مطالعا  خود بته ایتن نتیجته متی    

درصتد   5، مثتال   عنتوان   بته است.  تر ب رگصنعتی  کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای

 کته  در حالی  نمایند جوب میدرآمد را از درصد  30بیشتر از خانوارها در کشورهای در حال توسعه 

هتای متوست     همچنین سه  گتروه  ،درصد بوده است 20-25حدود  پیشرفتهاین نسبت در کشورهای 

نمایتد   عنتوان متی   . کوزنت است تر ب رگسعه نسبت به کشورهای در حال تو پیشرفتهدر کشورهای 

 .برسد نابرابری کاهش خواهد یافت مشخصیرشد اقتصادی به حج   زمانی که، در بلندمد  که

های رشد یکنواخت با فرض وجود تنها دو عامل کار و سترمایه در واحتدهای تولیتدی،     در مدل

شود که شیب تابع تولید بلندمد ، همان نرش سود است و سته  ستود از تولیتد شتیب تتابع       اثبا  می

. بنابراین چنانچه کشوری در سطوح پتایین تولیتد ملتی بلندمتد      استتولید بلندمد  در نقطه تعادل 

اینکه در اوایل تابع تولید، شیب آن زیاد است تعادل در این نقاط منجتر   به دلیلقرار داشته باشد خود 

گردد. به این دلیتل یکتی از عوامتل متؤثر نترش       به سه  بایی سرمایه از تولید نسبت به نیروی کار می

ت. در سود بایی پول در کشورهای در حال توستعه و فقیتر، ستطح پتایین تولیتد در ایتن کشورهاست       

 مقتدار   استت برختوردار   دیت از تولمقابل، شیب تابع تولید در کشوری مانند یاپن که از سطح بتاییی  

تولید در مجاور  ماک یم  تابع تولید قرار دارد( تقریباً ن دیک به صفر است  سه  سترمایه از تولیتد   

یتن کشتور ن دیتک بته     (. به این دلیل نرش ستود پتول در ا  استدر مقایسه با سه  دستم د بسیار ناچی  

داران کشتورهای متوکور بترای جلتوگیری از صتفر شتدن سته          شترای  سترمایه   در ایتن صفر است. 

 ند.کن مایه به کشورهای پیرامون خود میسرمایه، اقدام به انتقال سر
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 13 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

اینکته مرتتب شتیب تتابع تولیتد       به دلیتل بر اساس مطالب فو، در سطوح پایین مراحل اول تولید 

یابتد، بنتابراین در      سرمایه از تولید اف ایش و سه  دستتم د از تولیتد کتاهش متی    یابد سه اف ایش می

شتود. بتا حرکتت روی     مراحل اولیه رشد اقتصادی با ثابت بودن سایر عوامل، توزیع درآمد بتدتر متی  

یابتد.   تابع تولید  اف ایش تولید( و کاهش شیب آن سه  سرمایه کاهش و سه  دستتم د افت ایش متی   

رسد. به عبتار  دیگتر، در    که در آنجا سه  سرمایه به صفر می استند ماک یم  تولید نهایت این رو

شتکل نظریته    U ریمست گیرد. این روند همان  ماک یم  تابع تولید، تمام سه  تولید به دستم د تعلق می

صور  نظری است. بر این اساس، کشورهایی که در سطوح پایین تولیتد قترار دارنتد  بتا      کوزنت  به

ابت بودن عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاستی و...( در صتور  افت ایش تولیتد بتا بتدتر شتدن        فرض ث

توزیع درآمد مواجه خواهند شد. به عبار  دیگر در این کشتورها افت ایش تولیتد، توزیتع درآمتد را      

و کتاهش تولیتتد منجتتر بته بهبتتود توزیتع درآمتتد خواهتتد شتد. بتته ایتن دلیتتل بستتیاری از       تتتر نامناستب 

از شتاخص ستن کته یتک      ضریب جینیهای نابرابری همچون  جای استفاده از شاخص به اقتصاددانان

برای  شود و ترکیبی از تولید و توزیع درآمد در آن نهفته است را شاخص رفاه اجتماعی محسوب می

 د.کنن مختلف استفاده می های سالارزیابی وضعیت یک جامعه در 

بایستت   ه نستبت بته ستال قبتل بهبتود یابتد متی       در این شرای  چنانچه توزیع درآمد در یک جامع

ه استت، چراکته بهبتود وضتعیت توزیتع      کترد بررسی شود که تولید در این دوره زمانی چگونه تغییر 

واسطه  بهبود در رفاه اجتماعی نخواهد بود. در برخی شرای  کاهش نابرابری به به معنایدرآمد ال اماً 

من لته گستترش فقتر در     شود که ایتن امتر بته    می کاهش تولیدا  کل جامعه و رکود اقتصادی حاصل

که در شرایطی اف ایش تولید منجر به اف ایش نابرابری  گونه همانبه عبار  دیگر،  جامعه خواهد بود.

همان شرای ، کاهش تولید و رکود اقتصادی نی  منجر به کاهش نتابرابری و بهبتود    با فرضگردد  می

 در توزیع درآمد خواهد شد.

گرفته برای دستیابی بته اهتدا  توستعه در ایتن      های صور  ری ی لب فو، در برنامهبر اساس مطا

بایست دقت یزم در ترسی  اهدا  اقتصادی صور  پویرد. چنانچه کشوری در مراحتل   کشورها می

تتر شتدن    مناستب  بته همتراه  رشد اقتصتادی بتای    زمان ه توان  اولیه رشد اقتصادی خود قرار دارد نمی

های توسعه را مدنظر قرار داد. بر این استاس، دستتیابی اقتصتاد کشتور      اهدا  برنامه توزیع درآمد در

یتا دیگتر    35/0کتاهش ضتریب جینتی بته      به همراهدرصدی  8به اهدا  نرش رشد اقتصادی  زمان ه 
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 10 و 9 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 14

 

توستعه   شش برنامه  های در سالهای توزیع درآمد نظیر فاصله دو گروه بای و پایین درآمدی  شاخص

بایست در ترسی  اهدا  اقتصادی قانون برنامه ششت  توستعه اقتصتادی     پویر نیست، بنابراین می امکان

 نظر صور  پویرد دیکشور تجد

ای  شود این موضو  به شرط ثبتا  ستایر شترای  استت، امتا چنانچته در جامعته        مجدد تأکید می

بته فتداکاری    کشتور حاضتر  د آن ای که ییف وستیعی از افترا   تحول عمیق فرهنگی رش دهد به گونه

برای جامعه خویش باشد این نظریه تتا حتدود زیتادی تعتدیل خواهتد گردیتد. ماننتد وقتو  انقتالب          

هتای بستیاری بترای     جنوبی و... که تتالش  کره اسالمی در ایران یا تفکرا  رایج در کشورهای یاپن،

 پیشرفت کشورشان انجام دادند.

هتای علتوم انستانی نظیتر فرهنتگ، سیاستت،        ا دیگتر حتوزه  با عنایت به ارتباط علوم اقتصتادی بت  

 شناسی و جغرافیتا و عتدم ثبتا  عوامتل فرهنگتی، سیاستی، اجتمتاعی و جغرافیتایی، نظریتا           جامعه

 1960اوایل دهه  از بر رشد اقتصادی، رفاه، عدالت و توزیع درآمد تأثیرگوارپیرامون عوامل  جدیدی

کاستته  ه و از اشتکای  آن  کترد دیگران را تکمیتل   و ت که نظریه کوزن ه استگردید تاکنون ارائه

 گردد. اشاره می ها آناست که به اختصار به برخی از 

تتر   که نابرابری در کشتورهای در حتال توستعه نمایتان     کند عنوان می (1960 ایرونیگ کراوی  

نابرابری و درآمد سترانه واقعتی   دو متغیر  بینهمبستگی مثبت  دهد که های وی نشان می بررسی .است

 یافتته،  توستعه نستبت بته کشتورهای     در حال توسعه که در کشورهای گیرد میوی نتیجه  وجود دارد.

