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 وضعیت توزیع درآمد در ایران

 )ویرایش اول(

 

 

 

 
 

 

 دهیچك

 رات آن نه تنهاییتغ یع درآمد و چگونگیاست. توز یاژهیت ویاهم یع درآمد دارایت توزیوضع یبررس

 یاجتماع یامدهایپعلت به بلكه ،قرار دارد یان اقتصاداستگذاریسمورد توجه  یاقتصاد ریغك متیعنوان به

ز یع درآمد نیت توزیوضع یبررس یبرا یمتعدد یهاست که شاخصا رونیاز مورد توجه بوده و ازیآن ن

رد یسنجش آن صورت گ یهاق شاخصیتواند از طریع درآمد میت توزیوضع یف شده است. بررسیتعر

ها لتع درآمد؛ عملكرد دویبر توز یاقتصاد یهااستیس تأثیرتوان به یها ماخصن شیق این از طریو بنابرا

 مرتبط پرداخت.  در مواریع درآمد و سایت توزیا بدتر شدن وضعیدر بهبود و 

 یهاسال یران طیگذار بر آن در اقتصاد اتأثیرع درآمد و عوامل یت توزیوضع ین مطالعه به بررسیا

 یهاسال یران طیدر اقتصاد ا یکه نابرابر دهدمین مطالعه نشان یج ایتاپردازد. نیم 1312تا  1336

 ن مقدار خود قرار داشته است. یشتریدر ب 1331و  1335 یهاسالخصوص و به 1336انه دهه یم

 یارانه نقدی یاعطاصورت به هاارانهی یکه هدفمند دهدمین مطالعه نشان یا یهاین بررسیهمچن

افته یبه بعد کاهش  1331 یهاسالدر  یباعث شده تا نابرابر یدرآمد یهاه گروهن همیب یر مساوطوبه

 یرود نابرابریاست که انتظار م ین در حالیرد، ایقرار گ یدوره مورد بررس ین مقدار خود طیو در کمتر

)محاسبات بانك ج ینتا یابد که برخیش یافزا مجدداً یبعد یهاسالدر  دورهن یا یافته طیکاهش 

ر طوبهدارد.  1312و  1311 یهاسالدر  یش نابرابرید کرده و نشان از افزایین امر را تأیز اینزی( مرک

ا اما ب ،شده یمنجر به کاهش نابرابربه محض اجرا ها ارانهی ین مطالعه هدفمندیج اینتا براساس یکل

ظار ، انتهاسالن یدر ا ین و منفییپا ین طرح و رشد اقتصادیا یپس از اجرا یهاسال یتوجه به تورم باال

 نیداشته باشد. همچن یزان نابرابریبر م یمنف تأثیرهای آتی در سالها ارانهی یرود که هدفمندیم

پس از  یهاسالدر را  یو شهر ییروستا ید رفاه خانوارهایسنجش رفاه کاهش شد یهاشاخص

 شتر بوده است.یز بین ییستارو یخانوارهادرخصوص  ن کاهشیکه ا دهدمیها نشان ارانهی یهدفمند

ه توان به رابطینم یمورد بررس یهاسال یطآن است که گزارش های این یكی از یافتهن یابر عالوه

د آن یآیج مطالعه به دست مین حال آنچه از نتایبا ا ،افتیدست  یو نابرابر ین رشد اقتصادیب یمشخص

وانسته نت ،شودمیذکر  یو نابرابر یرشد اقتصادن یات رابطه بیآنطور که در ادب یاست که رشد اقتصاد

 ش داده است. یرا افزا یهرچند رفاه اقتصاد ،شود 1336دهه  یط یزان نابرابریمنجر به کاهش م

شتر یفقرا را نسبت به ثروتمندان ب یهانهیهز ،انگر آن است که تورمین بین مطالعه همچنیج اینتا

 . شودمی یش نابرابریجه منجر به افزایو در نت دهدمیش یافزا
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 مقدمه
 

ات ثیرتألحاظ به و چه یو اقتصاد یمطالعات علملحاظ به ك اقتصاد چهیع درآمد در یت توزیوضع یبررس

ه ک دهدمیر خاص نشان طوبهع درآمد یت توزیبرخوردار است. وضع ییت باالیاز اهم یاسیو س یاجتماع

د ناخالص یاگر کل تول طوری کهبهمد قرار دارد. مختلف درآ یهاار گروهیاز درآمد در اخت یچه درصد

ع یه توزن افراد جامعیم که بیك تصور کنیك کیصورت به ك کشور رای یا درآمد ملیك اقتصاد و ی یداخل

افته است. یا هر گروه اختصاص یك به هر نفر و یزان از کیکه چه م دهدمیع درآمد نشان یتوز ،شده

 ع درآمد برابرتر خواهد بود. یتوز ،تر باشدكیگر نزدیكدیهرچه سهم اعضا به 

ع یر معمول توزطوبهبرخوردار است و  ییباال یت اجتماعیع درآمد از اهمیت توزیوضع یچگونگ

 زیان نسیاستمدارن جهت است که ی. از اشودمیمواجه  یاجتماع یهانابرابر درآمد و شدت آن با واکنش

ر طوبهع درآمد و یت توزیوضع ین رو بررسیورزند. از همید میتأک یعدالت اقتصاد یهمواره بر برقرار

ع برابر یبا توز یبرخوردار است. هرچند عدالت اقتصاد ییت باالیگذار بر آن از اهمتأثیرخاص عوامل 

برابر  عیتوز یان کلیك بیهستند و در  یادیتفاوت ز یگر دارایكدیبا  یمفهوم اقتصادلحاظ به درآمد

به  یان کلیك بیدر  ین همه افراد جامعه و عدالت اقتصادیكسان درآمد در بیم یتقس یدرآمد به معنا

  1.هاستتیاز درآمدها متناسب با فعال یمندو بهره یها و خدمات عمومدر فرصت یبرابر یامعن

 یقتصادان ااستگذاریسکند تا یع درآمد کمك میت توزیگذار بر وضعتأثیرل و شناخت عوامل یتحل

وص خصتوجه داشته باشند. به یا کاهش نابرابری ش ویها بر افزااستیس یج اجرایتان تأثیرهمواره به 

ست یان پوپولاستگذاریسبا نهادها و  ییها در کشورهایاستگذاریساز  یاریع درآمد اهداف بسیآنكه توز

ل گرفته شك یستیپوپول یهایاستگذاریسحول  یاات گستردهیادب یاسیز هست. مطالعات اقتصاد سین

بوده  ستیان پوپولاستگذاریسن هدف ین و مهمتریع درآمد اولین مطالعات عنوان شده که توزی. در ااست

ع یتوز تیو بهبود وضع یکاهش نابرابرمنظور به یاقتصاد یهااستیاز س یاریبس یین کشورهایو در چن

 ییاجرا یهاستایر معمول سطوبهکه  دهدمیها نشان یج بررسین حال نتایرد. با ایگیدرآمد صورت م

ل یلو تح ین رو بررسی. از همشودمیع درآمد یت توزیاست که منجر به بدتر شدن وضع ییامدهایپ یدارا

                                                 
ا هکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها و خدمات دولت ظهور پیدا میهای تولید، توزیع، مصرف و فرصت. عدالت اقتصادی در عرصه1

ار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، آید. معیبرابری و مساوات و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می

استحقاقی ـ حدّ کفافی است؛ بدین معنا که حدّ کفاف زندگی برای نیازمندان باید تأمین شود. معیار عدالت در پرداخت حقوق مالی 

ار عدالت . معیبستگان )نفقات واجب( استحقاقی اعتدالی است؛ بدین معنا که امكانات زندگی در حدّ شئون عرفی آنها باید تأمین شود

های: گیری از عوامل تولید است. به ترتیب، برای کاربردهای فوق، شاخصوری و عدم اسراف در بهرهیی، بهرهآگذاری کاردر تولید و سرمایه