وی بیشتتر استت.    درآمتدی بتایی   های گروهکمتر و در  یپایین درآمد های گروه نابرابری درآمد در

موانتع عرفتی و قتانونی     ،را اختال  در توزیع خصوصیا  ویهه مردم جهانی نابرابری عوامل مؤثر در

، یاك لوکتایون   اجتمتاعی نستبت داد   -هتای سیاستی   تحرك اجتماعی، عوامل ساختاری و ستازمان 

1373). 

نرش مالیا  بتر   ها آنند. کرداقتصادی را ارائه  -در این راستا پرسون و تابلینی مدل تعادل سیاسی

صور  که نرش تعادلی مالیا   ند، به اینکردثر بر رشد و توزیع درآمد مطرح ؤسرمایه را از عوامل م

است. نخست هریک از آحتاد جامعته نترش مالیتا  مطلتوب از نظتر        یا دومرحلهحاصل یک تصمی  

هتای   ینتد نترش  آگیتری سیاستی بر   نظتام تصتمی    ،دارند. در مرحلته بعتد   را ابراز می خود را تعیین و آن

ه و نرش تعادلی را بته  کردآوری  گیری جمع یند رأیآافراد را از یریق فر تمام توس  ابرازشدهمالیا  
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 15 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

 گوارنتد  دهنده میانی بنتا متی   معتقدند که نظام سیاسی نرش تعادلی را بر پایه رأی ها آنگوارد.  اجرا می

 .(1378 نیلی، 

، بسته استت به نحوه توزیع درآمد وا شد  بهبر اساس این نظریه نرش تعادلی مالیا  بر سرمایه  

از میتانگین   تتر  کوچتک میانته   از آنجایی کهدر صور  وجود چوله راست در توزیع درآمد  بنابراین

گردد که نترش مالیتا  مطلتوب یبقتا  پتایین       نرش تعادلی محسوب می ،نرش مالیاتی بر سرمایه است

 در نتیجته  .متوس  جامعته خواهتد بتود   نرش بسیار بایتر از  ،است و یبیعی است که این نرش یدرآمد

گواری را کاهش داده و رشد اقتصادی را کند خواهتد   می ان سرمایه ،بای بودن نرش مالیا  بر سرمایه

 .کرد

هتای سیاستی، رفتاه     های دمکراتیک بهتتر از ستایر نظتام    تجارب در جهان معاصر، حکومت بر بنا

تعتاریف و  کته در   یتور  همتان ستازند.   مالی، رشتد فکتری و رضتایت اعضتای ختود را بترآورده متی       

های شهروندی نی  آمده است این ایده به موازا  تأمین رفاه مدنظر قرار گرفتته استت  شتیانی،     نظریه

1381.) 

بر اساس این نگرش جتوامعی کته در آن نهادهتای قتدر  در کشتور توست  رأی متردم تعیتین         

وندان قرار صور  یکسان در اختیار تمام شهر های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شوند و فرصت می

های دیگر، توزیتع قتدر  و ثترو      تر از شیوه گیرد، رفاه در سطوح بایتر و توزیع درآمد مناسب می

 .است

کنند. بر استاس ایتن تفکترا  شترای  آب و      ها به عامل جغرافیا اشاره می برخی دیگر از دیدگاه

ه، همچنتین  کترد راه  هوایی کشورهای اروپایی موجبا  رشد و توسعه و رفاه ساکنان این قتاره را فت  

شرای  آب و هتوایی کشتورهای آفریقتایی موجبتا  عتدم توستعه و نتاچی  بتودن رشتد و رفتاه ایتن            

 کشورها را موجب شده است.

کنند. بر استاس ایتن نگترش نحتوه نگترش متردم        ها نی  عامل فرهنگ را مطرح می برخی دیدگاه

گتواری و عتامالن    تولید، سترمایه اندازکنندگان،  یک کشور به متغیرهای کالن اقتصادی همچون پ 

بوده، در نتیجه عامل فرهنتگ از ایتن یریتق در رشتد اقتصتادی،       تأثیرگوارآن در رشد این پارامترها 

 رفاه و توزیع درآمد مؤثر خواهد بود.
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آشتوب  »داگالس نورث برنده جای ه نوبل با همکاری والی  و وینگاس در کتابی تحت عنتوان  

عنتوان   «عی: یک مطالعه مفهتومی بترای تحلیتل تتاریخ مکتتوب انستان      های اجتما  خشونت( و فرمان

مشکل عمده جوامع انسانی در حال توسعه، تمرک  قتدر  در دستت تعتداد معتدودی از      که کنند یم

هتای   ، این امر موجبا  عدم دسترسی یکسان فرصتتیدرنهانخبگان جامعه  اندك سایری( است. 

ردیده و تمرک  قدر ، ثترو  و دیگتر مواهتب در جامعته     اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه گ

 .شود فراه  می

تحلیل تتأثیر نهادهتای سیاستی     و تر، تج یه صور  گسترده ( نی  به به1393اوغلو و رابینسون   عج 

. رشد تحت سلطه نهادهای استثماری ماهیتاً متفتاو  از رشتد   دهند میدر جامعه را مورد بررسی قرار 

ترین تفاو  آن است که ایتن رشتد پایتدار و متکتی بته تغییترا         اگیر است. مه ناشی از نهادهای فر

 تکنولوییکی نخواهد بود، بلکه مبتنی بر تکنولویی موجود است.

هاستت. رشتد اقتصتادی بتای تحتت       تتوجهی از ایتن حکومتت    نظام اقتصادی شوروی نمونه قابتل 

عتدم   به دلیلجاد شود. در ادامه، ای امعهجتواند بر پایه اقتدار توس  نخبگان  حکومتی اندك سایر می

ای کته تحتت تستل  انتدك      های اقتصتادی، اجتمتاعی و سیاستی در جامعته     دسترسی یکسان فرصت

 منجر شد. 20سایران بوده، به کاهش رشد اقتصادی و فروپاشی نظام سیاسی جامعه در اواخر قرن 

اینکته   بته دلیتل  ت دارد از ستوی دیگتر، جتوامعی کته در آن نهادهتای فراگیتر سیاستی، حاکمیت        

صتور  یکستان در اختیتار عمتوم جامعته قترار        های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را به فرصت

گتواری   نوبه خود سرمایه آمدن نهادهای فراگیر اقتصادی شده و این نهادها به به وجودباعث  دهند می

ه تحتت تستل  انتدك ستایران     نمایند. این روند در جوامعی کت  های نوین را تشویق می در تکنولویی

گتردد در   اینکته امکانتا  جامعته در اختیتار گتروه انتدکی از جامعته متمرکت  متی          به دلیلقرار دارد 

 شود. های نوین مورد تشویق واقع نمی ها در فناوری گواری فرآیندهای رشد اقتصادی، سرمایه

پردازند و هت    فراگیر می نهادهای اقتصادی فراگیر به نوبه خود ه  به حمایت از نهادهای سیاسی