شود. در مقالة وری و اسراف برای سنجش شاخص ترکیبی عدالت پیشنهاد میکفاف، اعتدال عرفی، بهره برابری، قیمت بازاری، حد

مجله معرفت  ،های آن)درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص ری، متغیرهای جزئی همراه با وزن هر متغیر ارائه خواهد شد.دیگ

 .(36ـ  5، ص 1316سال دوم، شماره دوم، پیاپی چهارم، بهار و تابستان  ،اقتصادی
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 کمك کند.  ییاجرا یهااستیامد سیاز پ استگذاریستواند به شناخت یع درآمد میت توزیوضع

ده است ف شیتعر یسنجش نابرابر یبرا ییهاع درآمد شاخصیت توزیتر وضعقیدق یمنظور بررسبه

صورت گرفته و سپس  یانهیا هزیو  یدرآمد یهاگروه یبندمیتقس براساس ها عمدتاًن شاخصیکه ا

 براساس. دهدمیقرار  یگر مورد بررسیكدیرا به  یانهیا هزی یمختلف درآمد یهاگروه یهانهینسبت هز

فوق مورد برآورد قرار داد و  یهارات شاخصییرا با تغ یاقتصاد یرهایتوان رابطه متغیها من شاخصیا

 ع درآمد پرداخت. یت توزیبر وضع یاقتصاد یهااستیس تأثیر یل چگونگیجه به تحلیدر نت

پردازد. در بخش اول مطالعه یران میع درآمد در ایت توزیل وضعیو تحل یز به بررسین مطالعه نیا

 یات نظریم داشت. بخش دوم ادبیخواه ینابرابر یهاع درآمد و شاخصیکوتاه بر مفهوم توز یابتدا مرور

بر  یتصاداق یرهایمتغ تأثیر یر کلطوبها ی یکالن اقتصاد یرهایع درآمد و متغین توزیرابطه ب یو تجرب

در  یع درآمد و نابرابریت توزیکند. در بخش سوم وضعیم یرا بررس یع درآمد و نابرابریت توزیوضع

شوند. بخش یل میبرآورد و تحل یسنجش نابرابر یهاصن اساس شاخیل خواهد شد و بر ایران تحلیا

 یابرابرع درآمد و نیگذار بر توزتأثیر یرهایمتغعنوان به و تورم ین رشد اقتصادیز رابطه بیچهارم مطالعه ن

  دازد.پریج به دست آمده مینتا یبندز به جمعین ییت در بخش انتهای. در نهادهدمیقرار  یرا مورد بررس

 

 ع درآمدیبر مفهوم توز یمرور .1

ت. همراه اس یا نابرابریع درآمد یمربوط به توز یهاشاخص یع درآمد با بررسیموضوع توز یمطالعه بر رو

ها ن واژهی. اشودمیدر کنار هم مطرح  یع درآمد و نابرابریتوز ،فقر یاقتصاد یهار معمول؛ واژهطوبه

 یهاشاخص شودمیهستند که باعث  یجزئ یهاتفاوت یاما دارا ،گر دارندیكدیبا  یكیهرچند ارتباط نزد

ع یت توزیوضع ین مطالعه بررسیهدف از اداشته باشد.  یكدیگربا  ییهاتفاوت نیزآنها  یسمربوط به برر

 . شودمین به موضوع فقر پرداخته نیران است و بنابرایدرآمد در ا

ع درآمد یزم است تا مفهوم توزران الیع درآمد در ایت توزیوضع یش از ورود به موضوع بررسیپ

 ن شود. ییع درآمد تبیسنجش توز یهاح داده شده و شاخصیر مختصر توضطوبه

 ی. چگونگشودمیاستفاده  یاز مفهوم نابرابر ،ك جامعهیع درآمد در یت توزیوضع یبررس یبرا

ن کشور ت آین جمعیبه چه صورت ب یکه درآمد مل دهدمیك جامعه نشان یع درآمد در یت توزیوضع

ن یع درآمد در بیرند که توزیگیم ن موضوع را اندازهیا یسنجش نابرابر یهاع شده است و شاخصیتوز

 ن افراد جامعهیتفاوت است. هرچه درآمد ب یزان دارایا تا چه میكسان بوده و یافراد جامعه تا چه حد 

 و دهدمیرا نشان  یکمتر ینابرابر ،یسنجش نابرابر یهاشاخص ،ع شده باشدیهموارتر توزصورت به

که  ییهااز شاخص یشتر خواهد بود. برخیب ینابرابر ،گر متفاوت باشدیكدیهرچه درآمد افراد جامعه با 

 عبارتند از: ،ردیگیمورد استفاده قرار م یسنجش نابرابر یبرا
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 یسنجش نابرابر یهان شاخصین و پرکاربردتریتراز معمول یكی ینیب جیضر 1:ینیب جیضر -

دهنده که صفر نشان دهدمیدست ك را بهین صفر و یب یعدد 2،ینیا شاخص جی ینیب جیت. ضراس

 یعنی ،دیایدست بصفر به ینیب جیکامل است. اگر مقدار ضر یدهنده نابرابرك نشانیکامل و  یبرابر

ن یه اد بیایدست بك بهین مقدار یع شده است و اگر ایكسان توزیر طوبهن کل افراد جامعه یدرآمد در ب

  3اند.نبرده یاچ بهرهیر افراد هیك نفر بوده و سایدرآمد جامعه در دست  یمعناست که تمام

 

 ع درآمدیو توز یکالن اقتصاد یرهاین متغیات رابطه بیبر ادب یمرور .2

 ،ع درآمدیت توزیگذار بر وضعتأثیرات علم اقتصاد عوامل یبا ادب ییآشنامنظور به ن بخش از مطالعهیدر ا

ت یضعو و یمهم کالن اقتصاد ریغدو متعنوان به و تورم ین رشد اقتصادیات رابطه بیبر ادب یمرور کوتاه

 م و مطالعات گذشتهیبا مفاه یین موضوع و آشنایات ایم داشت. مرور ادبیخواه یا نابرابریع درآمد یتوز

 کند.یلعه کمك من مطایا یهار بخشیبه درک بهتر سا یگذار بر نابرابرتأثیردرخصوص عوامل 

 

                                                 
1. Gini Coefficient 

2. fa.wikipedia.org/wiki/جینی_شاخص 
 yشود. در این منحنی محور تعریف می منحنی لورنز( از لحاظ ریاضیاتی معموالً براساس Gini Coefficient)شاخص جینی ». 3

شود )نگاه کنید به نمودار(. برای مثال، عبور ر جامعه کسب میدرصد فقیرت xدهنده درصدی از کل درآمد جامعه است که توسط نشان

درصد از کل  15درصد فقیرتر جمعیت تنها  دهد که در این کشور سی( برای یك کشور نشان میx=30،y=15منحنی لورنز از نقطه )

گذرد. ( میx=100،y=100) دهند. همچنین، مشخص است که این منحنی همواره از نقطهخود اختصاص میدرآمد این کشور را به

توان در نظر گرفت که شاخص جینی نسبت مساحت بین دهد. میدرجه توزیع برابری کامل درآمدها را نشان می 45در این نمودار خط 

 .(«G=A/(A+B)در شكل( باشد. یعنی:   A،Bدر شكل( و مساحت کل زیر خط برابری )منطقه  Aخط برابری و منحنی لورنز )منطقه 

 
 

 سبت درآمد یا هزینه دهك دهم به دهك اولن -

 سهم درآمد یا هزینه بیست درصد ثروتمند به بیست درصد فقیر -

  سهم درآمدی یا هزینه چهل درصد ثروتمند به بیست درصد فقیر -

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 یرشد اقتصاد .1-2

 یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه متقابل ب یدر علم اقتصاد، چگونگ یاصل یهااز تناقضات و چالش یكی

االتر، ب یبه رشد اقتصاد یابیاز منتقدان اقتصاد آزاد، معتقدند که دست یکه برخ یطوربوده است. به

ن آ شودمیکه مطرح  یاصل سؤالن خصوص یاست. در ا یعده گرفتن مقوله عدالت اجتمایلزم نادتمس

هتر منجر به ب یرشد اقتصاد یطور کلا بهیر؟ یا خیبه نفع فقرا بوده است  یا رشد اقتصادیاست که آ

مد پردرآ یهاب گروهینص یجه رشد اقتصادیجاد شده در نتیا یا درآمد اضافیو  شودمیشدن وضع فقرا 

 اند؟بهره ماندهیاز آن ب یرآمدن دییپا یهاجامعه شده و دهك

 ود: پاسخ داده ش سؤال، الزم است که به دو یو نابرابر یان رشد اقتصادیرابطه مدرخصوص  نیبنابرا

 ت فقرا شده است؟یمنجر به بهبود وضع یا رشد اقتصادیآ .1

 ؟ده استش یباعث کاهش نابرابر یا رشد اقتصادیآ یعنیبه نفع فقرا بوده است؟  یا رشد اقتصادیآ .2

 ین معنا که رشد اقتصادیمطرح شده است. به ا 1«ریرشد به نفع فق»ر موضوع یدر مطالعات اخ

ز ین یرجه نابرابیع درآمد و در نتی، منجر به بهبود توزشودمیت فقرا یعالوه بر آنكه منجر به بهبود وضع

 بشود. 

 ارائه شده است.« ریرشد به نفع فق» یف براین اساس دو دسته تعریبر هم

( مورد استفاده قرار 2663) 3ون و چنی( و راوال2664) 2ونیف اول که در مطالعات راوالیتعردر 

ت یضعو یم رشد اقتصادییگوین صورت میت فقرا شود در ایگرفته است، اگر رشد منجر به بهبود وضع

ه باشد(. در دشتر شیفاصله فقرا و ثروتمندان ب یعنیبدتر شده باشد  یاگر نابرابر یفقرا را بهتر کرده )حت

که  یرا بدتر کند، اما تنها در صورت یع درآمد و نابرابریت توزیتواند وضعیم ین صورت رشد اقتصادیا

 ر است.یرشد به نفع فق یمعنات فقرا را بهتر سازد، بهیوضع

( جستجو 2663) 4، خانكر و سانیتوان در مطالعه کاکوانیرا م« ریرشد به نفع فق»ف دوم از یتعر

اشاره دارد.  یرشد اقتصاد هجیدست آمده در نتبه یاز درآمدها یع درآمد ناشیف به توزیتعرن یکرد. ا

د بر آنكه منجر به بهبور خواهد بود که عالوهیبه نفع فق یدر صورت یف رشد اقتصادین تعریبرطبق ا

كه ش از آنیاز رشد ب ید ناشیجه عوایز کاهش داده و در نتیرا ن ی، نا برابرشودمیفقرا  یت درآمدیوضع

 شود. مید فقرا یشود، عا یدرآمد یباال یهامتوجه گروه

 یادات اقتصیشتر مورد توجه مطالعات قرار گرفته و ادبیف دوم بیف ارائه شده، تعرین دو تعریاز ب

تر از املک یف دوم به نوعیشكل گرفته است. تعر یو نابرابر یان رشد اقتصادیشتر حول رابطه میز بین

است که در  یسؤالف درواقع همان دو ین دو تعری. ادهدمیز پوشش یف اول را نیده و تعرف اول بویتعر

                                                 
1. Pro-poor Growth 

2. Ravallion 

3. Ravallion and Chen 

4. Kakwani، Khanker and Son 
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 ن بخش به آنها اشاره شد. یا یابتدا

که  نندکمیاستدالل  یاست که برخ« ریبه نفع فق یرشد اقتصاد»ف دوم از ین تعریبا توجه به هم

جه با عدالت در تضاد بوده و از یدر نت ،ع برابرتر درآمد نشودیمنجر به توز یکه رشد اقتصاد یدر صورت

د به رش یازیپس ن ،ت بودهیلووا یعدالت دارا ،جهید که در نتیرا برگز یكید یان رشد و عدالت بایم

ور در کش ،اتخاذ شود یاستین سیکه چنیدر صورت ،د توجه داشتین خصوص بای. در استین یاقتصاد

 د. یریر را در نظر بگیحات زیتوض درک بهتر موضوع یتله فقر گرفتار خواهد شد. برا

 یهمکند، بلكه سیدا میش پیانداز افزازان پسیدا کند، نه تنها میش پیهرچه درآمد افزا یر کلطوبه

پردرآمد جامعه به نسبت  یهان گروهیکند. همچنیدا میش پیز افزاین شودمیانداز از درآمد که پس

ند. ز دارین یشتریرا درآمد بیز کنندمیانداز دشان را پساز درآم یشتریجامعه سهم ب درآمدکم یهاگروه

ن ییکه کل درآمد جامعه پا یطیدر شرا یعیاست بازتوزیك سیاعمال  هجیکه در نت ین در صورتیبنابرا

انداز در زان کل پسیم، میر بدهیفق یهاپردرآمد جامعه گرفته و به گروه یهااست، درآمد را از گروه

 یان جامعهیچنابد. ی، درآمد کل جامعه کاهش یدر دور بعد شودمیند که باعث کیدا میجامعه کاهش پ

ع یزت تویوضع یطین شرای. در چنشودمیت آن بدتر یر مرتب وضعطوبهگرفتار شده و « تله فقر»در 

ع یوزت»ط ین شرایشوند. به ایرتر میت فقر بدتر شده و تمام افراد جامعه فقیدرآمد بهتر شده، اما وضع

جه ین نتیانداز و رشد درآمد سرانه، ما را به اان نرخ پسین رابطه مثبت میبنابرا 1.ندیگویم« نه فقرعادال

 ینییسطح پا یکه جامعه دارا یزمان یدر جهت کاهش نابرابر یعیبازتوز یهااستیس یرساند که اجرایم

. شودمیافراد جامعه  دارد و منجر به بدتر شدن وضع همه یع فقر را در پیاز درآمد است، تنها توز

 یو رشد اقتصاد اندازپسان نرخ یز، رابطه مثبت می( ن2664) 2صورت گرفته توسط آگنور یمطالعات تجرب

 کند. ید مییأرا ت

جود و یانداز و رشد اقتصادن نرخ پسیم بی( نشان داده است که رابطه مثبت و مستق2664آگنور )

ز یباالتر را ن یاقتصاد یاند، رشدهاانداز باالتر بودهنرخ پس یکه دارا ییکه کشورها دهدمیدارد و نشان 

ن که منجر به کاهش ییرشد پا یهاع در نرخین ادعاست که بازتوزید این موضوع مؤیاند. اتجربه کرده

 و افتادن در تله فقر شود.  یتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی، مشودمیانداز پس

دون باالتر است و ب یبه رشد اقتصاد یابیازمند دستیز تله فقر، نجه گرفت که خروج ایتوان نتیم

 یبرر کاهش فقر و نابراینظ یتوان به اهدافیش درآمد سرانه، نمیباال و افزا یاقتصاد یهابه رشد یابیدست

 است. ی، رشد اقتصادیو نابرابر یبه عدالت اجتماع یابیافت و الزمه دستیدست  یش عدالت اجتماعیو افزا

. شودمیف یه تعریك رابطه دوسویصورت به یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه ب یات اقتصادیادبدر 

                                                 
 .1331 ،اننیلی و همكارمسعود . 1

2. Agenor 
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عنوان هب یگریوابسته و د ریغعنوان متتوانند بهیم یو نابرابر یرشد اقتصاد ریغهر دو مت طوری کهبه

 رند. یقرار گ یدهنده مورد بررسحیتوض ریغمت

ه دو ن رابطیا یك رابطه دوطرفه است و در راستای یاقتصاد و رشد ین نابرابرین رابطه بیبنابرا