صور  گستترده و   نهادهایی هستند که قدر  سیاسی را به ها آن شوند. پشتیبانی می ها آنخود توس  

کنند و قادرند به می انی از تمرک گرایتی سیاستی بترای استتقرار      ای متکثر در جامعه توزیع می به شیوه

 های امنیت، حقو، مالکیت و یک اقتصاد بازاری فراگیر دست یابند. عنوان پایه نظ  و قانون به
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 ه توزیع درآمد و رشدشده در زمین مطالعات انجام. 4

های دیگر کشتورها   برای اینکه کشور در مسیر مناسبی از توسعه اقتصادی قرار گیرد استفاده از تجربه

گیری دقیق م ایتا و   های اقتصادی با در نظر گرفتن شرای  خاص کشور و اندازه بردن تلوری به کارو 

توانتد تتا    ه کشورهای مختلف متی ضروری است. آشنایی با تجرب اجراشدههای  معایب اجرای سیاست

حدودی مشخص نماید که آیا توزیع درآمد در جریان رشد و توسعه اقتصادی به نفع یتا زیتان اقشتار    

 پویر بوده است. آسیب

کتار   ههتای بت   مواقتع سیاستت   اغلتب در  ؟ها چگونه استت  بحث دیگر اینکه اثر نهایی این سیاست

ساختاری شدن برخی رفتارهای اقتصتادی و مقاومتت    لبه دلیبهبود در توزیع درآمد  برای شده گرفته

کنتد.   پتویر نمتی   اقشار مرفه جامعه از هد  اصلی خود دور گردیده و نفعتی را متوجته اقشتار آستیب    

رشد اقتصادی بای در بسیاری از کشورهای جهان و تغییرپویری مناسب در اغلب پ  از  اقتصاددانان

یافتگی  توسعه برایی دیگری را عالوه بر رشد اقتصادی فاکتورها ،کشورها در مسیر توسعه اقتصادی

. استت ترین این فاکتورها چگونگی توزیع این رشد بین یبقا  مختلف جامعته   از مه  .ندکردمطرح 

 گردد. مربوط می 20مطالعا  در این زمینه به نیمه دوم قرن  اغلب

 برخی کشورهاشده در  نجام. مطالعات ا4-1

مریکتایی بتا ستایر شتهروندان در     آدرآمدی بین ثروتمندان  نابرابریای در زمینه اف ایش شدید  مطالعه

مطالعته  ایتن   .صور  گرفته استت  (CBO) مریکاآتوس  اداره بودجه کنگره  2007و  1980دهه  سه

 هتا  آمریکتایی از تعدیل تورم( یک درصد ثروتمنتدترین   پ دهد که متوس  درآمد واقعی   نشان می

در حتالی  استت.   هکترد رشد ( 1979 -2007 های  ه ار دیر بین سال 973 مبلغ تا ،مالیا  کسربعد از 

ره ودیر یتی د  2400هتا   درصد فقیرترین آمریکایی 20مالیا  کسر متوس  درآمد واقعی بعد از  که 

مشتابه در   هتای  نترش در  هتا  گروهتمام  ا یمالکسر پ  از  یدرآمدهاگر ا .یافته است شیاف اموکور 

 کته  یکستان بترای   دیری 13042ره موکور یتک رشتد   وددر ، باشد افتهی شیاف ا 1979-2007دوره 

درصتد   20 هتای  ختانواده و  .بودنتد ایجتاد شتده استت     یبقته متوست (  درآمتدی   دقیقاً در میانه ییف 

 دیر. 2400و نه  .ه باشندکرد افتیدر یدیر اضاف 6010  ین ها فقیرترین آمریکایی

 به بعتد  1970از دهه  درصد بایی درآمدی 20برای درآمد واقعی  ،دارد موکور اظهار می مطالعه

یک درصد بایی درآمتدی  ، 1970در دهه درصد بقیه کاهش یافته است.  80اف ایش یافته ولی برای 
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 کتل  درآمتد  درصتد  18 حدود 2007در سال  که یحالکردند، در  افتدری را کل درآمد ازدرصد  8

 است. افتهیدرصد کاهش  30 ،فقیرترین درصد 20 برایمد  مشابه  ی. در یکنند یم افتیدر را

درآمدی بین یبقه ثروتمند و فقیر و بین یبقه ثروتمند و  نابرابریدهد که  مطالعه موکور نشان می

در  انستال گوشتته، ثروتمنتد    30در یتول  کته   یوری  به دهه موکور بیشتر شده است سهمتوس  در 

یتا   و کتاهش  شاندرآمد ییکایآمر ها میلیوناز  یاریکه بس ی، در حالاند شده تر یغن بمرات به کایآمر

 اف ایش ناچی ی یافته است.

استاس آمارهتای متوکور بستیاری از ادعاهتای سیاستی رد شتده استت. در محافتل سیاستی و            بر

 نتابرابری زیاد شده بود رشد این  1980درآمدی که در دهه  نابرابریشد که  مریکا ادعا میآاجتماعی 

شتده در گت ارش متوکور     آمار و ایالعتا  ارائته   که  در صورتی ،متوقف شده است بعد یها دههدر 

 ه است.کردخال  این ادعا را ثابت 

( انجام شده است توزیع ثرو  در ایای  متحتده در  2011که توس  سیلویا   ای مطالعهبر اساس 

ثتترو   در سته  درصتد تغییتر  افتت ایش(    2/2ای کتته  شتده استت، بتته گونته    تتتر نامناستب  2009ستال  

 آمده است. به وجود 2007سال نسبت به  2009سال در درصد بای(  20خانوارهای مرفه  

 2007نسبت به ستال   2009درصد در سال  2/2درصد خانوارها  80به عبار  دیگر، سه  ثرو  

 50درصتد از افت ایش سته  متوکور  حتدود       کر است کته یتک واحتد   کاهش یافته است. یزم به ذ

 20ترین شتده و تقریبتًا بته همتان میت ان سته  ثترو          درصد آن( نصیب یک درصد خانوارهای مرفه

هتای توزیتع    نتابرابری  ،ترین خانوارها کاهش یافته است، بنابراین با آغاز بحران اقتصادی درصد پایین

 (.1390شده است  اسالمی،  ثرو  در ایای  متحده نی  تشدید

 رونتد در آلمان وضعیت به گونه دیگری است. در این کشور روند نابرابری در دو دهته گوشتته   

ستال بترای    13 یتی  ضتریب جینتی  ضریب همبستگی بین نرش رشتد اقتصتادی و    بوده است. یکاهش

 ،دورهایتن   یتی در ایتن کشتور ایتن دو متغیتر      ،بته عبتار  دیگتر    .استت  -356/0آلمان غربی حدود 

یتور متوست  رو بته کتاهش بتوده       هاند و یی دوره موکور روند نابرابری ب همبستگی معکوسی داشته

ستاختار اقتصتادی آن قبتل از یکچتارچگی دو      بته دلیتل  نابرابری در شر، آلمتان   (.2000 بوین،  است

هنتوز   اما ،استرو به اف ایش بوده  90روند آن در دهه  وتری قرار گرفته است  در سطح پایین ،آلمان

 ه  در سطح بهتری نسبت به غرب آلمان قرار دارد.
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برای آلمان متحد کمتی   (به بعد 1992پ  از چند سال از ادغام دو آلمان  از سال  ضریب جینی