 توان مطرح کرد:یرا م سؤال

 دارد؟  یمثبت بر رشد اقتصاد تأثیر یا نابرابریآ .1

 ؟ شودمی یمنجر به کاهش نابرابر یا رشد اقتصادیآ .2

بین ن واتین نمیه است، بنابرایك رابطه دوسوی یو نابرابر ین رشد اقتصادیکه رابطه ب ییاز آنجا

 قرار داد.  یصورت جداگانه آنها را مورد بررسو به قائل شدتفكیكی  سؤالدو  نیپاسخ ا

 دگاه متفاوت وجود دارد. ی، دو دشودمی یموجب رشد اقتصاد یا نابرابرینكه آیدرخصوص ا

 ین وجود داشته و معتقد است وجود نابرابریاست که در مطالعات آغاز یدگاهیدگاه اول، دید

ن معنا که در صورت وجود ی. به اشودمی ی، موجب رشد اقتصادیزشیانگ یهامسیاز مكان یكی عنوانبه

 به ییل نهایکه م ییار افراد پردرآمدتر خواهد بود و از آنجایشتر در اختیدر جامعه، درآمد ب ینابرابر

ش یافزا یاقتصادجه رشد یشتر شده و در نتیانداز بتا پس شودمین گروه باالتر است، باعث یانداز اپس

 ( اشاره کرد. 1131) 2گنونی( و بورگ1152) 1توان به مطالعات کالدوریدگاه مین دیادرخصوص  ابد.ی

کند که ی( در مقاله خود عنوان م2665) 3نیرادیدگاه اول وجود دارد. ایدگاه دوم، در مقابل دید

 . شودمی یاهش رشد اقتصادق باعث کیدر جامعه به چهار طر یدگاه دوم معتقد است وجود نابرابرید

ت در یت حق مالكیکند که باعث کاهش امنیق میانه را تشویجورانت یهاتیفعال یوجود نابرابر .1

 .شودمیجامعه 

زل ز دچار تزلین یجمع یهایریگمیجه در تصمینت بوده و در یك جامعه نابرابر در ثبات کمتری .2

اهد بود مند خوار عالقهیبس سیاستمدارك جامعه نابرابر یز، در ین یاسین از جنبه اقتصاد سیاست، همچن

اجرا گذارد که منجر به کاهش رشد  را به یعیبازتوز یهااستیکارا، س یهااستیس یاجرا یجاتا به

 .شودمی یاقتصاد

ناکارا در  یهااستیجزء گروه فقرا است و به س احتماالًك جامعه نابرابر، یانه در یدهنده می. رأ3

 .خواهد داد یها رأاتیش مالیفزاجهت ا

ر یفق یهابا بازار اعتبارات ناکارا همراه است، گروه ا ثروت معموالًیدر درآمد  یکه نابرابرییاز آنجا .4

رشد  در یمنف تأثیرکنند که  یگذارهی، سرمایكیزیه فیو سرما یه انسانیتوانند در سرمایجامعه نم

 دارد. مدت بلند یاقتصاد

                                                 
1. Kaldor 

2. Bourguignon 

3. Iradian 
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دل م»ز باال را در بر دارد. یبرانگه چالشیاز هر دو نظر یقیز وجود دارد که تلفین یسومدگاه یاما د

( 2666رد. گالور )یگیدگاه را در بر میکند، هر دو دی( در مقاله خود مطرح م2666) 2که گالور 1«متحد

 یتوسعه اقتصاده رشد و ین که در مراحل اولییپا یهابا درآمد یدگاه اول در جوامعیکند که دیعنوان م

ارد و وجود د یكیزیه فیاز به انباشت سرماین یرشد اقتصاد ین جوامع برایکند. در ایقرار دارند صدق م

در جامعه  ی، وجود نابرابرشودمیجاد یپردرآمد جامعه ا یهاتوسط گروه یكیزیه فیکه سرماییاز آنجا

ز یوم ندگاه دیداشته باشد. اما د یرا در پ یجه رشد اقتصادیز منابع کمك کرده و در نتیتواند به تجهیم

ادامه  یکرد، برا یه رشد را طیکه جامعه مراحل اولیزمان یعنیبا درآمد باالتر صادق است.  یدر جوامع

ه در جامع یط نابرابرین شرایاست، در ا یه انسانیازمند انباشت سرماین یدادن به روند رشد اقتصاد

جه یو در نت یه انسانیموجب انباشت سرما ید کند. کاهش نابرابرب واریآس یتواند به رشد اقتصادیم

 . شودمی یرشد اقتصاد

 ع درآمدیو توز یرشد اقتصاد یرابطه تجرب

ده رشد اضافه ش یهامستقل به مدل ریغك متیعنوان به یگذشته، نابرابر یهاسال یدر مطالعات تجرب

ختلف و م یهامونهن یریکارگبا استفاده از به یج مختلفین خصوص به نتایدر ا یاست. اما مطالعات تجرب

(، 1115) 4( کالرک1114) 3كینا و ردریك طرف آلسیاند. از افتهیمتفاوت دست  یسنجاقتصاد یهاروش

 یمنف تأثیرد ییرا در تأ یجینتا ین کشوری( با استفاده از مطالعات ب2662)1زای( و پان1111) 5یپروت

و  ین نابرابریرا ب ی( رابطه مثبت2662) 2گر فوربسیآوردند. از طرف د دستبه یبر رشد اقتصاد ینابرابر

ده گرفته شده، یناد یرهایو متغ 3مخصوص کشورها آثارمعتقد است که  یدست آورد. وبه یرشد اقتصاد

دارد ین من عنوایهمچن یاست. و یبر رشد اقتصاد ینابرابر تأثیرن یدار در رابطه بامعن یل تورش منفیدل

 یرو نابراب ین رشد اقتصادیبمدت انیو ممدت منجر به رابطه مثبت در کوتاه 1،ثابت رآثابا  ییردهاکه برآو

ن یز در مطالعه خود به ای( ن2661) 16تی. اسمدهدمین آنها را نشان یمثبت ب یبستگو هم شودمی

  .ودشمی یشتریانداز بشتر منجر به نرخ پسیب یتر، نابرابرنییپا ید که در درآمدهایجه رسینت

                                                 
1. Unified  

2. Galor 

3. Alesina and Rodrik 

4. Clarke 

5. Perotti 

1. Paniza 

2. Forbes  

3. Country Special Effect 

1. Fixed Effect 

16. Smith 
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نابرا

 درآمد سرانه

ار شناخته شده است که با مطالعه یبس 1مون کوزنتسی، نام سیو نابرابر یات رشد اقتصادیدر ادب

 یرو نابراب ین رشد اقتصادینه گشود. کوزنتس رابطه بین زمیرا در ا یدی( باب جد1155خود در سال )

ه یکه مراحل اول نشان داده است یمعروف کوزنتس شده است. و یکه منجر به منحن دهدمیرا نشان 

ش رشد یکه با افزا دهدمینشان  یشتر شود، اما شواهد تجربیب یرشد ممكن است منجر به نابرابر

در  یابرابرن ین منحنیکند. بنابرایدا میز کاهش پین یباالتر، نابرابر یبه درآمدها یابیو دست یاقتصاد

ع درآمد در ینشان داد که توز( 1155شكل معكوس است. کوزنتس ) U یك منحنیمقابل درآمد سرانه 

ند مبه سمت اقتصاد ثروت یزرر کشاویك اقتصاد فقیك کشور از یکه  یدر طول زمان احتماالًك کشور ی

ن یانگیاز م ترنییار پایبس یین درآمد سرانه در جامعه روستایانگیکند، متفاوت است. میحرکت م یصنعت

باالتر  یشتریب یلیبه نسبت خ ییدر جامعه روستا یکه نابرابر ین است، در حالیدرآمد در جامعه شهرنش

 ل بهیانداز تبدن پسیرد، ایگیپردرآمد صورت م یهاتوسط گروه اندازپس، ییاست. در جامعه روستا

، یك جامعه صنعتیشدن حرکت کند، در  یکه جامعه به سمت صنعت شودمیشده و باعث  یگذارهیسرما

جامعه  یکه نسبت صنعت یتا زمان ین کاهش نابرابریجه ایو در نت افتهیع درآمد کاهش یدر توز ینابرابر

 :کندیل به سمت ثبات حرکت میع درآمد به سه دلین توزیابد. بنابراییشتر شود ادامه میب

 ،ت در طبقه ثروتمندیرشد کمتر جمع .1

که  ی، توسط افرادشودمیجاد یا یواسطه فناورجاد ثروت که بهیا یهاتیاستفاده از موقع .2

 ،نشده است یگذارهیس شده است سرمایکه از قبل تأس یعیشان در صنایهاییرادا

 باال. یع با درآمدهاین به صناییپا یع با درآمدهایانتقال کارگران از صنا .3

 .شودمیر نشان داده یزصورت به یو ی( منحن1155ه کوزنتس )ین اساس، با توجه به نظریبر ا

 

 یو رشد اقتصاد یرابرن نابیرابطه ب -کوزنتس یمنحن. 1شكل 
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 .1155 ،کوزنتس :مأخذ
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های رشد و توسعه بوده و پس از آن تجربه برخی منحنی کوزنتس و مدل رشد آن از اولین مدل

 یهرچند منحنرد کرده است. همچنین  اکشورها مانند تجربه رشد کشورهای شرق آسیا، این مدل ر

مورد  یات اقتصادی( هنوز در ادب1155در سال ) یان در مقالهاد از ارائه آیز یهاسالکوزنتس با گذشت 

 با آنچه یط جوامع اقتصادید توجه داشت که در حال حاضر شراین حال بایبا ا ،ردیگیاستفاده قرار م

ط جوامع یمثال شراعنوان به متفاوت است. ،فرض در مدل کوزنتس مورد استفاده قرار گرفتهشیپعنوان به

( اشاره 1155که در مطالعه کوزنتس ) یایرسد نابرابریحاضر متفاوت بوده و به نظر مدر حال  ییروستا

 ن شكل وجود نداشته باشد. یدر حال حاضر به ا ،وجود دارد یو کشاورز ییشده که در جوامع روستا

مباحث  از یكی یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه ب ،ز اشاره شدین بخش نیا یطور که در ابتداهمان

 نیآن داشت. با ادرخصوص  ییقاطع و نها یبندتوان جمعین نمیورد چالش در اقتصاد بوده و بنابرام

ه د عنوان کرد کیبا ،ریا خی شودمیت فقرا یمنجر به بهبود وضع یا رشد اقتصادیآنكه آدرخصوص  حال

اد جامعه ت همه افریوضع یکه رشد اقتصاد شودمی یبندطور جمعنیا یاز مجموع مطالعات اقتصاد

ع یت توزیمنجر به بهتر شدن وضع یا رشد اقتصادیآنكه آدرخصوص  سازد. امایازجمله فقرا را بهتر م

ج ینتا ،مختلف ید عنوان داشت که مطالعات صورت گرفته در اقتصادهایبا ،ریا خی شودمیز یدرآمد ن

 یمنجر به کاهش نابرابر ،یموارد مشاهده شده که رشد اقتصاد یرا به دست داده است. در برخ یمتفاوت

 نیشده است. با ا یمنجر به بدتر شدن نابرابر یموارد مشاهده شده که رشد اقتصاد یشده و در برخ

 یاراان دین میداشته باشد. آنچه در ا ین اختالف به مراحل رشد اقتصادها بستگیرسد ایحال به نظر م

ه رشد قرار دارد و سطح درآمد یمراحل اولکه اقتصاد در  یرسد زمانیت است آن است که به نظر میاهم

ن ید توجه داشت که ایاما با ،ع نابرابرتر درآمد شودیممكن است منجر به توز یرشد اقتصاد ،ن استییپا

 نیدر ا یعیبازتوز یهااستیس یرا اجرایز ،د شودیشد یعیبازتوز یهااستیس ید باعث اجرایامر نبا

شده و کشور در تله فقر گرفتار  یجه کاهش رشد اقتصادیر نتانداز و دط تنها منجر به کاهش پسیشرا

 . شودمی

 ،شود یکه الزم است به آن اشاره مختصر یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه بدرخصوص  گرینكته د

شد که مراحل ر ییاست. در کشورها یعیمنبع طب یدارا ین دو در کشورهاین ایرابطه ب یچگونگ یبررس

 یدر تمام یاقتصاد یهاتیاز گسترش فعال یناش یرشد اقتصاد ،کنندمی یطرا  یو توسعه اقتصاد

ز ین یدرآمد مل ،جامعه یهابخش یدر تمام وکارکسبجه به رونق گرفتن یاقتصاد بوده و در نت یهابخش

ك ی به یادیز یوابستگ یکه درآمد مل ییرا به همراه دارد. اما در کشورها یافته و رشد اقتصادیش یافزا

 متفاوت است.  یط تا حدودیشرا ،دارد یخداداد یعیطب منبع

 .شودمی نییتع یعیمت منبع طبیق تأثیربرونزا و تحت صورت به عموماً ین کشورها رشد اقتصادیدر ا

فت از صادرات ن یناش یوابسته به درآمدها یادیتا حدود ز یرشد اقتصاد ،ینفت یمثال در کشورهاعنوان به

 شودمیباعث  ،دهدمینفت خام رخ  یمت جهانیش قیافزاعلت به که یثبت نفتك شوک میخام است. وقوع 
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را به همراه دارد. هرچند ممكن  یجه رشد اقتصادیافته و در نتی یاش قابل مالحظهیکشور افزا یتا درآمد مل

 و یهلند یماریده بیمانند پد یعوامل تأثیرتحت  یآت یهاسالدر  ین عامل بر رشد اقتصادیاست اثر ا

 یناش ین کشوریرخ داده در چن یت است آن است که رشد اقتصادیاهم یابد. اما آنچه دارایکاهش  ،رهیغ

ن یر معمول اطوبهشده و  یموجب رشد اقتصاد یرونیره نبوده و تنها عامل بیها و غاندازپسش یاز افزا

اال و ب یرشدها هاالس یدر برخ یعنی کنندمین یرویز پین یرشد اقتصاد یبرا یکشورها از روند مشخص

 . کنندمین را تجربه ییپا یاقتصاد یگر رشدهاید یدر برخ

 یمثبت و ورود درآمدها یك شوک اقتصادیو  ین کشورها در هنگام وقوع شوک مثبت نفتیدر ا

تالش  2نفعیذ یهان هنگام گروهیابد. در اییش میشدت افزابه 1انهیجورانت یهاتیفعال ،اضافه به اقتصاد

 ن کشورها در هنگامین در ایخود اختصاص دهند. بنابرارا به یاضاف یشتر از درآمدهایتا هرچه ب ندکنمی

احتمال  ،ر کشورهاینسبت به سا یشتریبا احتمال ب ،یجه رشد اقتصادیو در نت یوقوع شوک مثبت نفت

 یهاتیاز فعال یناش یکه رشد اقتصاد ییوجود دارد و از آنجا یجه نابرابریع درآمد و در نتیبدتر شدن توز

 در کدام مرحله از رشد قرار دارند.  قاًین کشورها دقیتوان عنوان کرد که اینم ،ستین یاقتصاد

در  یا منفین ییپا یدر زمان رشد اقتصاد یعیبازتوز یهااستید توجه داشت که سین حال بایبا ا

را ین کشورها شود. زیشتر در ایفقر ب تواند منجر بهیم ،مانند آنچه در باال به آن اشاره شد ،ن کشورهایا