مریکتا  آدهد که دولت این کشور بتر ختال  دولتت     و این امر نشان می استتر از غرب آلمان  پایین

 آمار و ایالعا  منتشر توس  بر اساس کاهش دهد.آلمان  غرب و شر،توانسته است نابرابری را بین 

OECD  بوده که نسبت به این ضریب برای کشتورهای   293/0ضریب جینی در آلمان  2017در سال

قترار گرفتته استت. گرچته      تری مناسب( بسیار بهتر و در وضعیت 351/0انگلستان  ( و 391/0  کایامر

و  262/0نتروی   ،282/0ستوئد   ،259/0 فنالنتد   یناویاستکاند ضریب جینتی در آلمتان از کشتورهای    

و  253/0، چتک  24/0استلواکی    یشترق و همچنین برختی از کشتورهای اروپتای     (263/0دانمارك 

 .استبایتر  (284/0لهستان 

 مرک ی و جنوبیمریکای آابرابری در ن که دهد مینشان  OECDآمار و ایالعا  منتشره توس  

مریکای یتین و آفریقتای مرکت ی بتا    آنابرابری درآمدی در  و است و آفریقای مرک ی بیشتر از آسیا

 30بتین و بتایتر از    ضرایب جینتی بسیار بیشتر از آسیای شرقی و جنوبی با  40بایتر از  ضرایب جینی

 .480/0و کاستتاریکا   454/0، شیلی 459/0در سه کشور مک یک  2017ضریب جینی در سال است  

 بوده است(.

انجام  «اثر متغیرهای کالن روی توزیع درآمد» ( تحت عنوان1997  ای توس  میشل سارل مطالعه

صور  مقطعی صور  گرفتته استت متغیرهتای نترش رشتد       اساس مطالعه موکور که به بر. شده است

 بتر گواری در مقایسه با مصر  خصوصی و دولتی اثر منفی مهمی  تولید، سطح درآمد و نرش سرمایه

اف ایش در متغیرهای فو، توزیتع درآمتد را بهبتود     ،دیگر عبار تغییرا  نابرابری درآمدی دارند. به 

حتداکثر نتابرابری در ستطح درآمتدی حتدود       کته  دهتد  متی بررسی موکور نشان  همچنینبخشند.  می

 .است( 1985ی قدر  خرید سال شده برحسب برابر دیر  تعدیل 1150

 شده در ایران نجام. مطالعات ا4-2

دهه گوشته پیرامون توزیع درآمتد در کشتور صتور  پویرفتته      سهمطالعا  فراوان و سودمندی یی 

شتایان ذکتر استت کته مستائل      مقتدور نیستت.    هتا  آناست که به لحاظ محدودیت، امکان ارائه تمام 

سلی در یتک دهته گوشتته وارد حتوزه توزیتع درآمتد شتده        جدیدی نظیر تحرك میان نسلی و بین ن

. بته  یابتد  متی افت ایش   است. بدین صور  که با بهبود توزیع درآمد تحرك میان نستلی و بتین نستلی   

خانوارهتا، شتغل پتدر را ادامته دهنتد امکتان اینکته افتراد          فرزندان ای جامعهعبار  دیگر چنانچه در 
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. یابتد  میکاهش  داًیشدگروه بایتر درآمدی ارتقا یابند  یبقا  پایین جامعه از یک گروه درآمدی به

ادعتا   تتوان  میسرانگشتی  صور   بهچنین خصوصیاتی را داشته باشد  ای جامعهاین منظر چنانچه  و از

آن چنین خصوصیتی کمتتر   درخواهد بود که  ای جامعهکه توزیع درآمد در آن جامعه نابرابرتر  کرد

 شود. ادامه به اختصار به چند مطالعه اشاره می نمود داشته باشد. در

تحترك اجتمتاعی بتین     شتناختی  جامعهتحلیل  ای مقاله( در 1392  یلطفآقای بیهن زار  و خان  

. در این مقاله شاخص تحرك، متفاو  بتودن رتبته   اند دادهنسلی در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار 

 کته  دهنتد  می نشان های این مقاله یف شده است. یافتهمن لت شغلی فرزند در مقایسه با شغل پدر تعر

 تحرك اجتمتاعی  بر ای ف اینده اثر است و وابسته متغیر با مثبت ضریب دارای فرهنگی سرمایۀ متغیر

 بر تحترك اجتمتاعی   کاهنده اثر و منفی ضریب دارای تقدیرگرایی متغیر حالی که در است، داشته

 .است داشته نسلی بین

نتایج  .است دادهمورد برآورد قرار را اثر متغیرهای مه  اقتصاد بر توزیع درآمد ( 1376ابونوری  

 :در مقاله موکور به شرح ذیل است آمده دست به

  1-)Ln [I 3/0  +Ln (GH)35 /0 +Ln (LP) 55/0 – Ln (ER) 63/3 – 16/0 -  =Ln(g) 

 [ 1-)Ln [DTH 13/0  +] 1-) Ln [IS36/0 + 

36/2 =D.W ,89/0 =2
R 

 70 – 1350 =n 3/7 =F 

 :Iهتای دولتت،    ه ینته  :GH وری کار، بهره: LPنسبت اشتغال،  :ER، ضریب جینی :g ،در رابطه فو،

مالیا  مستقی  دریافتی از هتر ختانوار    :DTHسه  درآمد شخصی از تولید ناخالص ملی و  :ISتورم، 

 .است

وری نیروی کار، سطح نابرابری توزیع درآمتد   اشتغال و بهرهشده اف ایش نسبت  در برآورد انجام

دهتد   ها سطح نابرابری را اف ایش می های دولت و مالیا  اف ایش ه ینه اما ،دهد  ه ینه( را کاهش می

همچنتین   ،استت های مالی دولت بترای توزیتع درآمتد     سیاست اشتباهدهنده عملکرد  که این امر نشان

ه  درآمد شخصی از تولید ناخالص ملی نی  ستطح نتابرابری را افت ایش    اف ایش تورم و اف ایش در س

 دهد. می
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 21 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

بته بررستی    «ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد»ای تحت عنوان  مقاله( در 1377نیلی و فرحبخش  

نتتتایج  .استتت هپرداختت  OLSبتتا استتتفاده از روش  ضتتریب جینتی چنتتد متغیتر اقتصتتاد کتتالن بتر    آثتار 

 :استذیل  صور  به آمده دست به

DUM 8/0   +1-) Inflation01/0   +1- )UNEMP 23/0  +Gro 14/0 – 43/0 =Gini 

  3/5)   9/1)   9/1)   5/2-) 

06/2 =D.W 73/0 =2
R 

75 – 1347 =n 67/0 =F 

افت ایش در   و ضریب جینتی اف ایش در نرش رشد اقتصادی موجب کاهش  ،بر اساس رابطه فو،

خواهد داشت. مقاله متوکور در بترآورد    ضریب جینیمتغیرهای نرش بیکاری و تورم موجب اف ایش 

عنوان متغیتر وابستته استتفاده     درصد فقیر جامعه به 40از سه   ضریب جینیجای استفاده از  دیگری به

 :ارائه شده استصور  ذیل  نتایج برآورد به ه است.کرد

DUM 6/2 -  1- )nflation 9/10 -  1- )UNEMP 53/0 - Gro 74/5 + 27/14 =40 Poor 

  4-)   2-)  1/2-)  3/2) 

 25/1 =D.W 584/0 =2
R 

 75 – 1347 =n 496/0 =F 

متغیرهتای   تمتام باشند و  های حاصل از برآورد ایستا می که پسمانده نماید میمقاله موکور عنوان 

بتا بترآورد دو متدل     انتهتا مقالته در   گردنتد.  ایستتا متی   ،در مدل پ  از یک درجه تفاضتل  کاررفته به

بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد یکتی را انتختاب    ستبای موکور نتیجه گرفته است این ادعا که می

 درصد فقیر جامعه وجود دارد. 40گردد و رابطه منفی بین نرش بیکاری و تورم با سه   یید نمیأت کرد

دقیقتاً   ضتریب جینتی  شتاخص  اینکه از جمله  دارد.دو برآورد فو، اشکایتی گردد  یادآوری می

حستاس استت و    نیت  هتای میتانی    و به گروه نماید های پایین و بای مشخص نمی نابرابری را میان گروه

نتابرابری را مشتخص    ضتریب جینتی  درصد فقیرتترین نیت  هماننتد     40نکته دیگر اینکه تغییر در سه  
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 10 و 9 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 22

 

هتای   های پایین ناشی از کتاهش در سته  گتروه    چراکه ممکن است اف ایش در سه  گروه ،کند ینم

 بای. های گروهسه  نه کاهش در و میانی باشد 

( به بررسی رابطته بلندمتد  بتین رشتد اقتصتادی و توزیتع درآمتد در        1384عادلی و رنجبرکی  

 :استذیل  به شرحدر مقاله موکور  دهآم دست بهاند. نتایج  ( پرداخته1347-1381ایران یی دوره  

0.6AR1.5AR(1)
2

2802GiNi1662GiNi548.7iNc  

بر اساس مطالعه فو، اف ایش رشد اقتصادی، ستبب افت ایش نتابرابری بیشتتر شتده استت، ضتمن        

 تن  یی دوره مورد مطالعه رد شده است.زاینکه فرضیه کو

( بته بررستتی فرضتتیه موتتور رشتتد کالتتدور در اقتصتاد ایتتران یتتی دوره    1385بهشتتی و صتتدیق   

 :استذیل  به شرحموکور  در مقاله( پرداخته است. مدل مورد برآورد 1379-1338 

D760.33774LinLPGDPO76  
126.7LL  (0.08) 

ی موجتب رشتد اقتصتادی در    ا دهد که رشد بخش صتنعت کارخانته   نشان می آمده دست بهنتایج 

 ایران شده است.

 نابرابریهای اقتصادی بر  شاخص از برخی اثر. برآورد 5

دهته   3در جهتان و   و دو دهته اخیتر   در قترن گوشتته   متورد بحتث  توزیع درآمد یکی از موضتوعا   

قابل توجه بوده است. در ایران  شده ا  انجاممطالعدهه گوشته  سهبنابراین در  ،استایران  در گوشته

 درآمتدی  نتابرابری نحتوه استتفاده از شتاخص     پیرامتون ذکر چند نکته پیش از برآورد مدل موردنظر 

 ضروری است.و برخی متغیرهای مورد استفاده در این مقاله ( ای ه ینه 

گیری از ه ینه و درآمد خانوارهای شهری توس  مرک   ونهمن 1360و  1355، 1357های  در سال

پیش و پ  اساس متوس  دو سال  موکور بر های ایالعا  سال بنابراین ،یران انجام نشده استآمار ا

 شده است. نظر گرفتهدر  ها آناز 

از آن  ضتریب جینتی  وجود دارد که ( ای ه ینه  درآمدی نابرابریپارامترهای بسیاری برای متغیر 

هتای میتانی جامعته نیت       ر گتروه هتای درآمتدی د   اینکه این ضریب بته نوستان   به دلیلجمله است، اما 

( ایجتاد نشتود امتا    10و  9، 8هتای   های مرفه جامعه  گروه حساس است اگر تغییری در وضعیت گروه

بهبود یابد این ضریب از خود عالئ  بهبود را نشان  4بدتر و وضعیت گروه  6وضعیت اقتصادی گروه 
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 23 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

( 10و  9، 8هتای   مرفه جامعه  گروههای  در این شرای  وضعیت اقتصادی گروه که در حالی دهد،  می

( نی  وضعیتشان بهبود نیافتته استت،   3و  2، 1های  پویر جامعه  گروه های آسیب تغییری نکرده و گروه

از ( ای ه ینته   درآمتدی  نتابرابری عنوان متغیتر   به ضریب جینیجای استفاده از  به بنابراین در این مقاله

کته از   3و  2، 1گتروه   به مجمو  ه ینته سترانه   10و  9، 8 های متغیر نسبت مجمو  ه ینه سرانه گروه

عنتوان   شتود بته   توس  مرک  آمار ایران منتشر می هرسالهدرآمد خانوارها که  -آمار و ایالعا  ه ینه

 .گردد استفاده می( ای ه ینه  درآمدی نابرابری

گتروه   6 اکیهتای ختوراکی و غیرختور    ( میت ان ه ینته  ای ه ینه  درآمدی نابرابریبرای محاسبه 

 10 و 9، 8 های ای گروه سرانه ه ینه ،پ  از آن و تقسی  گردیده ها آنای بر تعداد افراد خانوار  ه ینه

ای نی  انجام و در پایان بتا تقستی  مجمتو  سترانه      ه ینه 3و  2، 1 های و این کار برای گروه شدهجمع 

 درآمتدی  نتابرابری  3و  2، 1 هتای  گتروه ای   بتر مجمتو  سترانه ه ینته     10و  9، 8هتای   ای گروه ه ینه

یور متوس  هتر فترد    هکند که ب این شاخص بیان می ،است. به عبار  دیگر آمده  دست  به( ای ه ینه 

هتای   در ستال  ای یین ه ینته اپت گتروه   3 در ای( چنتد برابتر هتر فترد     بایی درآمدی  ه ینهگروه  3 در

 مختلف درآمد  ه ینه( داشته است.

 دهه گذشته در کشور 5( طی ای هزینه) نابرابری درآمدیروند شاخص  .2جدول 

 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 سال

 12/10 65/11 57/13 07/15 67/14 03/14 95/6 99/5 55/5 34/8 22/13 نابرابری

 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 سال

 01/5 86/5 31/5 86/6 56/6 04/7 15/7 82/6 94/6 51/9 07/9 نابرابری

 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 سال

 69/5 94/5 24/6 36/6 09/6 65/6 71/4 31/5 86/4 45/6 32/4 نابرابری

 1391 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

 47/3 47/3 19/3 13/4 61/5 3/5 58/5 73/5 31/5 27/5 34/5 نابرابری

       1396 1395 1394 1393 1392 سال

       53/5 38/5 67/5 2/3 14/3 نابرابری

 .آمارهای ه ینه و درآمد خانوارهای شهری کشور مرک  آمار ایران بر اساستحقیق  نتایجخو: أم
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 10 و 9 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 24

 

از شتوك   پتیش که تا  دهد نشان می نابرابری روند شاخص( 2آمار و ایالعا  جدول  اساس  بر

 3 ای( بتا افتراد   بایی درآمدی  ه ینهگروه  3میان افراد  درآمدیحداکثر شکا   1353نفتی در سال 

این  ،حاک  یی چند سال اشتباهساختار اقتصادی  به دلیلاما است، برابر  6ای حدود  پایین ه ینهگروه 

 ،از انقتالب  پتیش یعنی اوج شکوفایی اقتصاد  1356که در سال   ای به گونه، گردد تر می شکا  عمیق