ب در نامناس یاقتصاد یهااستیس ین در اثر اجراییپا یا رشد اقتصادی ینفت یدر زمان وقوع شوک منف

ن یدر ا یبه حرکت درآوردن موتور رشد اقتصاد یبرا یها نقش مهمتراندازپسش یافزا ،یزمان رونق نفت

ش یافزا ،ینفت یدرآمدها یعنی یین کشورهاید در چنرش یاب عامل اصلیکشورها خواهد داشت و در غ

 تواند به خروج از رکود کمك کند. یانداز مل به پسیم

در زمان  یعیمنبع طب یدارا یرفتار کشورهادرخصوص  یاات گستردهیهمانطور که اشاره شد ادب

ن یر اشتر دیلعه بمطا یر موارد مرتبط با آن وجود دارد که برایو سا ییجورانت ،یوقوع شوک مثبت نفت

 ( مراجعه کرد.2661) 4كی( ترو1111) 3نیتوان به مطالعات تورنل و لینه میزم

 یر خالصه مورد بررسطوبهع درآمد یو توز ین رشد اقتصادین مطالعه رابطه بیدر بخش آخر از ا

ر ادامه دکه  یسنجش نابرابر یهاو شاخص یرابطه رشد اقتصاد یتا به بررس شودمیقرار گرفته و تالش 

 پرداخته شود.  ،شوندیمحاسبه م
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3. Tornell and Lane (1999) 

4. Torvic (2009) 
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 تورم .2-2

 یرهایمتغ ریمختلف و سا یهادهیآن بر پد تأثیراست که  یکالن اقتصاد یرهاین متغیاز مهمتر یكیتورم 

ص در کشور خصوز بهین ین تورم و نابرابریرد. رابطه بیگیقرار م یشتر مطالعات مورد بررسیدر ب یاقتصاد

 ت است. یاهم یدارا ،باشدیم یتورم دو رقم یل دارار معموطوبهما که 

عنوان شده است  ییهاچالش یات اقتصادیز در ادبین یرابطه تورم و نابرابردرخصوص  هرچند

شتر مطالعات یاما ب ،انددهینام یدرآمد ینابرابر -( آن را پازل تورم2661) 1و هواون یگال طوری کهبه

عنوان به اند.هافتیدست  یدرآمد ین تورم و نابرابریب یبه رابطه مثبت ،نهین زمیصورت گرفته در ا یاقتصاد

و سهم چهل  ینیب جیمانند ضر یسنجش نابرابر یها( رابطه تورم را با شاخص2662) 2یمثال آلبانس

ن یب یمثبت یقرار داده و نشان داده است که همبستگ یر مورد بررسیدرصد ثروتمند به شصت درصد فق

کرده و رابطه مثبت  یبررس د سرانه مجدداًین رابطه را مشروط به تولین ایهمچن یرد. ون دو وجود دایا

ن مطالعه به دست یدر ا یکشور مورد بررس 51 یج براین نتاید شده است. اییتأ مجدداً ریغن دو متین ایب

كا یدر آمر یبرن تورم و نابرایب یبه رابطه مثبت و قو یاز در مطالعهی( ن1113) 3آمده است. رومر و رومر

 یممكن است رابطه معنادارمدت کوتاه یکه در بازه زمان کنندمید ین دو تأکین حال ایافتند. با ایدست 

تر را مدتبلند ید بازه زمانینه باین زمین مطالعات در ایوجود نداشته باشد و بنابرا ین تورم و نابرابریب

 رد. یدر بر بگ

اند. آنها نشان ت فقرا پرداختهیاثر تورم بر وضع یبه بررس یا( در مطالعه2666) 4شریو ف یاسترل

شان ن ن مطالعهیشر در ایو ف یت فقرا و تورم وجود دارد. استرلین بهبود وضعیب یمنف یادادند که رابطه

در نظر  یمل یك نگرانیعنوان به شتریده تورم را نسبت به ثروتمندان بیر پدیفق یهادادند که خانواده

ز ین ین نگرانیا ،شودمیشتر یزان فقر بیهرچه م ،خانوارها یبندنها نشان دادند که در دستهرند. آیگیم

 . برتر استنهیار هزیبا درآمد کمتر بس یخانوارها یکه تورم برا دهدمین رابطه نشان یشتر است. ایب

ر مطالعات ی( و سا1112) 2تسمای( و ب1112) 1یالمرحاب ،(2661)5ریز مانند بالین یگریمطالعات د

 اند. د کردهییرا تأ یدرآمد ین تورم نابرابریز رابطه مثبت بیگر نید

ر طوبهمطرح کرد.  یل متعددیتوان دالیز مین ین تورم و نابرابریدرخصوص علت رابطه مثبت ب

 یدسترس ،سرپرست خانوار ،درآمد ،ت اشتغالیمانند وضع یکه خانوارها به جهات مختلف ییاز آنجا یکل

                                                 
1. Galli and Hoeven (2001) 

2. Albanesi (2001) 

3. Romer and Romer (1998) 

4. Easterly and Fischer (2000) 

5. Bulir (2001) 

1. Al-Marhubi’s (1999) 

2. Beetsma (1992) 
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م تورم یقمستریغم و یمستق تأثیر ،گر متفاوت هستندیكدیره با یو غ یت درآمدیوضع ،یمال یرهابه بازا

وان ن طور عنیمطالعات ا یدر برخ یش نابرابریتورم بر افزا تأثیردرخصوص  ز بر آنها متفاوت است.ین

 ،ش استیافزاکه تورم در حال  یخصوص زمانو به یدو رقم یهاتورم یعنیباال  یهاکه در تورم شودمی

 ینه خانوارهایاز کل هز یکه سهم موارد خوراک ییآنجا شتر بوده و ازیب یر معمول تورم گروه خوراکطوبه

نها کند و آیدا میکاهش پ یشتریزان بیبه م درآمدکم یجه رفاه خانوارهایدر نت ،شتر استیب درآمدکم

 . کنندمیپرداخت  یشتریب یات تورمیمال

ان زیتفاوت در م ،شودمیذکر  ین تورم و نابرابریرابطه مثبت برخصوص د که یگریل دیاز دال

 ،ردیگیکه به آنها نرخ بهره تعلق م یا منابعیو  یمال یهاییبه دارا یمختلف درآمد یهاگروه یدسترس

 یزان دسترسیم یر کلطوبهکه  کنندمیاشاره  یا( در مطالعه2664) 1ویمالدنادو و مونتر ،نیاست. س

اعث ن موضوع بی. اکنندمی یشتر پول نقد نگهداریکمتر بوده و آنها ب یابهره یهاییر به دارایقافراد ف

نرخ  شانین افراد را نسبت به افراد ثروتمند که به منابع مالیا یهاییدارا یکه تورم ارزش واقع شودمی

ر طوبه تفاده از پول نقد کهحتاج با اسید ماین خریقرار دهد. همچنتأثیر شتر تحت یب ،ردیگیبهره تعلق م

دارد  اجیرا احت یشترینه و وقت بیر هزیافراد فق یبرا شودمیاز ارزش آن کاسته  یط تورمیمداوم در شرا

ارزش  که تورم یگر در حالیرد. از طرف دیگیقرار م تأثیرز تحت ین منظر نین افراد از ایجه رفاه ایو در نت

 یباال یهادهك یهایی، ارزش دارادهدمیرا کاهش  یدن درآمییپا یهادهك یهاییدارا یواقع

 ابد. ییش میافزا یجه نابرابریافته و در نتیش یافزا 2یدرآمد

اشاره  از مطالعات یرد. در برخیگیقرار م یز مورد بررسین یگریاز جنبه د ین تورم و نابرابریرابطه ب

از کشورها، تورم مواد  یشده، اما در برخ مشاهده ین تورم و نابرابریب یشده است که هرچند رابطه مثبت

 واددکنندگان میکه تول ییاز آنجا طوری کهبهشود.  یتواند منجر به بهبود نابرابریمخوراکی  و ییغذا

مت مواد یش قیقرار دارند، افزا ین درآمدییپا یهار معمول کشاورزان( در گروهطوبه) ییو غذاخوراکی 

 3انیانگی. والش و جدهدمیرا کاهش  یجه نابرابرین گروه شده و در نتیش درآمد ای، منجر به افزایکاخور

 ن دو در مطالعهیاند. ااز کشورها پرداخته یدر گروه ین تورم و نابرابریرابطه ب یبه بررس یادر مطالعه

ر طوهبرا  یین دو گروه کاالیم کرده و اثر تورم ایتقس یکاخورریغو خوراکی  خود، تورم را به دو گروه تورم

روه که تورم گ دهدمین مطالعه نشان یا یج بررسیقرار دادند. نتا یمورد بررس ینابرابر یجداگانه بر رو

اما اثر تورم گروه  ،شودمی یش نابرابریع درآمد و افزایت توزیمنجر به بدتر شدن وضع ییغذاریغ

ان ن دو در کشور هند نشیا یج بررسیمثال نتاعنوان به ده است.یچیپ یتا حدود یبر نابرابر یخوراکریغ

                                                 
1. Cysne، Maldonado and Monteiro (2004) 

 اوراق بهادار و مواردی از این قبیل اشاره کرد.  ،طال ،توان به مسكنیران میر ادها . ازجمله این دارایی2

3. Walsh and Jiangyan 
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 ین تورم به تورم خوراکیو همچن ییو روستا یشهر یهابه گروه یم گروه مورد بررسیکه با تقس دهدمی

 ی، اما اثر تورم خوراکشودمی یش نابرابریدر هر دو منطقه، منجر به افزا یکاخورریغ، تورم یخوراکریغو 

 . مثبت بوده است یا تا حدودیو  یخنث یبر نابرابر

 یرابرن تورم و نابیرا ب یشتر مطالعات صورت گرفته رابطه مثبتید عنوان داشت که بیدر مجموع با

 اشد. داشته ب یدر پ یج متفاوتیتواند نتاین رابطه میتر ایجزئ ین حال بررسیاند، با ابه دست آورده

 رانیدر ا یابرن تورم و نابریرابطه ب یر مختصر به بررسطوبهن مطالعه یا ییدر قسمت انتها

 م. یپردازیم

 

 رانیدر ا یع درآمد و نابرابریسنجش توز یرهایل روند متغیو تحل یبررس .3

 یر مورد بررسیاخ یهاسال یع درآمد در کشور طیو توز ینابرابر یهان بخش از مطالعه شاخصیدر ا

ن نشا یتواند تا حدودیم یع درآمد و نابرابریسنجش توز یهاشاخص یروند آمار یرد. بررسیگیقرار م

رآمد ع دیتوزاند چه طور توانسته یبازه زمان یرها طین متغیا یگذار بر روتأثیر یدهد که عوامل اقتصاد

 قرار دهند.  تأثیررا در کشور تحت 

 عنوانبه ینیب جین ضرینه خانوار و همچنیمرتبط با هز یهاشاخص ن بخشین منظور در ایبه ا

انوار نه خیهز یهااز شاخص یرد. در ابتدا برخیگیقرار م یدرآمد مورد بررس عیتوز یچگونگ یبرا یاریمع

 ینه خوراکیهز ،یمختلف درآمد یهاك دهكیبه تفك ییو روستا یشهر ینه متوسط خانوارهایمانند هز

م کرد و در یخواه یها را بررسنهیاز کل هز یمختلف درآمد یهان سهم دهكیو همچن یکاخورریغو 

 قرار خواهد گرفت.  یمورد بررس ینیب جیضر ،ن بخش از مطالعهیمت دوم از اادامه در قس

 

 نه خانواریهز یهاشاخص. 1-3

 یبرا یشاخصعنوان به تواندیم یمختلف درآمد یهاك دهكیخصوص به تفكنه خانوار بهیهز یبررس

خانوار مرکز  -جهدبو یهان بخش با توجه به دادهیرد. در ایع درآمد مورد استفاده قرار گیسنجش توز

ن یکه در ا ییهاارائه خواهد شد. شاخص یزمان یسرصورت به مربوطه یهااز شاخص یران برخیآمار ا

 شوند عبارتند از:یم یبخش بررس

 ،نه دهك دهم به دهك اولینسبت هز -

 ،ریست درصد فقیست درصد ثروتمند به بینه بینسبت هز -

 ،ریدرصد فقنه چهل درصد ثروتمند به چهل ینسبت هز -

 .نه خانواریاز کل هزخوراکی  نهیسهم هز -

افراد درآمد خود را کمتر از واقع اظهار  ،درباره درآمد افراد یریآمارگدرخصوص  که ییاز آنجا 
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عنوان به ،کرد افراد و خانوارهانهیو درواقع نحوه هز شودمیها پرسش نهیخانوار از هز یهادر داده ،کنندمی

 آمد آنها در نظر گرفته شده است. در یبرا ینیجانش

 )درصد(    هانهیمختلف از کل هز یهانه ناخالص سرانه دهکیسهم هز .1جدول 

 

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

نه کشور یاز کل هز یمختلف درآمد یهانه ناخالص سرانه دهكیل سهم هزیبه تفص 1در جدول 

ران یا در ایاز کل درآمد جامعه )و  یدرآمد یهاسهم دهك ،نشان داده شده است. همانطور که اشاره شد

ع درآمد باشد. هرچه سهم ینشان دادن توز یبرا یتواند شاخصیها( منهیاز کل هز یانهیهز یهادهك

و  1 جدول یهااساس دادهکمتر است. بر یرتر و نابرابیساوع درآمد میتوز ،ها به هم برابرتر باشددهك

 ن بخش به آنها اشاره شد را محاسبه کرد. یا یکه در ابتدا ییهاتوان شاخصیمربوطه م یهار دادهیسا

 نه دهک دهم به دهک اولینسبت هز .1-1-3

 یهان شاخصیتریاز اصل یكی( یانهی)هز ینه دهك دهم به دهك اول درآمدیا هزینسبت درآمد و 

ها( ن طبقات )دهكیدرآمدترن و کمین پردرآمدتریع درآمد است که اختالف بیو توز یش نابرابرسنج

مختلف را  یهاسال ینه سرانه دهك دهم به دهك اول طینسبت هز 1. نمودار دهدمیجامعه را نشان 

 . دهدمینشان 
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 (1332-1331نه ناخالص سرانه دهک دهم به دهک اول کل کشور )ینسبت هز .1نمودار 

 
 . 1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

های های سال)داده 1312گزارش چكیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال توضیح: 

 .(1312و  1311

 

( به ییو روستا یول در کل کشور )شامل شهرنه سرانه دهك دهم به اینسبت هز 1در نمودار 

ن نمودار یرسم شده است. همانطور که در ا61/14به مقدار  یمورد بررس یهاسال یهمراه متوسط آن ط

خصوص در و به 1336دهه  یانیم یهاسال ینه دهك دهم به دهك اول طینسبت هز ،مشخص است

دهك دهم  یهانهین معنا که هزیشته است. به اقرار دا 11/12 یعنیزان خود ین میدر باالتر 1331سال 

به بعد رو به کاهش گذاشته و کاهش  1333ن روند از سال ینه دهك اول بوده است. ایبرابر هز 11/12

 ،ده استیرس 34/16 یعنیزان خود ین میبه کمتر 1311داشته و در سال  1316در سال  یریچشمگ

 ین خود بوده است. شروع روند کاهشیانگیاز مقدار م کمتر 1312تا  1316تنها در سه سال  طوری کهبه

از  یناش یادیتا حد ز 1316ر آن در سال ینه سرانه دهك دهم به دهك اول و کاهش چشمگینسبت هز