 نتابرابری صور  نوسانی روند  و پ  از آن به رسد میبرابر  15 حدودای( به  ه ینه  یدرآمد نابرابری

 5حتدود  بته   چهتارم برنامه های توسعه اول تا  های برنامه دوره یو ییافته  ( کاهشای ه ینه  یدرآمد

در دوره پتیش از شتوك نفتتی ستال      ای( ه ینته   یدرآمتد  نابرابری کمتر حتی که گردد یمبالغ ابر بر

 به دلیتل ها  سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه 5در  ای( ه ینه  یدرآمد نابرابریاست.  1353

 یدرآمتد هتای   هت ار ریتال( بته تمتام گتروه      455عنوان یارانه نقتدی    اعطای ماهانه یک مبلغ ثابت به

بایست دو نکتته در   بنابراین می، یافته استبرابر(  3 حدود یور محسوسی کاهش  امعه بهج ای( ه ینه 

 سال موکور مدنظر قرار گیرد. 5در  ای( ه ینه  یدرآمد نابرابریخصوص کاهش 

  هتای نقتدی در اثتر اجترای      یارانته  عیت توزناشی از  ای( ه ینه  یدرآمد نابرابری از کاهشبخشی

بوده است. از لحاظ آماری چنانچه مبلغ ثابتی بته درآمتد تمتام افتراد     قانون هدفمند کردن یارانه 

جامعه، اضافه شود نتیجه آن کمتر شدن فاصله بین افتراد آن جامعته خواهتد بتود، امتا بایتد ایتن        

موضو  را نی  مدنظر داشتت چنانچته اجترای ایتن سیاستت و دیگتر عوامتل اقتصتادی موجبتا           

، آثتار  جادشتده یاداشتته باشتد بتا توجته بته میت ان تتورم         لبه دنبااف ایش نرش تورم را در جامعه 

اف ایش خواهد  ای( ه ینه  یدرآمد نابرابریفو،، یی چند سال تخلیه شده و مجدد  های کمک

فتو،،   هتای  کمکتخلیه آثار پ  از  1396 تا 1393 های سالدر  شود میمالحظه  چنانچه یافت.

 برابر اف ایش یافته است. 5/5به حدود  یراقتصادیغعوامل مختلف اقتصادی و  به دلیل

 ها و نترش رشتد    جهت بودن نابرابری شده در صفحا  قبل پیرامون ه  با عنایت به نظریا  مطرح

کته نترش    اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که در سطوح پایینی از تولید قرار دارند، ازآنجتایی 

درصد کتاهش یافتته  ایتن نترش از      8/2حدود  1389نسبت به سال  1390رشد اقتصادی در سال 

رستیده استت.    1درصتد  -8/6با کاهش شدید بته   1391درصد رسیده است( و در سال  3به  8/5

                                                             
1. Cointegration 
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 25 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

تواند نتیجته تحتوی  تولیتد ناختالص      سال موکور می چندکاهش نابرابری در  زا یبنابراین بخش

 داخلی در دوره موکور تلقی گردد.

و عتواملی نظیتر انتوا      هاست شامل نابرابری ه ینه تنها (ای ه ینه  ینابرابرگردد که  یادآوری می

در ایتن زمینته متدنظر قترار نگرفتته      در کشتور  ایالعا  آمار و عدم وجود  به دلیلها  داراییو ثرو  

 .است

 شناسی تحقیق روش. 6

 هتای  ستال با استفاده از آمارهای ه ینته درآمتد خانوارهتای منتایق شتهری کشتور یتی         در این مقاله

ستاختار بلندمتد    و روابت   شتود کته    تتالش متی   1جمعتی  ه   با استفاده از تکنیک( و 1396-1349 

. متورد بررستی قترار گیترد    اقتصتاد کتالن    با برختی متغیرهتای   ای( ه ینه  یدرآمد نابرابریی متغیرها

 :صور  زیر فرض شده است ساختار کلی مدل یی دوره موکور به

dyn1 = f (gdpp, rcpi, yarap, ull, twip, U) 

ه ینته سترانه    مجمتو  بته   10و  9 ،8هتای   ه ینته سترانه گتروه   مجمتو   نسبت  :dyn3 ،که در آن

تولید ناختالص داخلتی سترانه هت ار ریتال بته        :gdpp (،نابرابریدر منایق شهری   3و  2 ،1 های گروه

یارانته   :yarap ،1395در منایق شهری به قیمت ثابت سال نرش تورم  :rcpi، (1376قیمت بازار  ثابت 

سترانه هت ار ریتال    ثرو  مالیا  : twip ،نرش بیکاری: ull، 1395سرانه ه ار ریال به قیمت ثابت سال 

نتابرابری  برای آزمون اثر متغیرهای مستتقل بتر    .استجمله اخالل  Uو  1395های ثابت سال  به قیمت

 :از مدل لگاریت  خطی به شرح ذیل استفاده گردیده است ای( ه ینه  یدرآمد

eL(twip)
5

aL(ull)
4

a

L(yaraip)
3

aL(rcpi)
2

aL(gdpp)
1

a
0

aL(dyn1)





 
 هتا  آنبا استفاده از روش ریشه واحد مرتبته   نیستندایستا  فو،از متغیرهای  یک هیچ که  از آنجایی

 ،انتد  ایستا شده گیری لیفرانسیدبار متغیرهای موکور با یک  تماماست. با توجه به اینکه  شدهمشخص 

. ایتن روش  کترد برای برآورد استفاده  جمعی ه توان از سطح متغیرهای موکور در روش  بنابراین می

جوید که در آن اثر متغیرهای مستقل را بر سطح متغیر وابستته در بلندمتد  نشتان     ای سود می از شیوه

 :استزیر  به شرحدر کشور  ای( ه ینه  یدرآمد نابرابریبرای  جمعی ه دهد. نتایج بردار  می

                                                             
1. Cointegration 
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L(twip) 7/3- L(ull) 17/1+ L(yaraip) 34/1- L(rcpi) 29/1 + L(gdpp) 83 /9 +54- = L 

(dyn1) 
(54/0) (24/.) (15./) (16/0) (01/1) (7/6) 

 1396- 1349  =n 135  =Log Likelihood 

 .دنباش اعداد داخل پرانت  انحرا  معیار ضرایب مربویه می

 ها شنهادیپگیری و ارائه  . نتیجه7

افت ایش   ،و نترش بیکتاری   تتورم  و نترش  اف ایش تولیتد ناختالص داخلتی سترانه     برآورد فو،اساس  بر

سرانه  ثرو  بر مالیا  و سرانهاف ایش یارانه  اما سازد، مییی دوره مطالعه فراه   را ای ه ینه نابرابری

صور  که یک درصد اف ایش در تولید ناخالص داخلی سرانه بته   به این ،ثرندؤدر کاهش نابرابری م

 ای ه ینته نتابرابری   درصتد در  9یور متوس  در بلندمد  موجتب افت ایش    هب 1395قیمت ثابت سال 

دهنده این مطلب استت کته افت ایش     به شرط ثابت بودن سایر عوامل(. نتیجه موکور نشاناست   شده

ه ینته  مجمتو   تنهتا نتوانستته استت نستبت      ره مورد مطالعه نهتولید در کشور  رشد اقتصادی( یی دو

ای( را  گروه پایین درآمدی  ه ینته  3ه ینه سرانه مجمو  ای( به  گروه بایی درآمدی  ه ینه 3سرانه 

این فرضیه کته رشتد    ،به عبار  دیگرشده است. موکور  نابرابری بلکه موجب اف ایش ،کاهش دهد

 ،بته هتر حتال    را در کشور کاهش دهد رد شتده استت.   درآمدی یابرابرن تواند تنهایی می اقتصادی به

نتوانستته استت موجبتا      شده در جهت اف ایش رشد تولید ناخالص داخلی سترانه  های اعمال سیاست

های پایین درآمدی  ه ینته( را فتراه     های بایی درآمدی  ه ینه( با گروه کاهش اختال  بین گروه

حدود را  ای( ه ینه  یدرآمدشکا  یور متوس   هتورم بنرش در  همچنین اف ایش یک درصد. آورد

 درصد اف ایش خواهد داد  به شرط ثابت بودن سایر عوامل(. 3/1

هتای   یتی ستال   هتا(   یارانه کایهای اساسی و پرداختت نقتدی یارانته    دولت های انتقالی پرداخت

 ای( ه ینته   ینتابرابر ها و هدفمند نبودن آن توانسته استت از شتد     مشکال ، کاستی تمامگوشته با 

 3/1حتدود  یور متوست  موجتب کتاهش     هیک درصد اف ایش در یارانه سرانه ب که  یوری  به، بکاهد

 شده است  به شرط ثابت بودن سایر عوامل(. ای( ه ینه  یدرآمد نابرابری درصد در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            22 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 27 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

در جامعته   ای( ه ینته   یدرآمتد نتابرابری  ستطح   هندهد شیاف انی  از عوامل  نرش بیکاریاف ایش 

حتدود   اف ایش یور متوس  موجب هجامعه بنرش بیکاری در  یک درصد اف ایش که یوری   به ،است

هتای   اف ایش یک درصد در مالیتا   تیدرنها شده است. ای(  ه ینه درآمدی نابرابری درصد در 2/1

 7/3حتدود  را  ای( ه ینته   یدرآمتد  نتابرابری یتور متوست     هب 1395سرانه به قیمت ثابت سال ثرو  

 داده است. کاهشدرصد 

ناخالص داخلی سرانه از این تحقیق کاهش نرش رشد تولید  آمده دست بهبا عنایت به برآوردهای 

حتدود   1391در ستال  ناختالص داخلتی سترانه     نرش رشد تولیتد   1394و  1391، 1390 های سالیی 

برخی  ایجادرود با  انتظار می که  از آنجایی . ولیکاهش نابرابری شده استبوده است( موجب  -8/6

در اقتصتاد   متفاوتی نسبت به چند سال گوشتته های  ، سیاست1397سال مشکال  در و  ها محدودیت

، تغییتر جهتت نترش رشتد     بعتد از آن  و سال 1397سال نتیجه آن در  کالن توس  دولت دنبال گردد،

کاهش شدید نرش رشد و یا حتی منفی شدن نرش به یر   1396و  1395 های سالمثبت در  اقتصادی

در این شرای  با توجه به ساختار اقتصتاد ایتران    و سال بعد از آن گردد. 1397رشد اقتصادی در سال 

  در ستال  از یریق عامل نرش رشد اقتصتادی  نابرابری رود که  سطوح پایین تولید در کشور( انتظار می

رفتع مشتکال  کتاهش نترش رشتد       بترای  ستبای میشایان ذکر است که  .یابد نده کاهشجاری و آی

رشتد تولیتد ناختالص داخلتی سترانه بته مقولته        نترش  ها جهت افت ایش   استراتهیاقتصادی، در تدوین 

بتتا استتتفاده از   ،توجتته بیشتتتری مبتتوول گتتردد. بتته عبتتار  دیگتتر     ای( ه ینتته  یدرآمتتدنتتابرابری 

 کنتترل و  های مناسب پتولی و متالی    اعمال سیاستو همچنین بر  ای سرمایهج ههای کاربر ب تکنولویی

 ،و کتاهش نترش تتورم   کنتترل   ن نرش رشتد نقتدینگی و بودجته جتاری دولتت( بترای      کردمند  ضابطه

 .کرداصالح  کنترل و تا حدودی را ای( ه ینه  یدرآمد نابرابریتوان روند  می

اعمتال   ، بنتابراین استت تتورم  نترش  اف ایش  ،ای( ه ینه  یدرآمد نابرابرییکی از عوامل اف ایش 

ن نترش رشتد نقتدینگی و بودجته جتاری      کترد منتد    کنترل و ضابطههای مناسب پولی و مالی  سیاست

 از ضروریا  جامعه کنونی ماست. و کاهش نرش تورمکنترل  دولت( برای

باشتند   کنندگان نیتروی کتار اغلتب از ستطوح پتایین و متوست  جامعته متی         عرضه از آنجایی که

کارگیری نیتروی کتار جامعته     هها و ب های بایی درآمدی معمویً با استفاده از سرمایه و دارایی  گروه

جتای   هایی جهتت استتفاده بیشتتر از نیتروی کتار بته       اتخاذ شیوه ، بنابراین(پردازند می به کسب درآمد
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 یدرآمتد  نتابرابری توانتد   متی  برای کتاهش نترش بیکتاری در کشتور     سرمایه در تولید کای و خدما 

 را تا حدودی کاهش دهد. ای( ه ینه 

آماده کار و ن دیک به   آماده کرده و تحصیلبا عنایت به هرم سنی جمعیت کشور و انبوه جوانان 

لت وم توجته جتدی بته امتر اشتتغال در کشتور و راهکارهتایی جهتت افت ایش رشتد اشتتغال در              ،کار

 رسد. می به نظرمد  و بلندمد  ضروری  کوتاه

بتتر استتاس نتتتایج  .استتت ای( ه ینتته  یدرآمتتد نتتابرابریکتتاهش  ،یکتتی از اهتتدا  اختتو مالیتتا 

را  ای( ه ینه  یدرآمد نابرابری بر ثرو ، دهه گوشته اخو مالیا  5یی از برآورد فو،  آمده دست به

بتر   از پرداختت مالیتا   مرفته جامعته    یهتا  از گتروه برختی  که  گردد یادآوری میاست.  کاهش داده

 توانتد  مرفته جامعته متی   هتای   از گروهبر ثرو   مالیا  اخو ، اف ایشروند. به هر حال ره مییف ثرو 

بنابراین تغییر در قتوانین مربتوط بته     .مالیا  را محقق سازد گونه نیاترین اهدا  دریافت  یکی از مه 

زمینه اولین مراحل انجتام کتار    در اینتواند مؤثر واقع گردد.  مالیا  بر ارث و ثرو  در این زمینه می

از هرگونه هیجانی صور  پویرد. دسترستی بته آمتار و ایالعتا       به دوربا دقت کافی و  دیبا یمکه 

 رمنقتول یغمنقتول و   یهتا  یتی داراگتردش حستاب بتانکی خانوارهتا، میت ان      ، پارامترهای مه  ثترو  

انوارها و میت ان خریتد و فتروش    و دیگر اورا، مالی خ ها شرکتخانوارها، می ان انوا  مختلف سهام 

 .یال و جواهرا  خانوارها در جامعه است

 منابع

مجلته   .«های اقتصاد کالن بر توزیتع درآمتد در ایتران    اثر شاخص» .(1376  اسماعیل، ابونوری -

 .51شماره  .تحقیقا  اقتصادی

 یهتا  استت یسو  هتا  پتهوهش فصتلنامه   .«بررسی یارانته و خت  فقتر   » .(1379  اهلل فیساسالمی،  -

 .معاونت امور اقتصادی .8سال  .4شماره  .اقتصادی

هتا و   همتایش چتالش   .«حمایتی دولت بر نتابرابری  یها استیاثر س» .(1381  اهلل اسالمی، سیف -

 ری ی کشور. سازمان مدیریت و برنامه .اندازهای توسعه ایران چش 

پرداختتی کشتور در راستتای    هتای   چگونگی بهبود و توزیتع یارانته   .(1382  اهلل اسالمی، سیف -

 انتشارا  پایگان. .معاونت امور اقتصادی .چاپ اول .پویر حمایت از اقشار آسیب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            24 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 29 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

همتایش   .«اثر برخی از متغیرهای اقتصتاد کتالن بتر توزیتع درآمتد     » .(1385  اهلل اسالمی، سیف -

 .ییو داراوزار  امور اقتصادی  .اقتصاد ایران در گام نه 

 .«بررسی تحقق اهدا  برنامه پنج  توسعه پیرامتون توزیتع درآمتد   »(، 1389  اهلل اسالمی، سیف -

 .مجل  شورای اسالمی .همایش برنامه پنج  توسعه

سال  .مجله اقتصادی .«استریت نگرشی اقتصادی بر جنبش ضد وال» .(1390  اهلل اسالمی، سیف -

 . 8و  7های  شماره. 11

شاخص رفاه اجماعی یی چهار دهه گوشته در منایق  یریگ اندازه» .(1393  اهلل اسالمی، سیف -

 .6و  5های  شماره چهارده .سال  .مجله اقتصادی .«شهری کشور

برخی متغیرهای کالن اقتصادی بتر شتکا     ریتأث کنکاشی پیرامون» .(1393  اهلل اسالمی، سیف -

 .7شماره  .سال دوم .مالی و اقتصادی یها استیس فصلنامه .«(ای ه ینه  یدرآمد

هتای   ل خالصته تحتوی  اقتصتادی کشتور یتی ستا       .بانک مرک ی جمهتوری استالمی ایتران    -

 .مختلف

آزمون موتتور رشتد کالتدور در اقتصتاد ایتران در دوره      » .(1385  بهشتی، محمد و رضا صدیق -

 .28شماره  .های اقتصادی ایران فصلنامه پهوهش .«(1379-1338 

تحرك اجتماعی بین نسلی در شهر  شناختی جامعهتحلیل »( 1392  یلطازارع، بیژن و مهوش  -

صتص   .1شتماره   .4دوره  .نشریه علمی مستائل اجتمتاعی ایتران    .دانشگاه خوارزمی «.کرمانشاه

113-139. 

. احمتد اختوی   ترجمه .بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی .(1373  لوکایون ژاك -

 های بازرگانی. سسه مطالعا  و پهوهشؤم

 .تعیین خ  فقر مطابق با رویکرد فقر نسبی .(1377 ری ی  مدیریت و برنامهسازمان  -

 .اجتمتاعی  فصلنامه علمتی پهوهشتی رفتاه     .«شهروندی و رفاه اجتماعی» .(1381  شیانی، ملیحه -

 .4شماره  .سال اول

نامته   پایتان  .بررسی آثار اقتصادی تتداوم یتا حتو  یارانته     .(1370  ، حمیدرضازواره ییطباطبا -

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.. ارشد یکارشناس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            25 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 10 و 9 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 30

 

بررسی رابطه بلندمد  بتین رشتد اقتصتادی و    » .(1384  عادلی، محمدحسین و علی رنجبرکی -

 .18شماره  .فصلنامه پهوهشنامه اقتصادی .«توزیع درآمد در ایران

هتای   ریشته خورند،  ها شکست می چرا ملت .(1393  اوغلو، دارون و جیمز ای، رابینسون عجم -

 .175ص  .انتشارا  روزانه .پور ترجمه میردامادی و نعیمی .قدر ، ثرو  و فقر

 نشر نی. :تهران .1جلد  .اقتصاد رشد و توسعه .(1390  مرتضی ،باغیان قره -

 .وسعت و شد  فقر .(1379ری ی و توسعه   مؤسسه پهوهش در برنامه -

 .86  ، ص9، جلد اول، چاپ های آماری اصول و روش، (1374  مرتضی ،نصات -

و  38 هتای  شتماره  .مجله برنامه و بودجه .«رشد اقتصادی و توزیع درآمد» .(1378  فرهاد ،نیلی -

39. 

مجله برنامته و   .«ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد» .(1377  مسعود و علی فرحبخش ،نیلی -

 .35و  34 های شماره. بودجه

-1372 هتای   توزیتع درآمتد و رفتاه اجتمتاعی در ستال      رشد اقتصتادی، » .(1375  فرهاد، نیلی -

 .1شماره  .مجله برنامه و بودجه .«(1361

چتاپ   .ستازمان برنامته و بودجته    .علتی حیتاتی   ترجمه .دولت و رشد .(1378  ویلی برگستروم -

 اول.

 (.1349-1396های   ه ینه، درآمد خانوارهای شهری و روستایی یی سال .مرک  آمار ایران -

- Aghion, Philippe & Peter W. Howitt (1998), "Endogenous Growth 

Theory", MIT January. 

- Aghion, Philippe & Patrick Bolton (1997), "A Theory of -Down Growth 

and Development", The Review of Economic Studies, Vol. 64, No. 2, 

Apr. 

- Allegretto, Sylvia (2011), "The State of Working America’s Wealth 

through Volatility and Turmoil", The Gap Widens. 

- Biewen, Martin (2000), "Income Inequality in Germany During the 1980 

and 1990", Journal of the International Association for Research in 

Income and Wealth, No. 1, March, P. 17. 

- Chossudousky, Michael (1997), "Author of the Globalisation of 

Poverty", Impacts of IMF and World Bank Reforms, Zed Book, 

London. 

- Edward N. Wolff, (2010), “Recent Trends in Household Wealth in the 

United States: Rising Debt and the Middle-Class Squeeze”. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            26 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 31 ...های اقتصادی بر نابرابری بررسی اثر برخی از شاخص

 

- Kimberly, Amadeo, (2011). History of Recessions in the united States. 

Sep 24. 

- Klaus Deininger & lyn Squire (1996), "Economic Growth and Income 

inequality", World Bank Economic Review, Vol, 10, September. 

- Kuznetes’S. (1955), "Economic Growth and Income Inequality", PP. 7-

18. 

- North, D., Wallis, J. J. & B. Weingas (2009), "Violence and Social 

Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human 

history", NewYork: Cambridge University Press. 

- OECD statextracts complete databases, Dec, 2018. 

- Sarel, Michael (1997), "How Macro Economic Factors Affect Income 

Dixtribution: The Cross-Ountry Evidenes, Internation: The Cross-

Ountry Evidencs", Imternation Monetary Fund, November. 

- Saint-Paul, Gilles & Thierry Verdier (1996), "Inequality, Redistribution 

and Growth: A Challenge to the Conventional Political Economy 

Approach", European Economic Review, Vol. 40. 

- The Congressional Budget Office (2001), "Historical Effective Tax Rates 

(1979-1997)", Preliminary Edition, May. 

- The World Bank Group (2000), "The Effect of Growth on Distribution", 

June. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            27 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            28 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 میضما

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            29 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            30 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html


 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            31 / 31

http://ejip.ir/article-1-1089-fa.html
http://www.tcpdf.org