 ین قانون مقداریا براساس طوری کهبهبوده است.  1331ماه یها در دارانهیقانون هدفمند کردن  یاجرا

مردم پرداخت شد و بر  یبه تمام ،خانوارها یت درآمدیوضع یچگونگنظر از صرف یارانه نقدی یمساو

از  ییدهك اول نسبت به دهك دهم درصد باال یبرا یارانه نقدیزان ین میکه ا یین اساس از آنجایا

شتر نسبت به دهك دهم باال برده و در یار بینه دهك اول را بسیزان هزین میبنابرا ،زان درآمد بودیم

 ده است. یر موقت بهبود بخشطوبهدرآمد را  عیت توزیجه وضعینت

 (1332-1331) ییت روستاینه سرانه دهک دهم به دهک اول جمعینسبت هز. 2نمودار 
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 .: همانمأخذ

 

رابر که ب ریغن متین ایانگیبه همراه م ییت روستاینه دهك دهم به اول جمعینسبت هز 2در نمودار 

زان ین میباالتر ،انطور که در نمودار مشخص شده استاست نشان داده شده است. هم 31/11 با مقدار

دهك دهم  یهانهیهز دهدمیاست که نشان  1333سال  ینه دهك دهم به دهك اول برایهز

ن ین مقدار این کمتریبرابر بوده است. همچن 11/13 یین( روستایرترین( به دهك اول )فقی)ثروتمندتر

نه دهك یشاخص هز براساس یزان نابرابریسه میمقا است. 23/3بوده که مقدار  1312سال  یشاخص برا

نسبت به کل کشور کمتر است.  ییت روستایدر جمع یکه نابرابر دهدمیدهم به دهك اول نشان 

ها در ارانهی یاست هدفمندیس یواسطه اجرابه 1316در سال  یزان نابرابرید مین کاهش شدیهمچن

شتر ینسبت به کل کشور ب ییت روستایدر جمع ن کاهشیزان ایز مشخص است و مین ییت روستایجمع

 1331نسبت به سال  1316نه دهك دهم به اول در سال یرات نسبت هزییسه تغیکه مقا یرطوبه ،است

 بوده است.  -56/24و  -23/25ب یو کل کشور به ترت ییت روستایجمع یبرا
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 (1332-1331) یت شهرینه سرانه دهک دهم به دهک اول جمعینسبت هز .3نمودار 

 

 .مأخذ: همان

 

به  ریغن متین ایانگیبه همراه م یت شهرینه دهك دهم به دهك اول جمعینسبت هز 3در نمودار 

ت یجمعدرخصوص  نه دهك دهم به دهك اولینسبت هز ریغنشان داده شده است. روند مت 13/13 مقدار

زان ین میشترین تفاوت که بیبا ا ،دارد ییت روستایدر جمع ریغن متیرات اییمانند تغ یز روندین یشهر

ب به مقدار یبه ترت 1331و پس از آن  1336در سال  ،ع استین توزیدهنده نابرابرترکه نشان ریغن متیا

در رتبه سوم قرار  31/15ن دو با مقدار ینسبت به ا یبا اختالف اندک 1335بوده و سال  31/15و  41/15

درخصوص  ن شاخصیموجب کاهش ا 1331ماه یر دها دارانهی یاست هدفمندیس ین اجرایدارد. همچن

لحاظ هب هاارانهی یاست هدفمندیس یاجرا تأثیررسد ین حال به نظر میز شده است. با این یت شهریجمع

ر ییغت ،همانطور که اشاره شد طوری کهبه ،شتر بوده استیب ییع درآمد در مناطق روستایرات توزییتغ

 23/25 ،1331نسبت به سال  1316در سال  ییمناطق روستا نه دهك دهم به دهك اول درینسبت هز

درصد کاهش داشته  31/13 یت شهریجمع ین شاخص برایا درحالی که دهدمیدرصد کاهش نشان 

 است. 

نه دهك دهم به دهك اول در ینسبت هز براساس یسه مقدار شاخص سنجش نابرابرین مقایهمچن

ر طوبه یدر مناطق شهر ینابرابر ،ن شاخصیا سبراساکه  دهدمینشان  یو شهر ییمناطق روستا

 است.  ییشتر از مناطق روستایب یمعنادار

 

 ریست درصد فقیست درصد ثروتمند به بینه بینسبت هز .2-1-3

باشد و  یتواند کافینه دهك دهم به دهك اول نمیتنها نسبت هز ،ع درآمدیتوز یهاشاخص یدر بررس
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 یواردر و میست درصد ثروتمند به فقیت بیگر مانند وضعید یهاشاخص یدر کنار آن الزم است تا برخ

دو دهك  یت درآمدیمثال وضععنوان به موارد ممكن است یرا در برخیشود. ز یز بررسیل نین قبیاز ا

 ع درآمد تفاوت کرده باشد. یتوز هاسایر دهكاما در  ،نكرده باشد یر چندانییتغ ییو انتها ییابتدا

 

 نیست درصد ثروتمندتریه ناخالص سرانه بنیسهم هز .4نمودار 

 (1332-1331) ن کل کشوریرتریست درصد فقیبه ب

 
 .مأخذ: همان

 

در کل  نیرتریست درصد فقین به بیست درصد ثروتمندترینه ناخالص سرانه بیسهم هز 4نمودار 

طور که در نمودار همان .دهدمیاست نشان  16/3که برابر با  ریغن متین ایانگیکشور را به همراه مقدار م

ن یو کمتر 4/16با مقدار  1335در سال  ،ن شاخصیا براساس ین مقدار نابرابریشتریب ،مشخص است 4

 بوده است.  52/1با مقدار  1312آن در سال 

نه دهك دهم به دهك اول است. ینسبت هز یعنی 1ز مانند نمودار ین 4روند موجود در نمودار 

با استفاده  یش نابرابریافزا یهاسال 1331ان سال یتا پا 1334 یهاالسز ین نمودار نیدر ا طوری کهبه

قانون هدفمند  یواسطه اجراز که بهین 1316در سال  ینابرابر ین روند کاهشین شاخص است. همچنیاز ا

د ع درآمیگذار بر توزتأثیرن عوامل یمهمتردرخصوص  ن نمودار مشخص است.یها رخ داده در اارانهیکردن 

 ل بحث خواهد شد. ین گزارش به تفصیا یبعد یهان در قسمترایدر ا

 ن همهیب یر مساوطوبه یارانه نقدی یمانند اعطا ییهااستین حال الزم به ذکر است که سیبا ا

 درآمدکم یهاش درآمد در گروهیرا درصد افزایز شودمی یدر ابتدا موجب کاهش نابرابر یدرآمد یهاگروه

 و کنندمیکامل خرج  رطوبهرا  یافتیارانه دری ،درآمدکم یهاآمد بوده و گروهپردر یهاشتر از گروهیب
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ست ن حال الزم به ذکر ایابد. با اییش میشتر افزایپردرآمد ب یهاآنها نسبت به گروه یهانهین هزیبنابرا

ردد و گن یتأم یمنابع آن از بانك مرکز طوری کهبه ،زا باشدتورم یاستین سیچن یکه اجرا یدر صورت

را سهم اقالم ی)ز دهدمیشتر مورد هدف قرار یرا ب درآمدکم یهار معمول تورم گروهطوبهکه  ییاز آنجا

 درآمدکمخانوار  یدارند در سبد کاال یر معمول تورم باالترطوبهل که ین قبیاز ا یو موارد یخوراک

ش یبروز تورم موجب افزا علتبه پس از چند سال ییهااستین سیچن ین اجرایشتر است( بنابرایب

 .شودمی یه آن خنثیشده و اثر اول ینابرابر

گذرد یم هاارانهی یقانون هدفمند یاز اجرا یکوتاهمدت  که هنوز ییران از آنجایدرخصوص ا

 ع درآمدیت توزیها بر وضعارانهی یاست هدفمندیس یاجرا تأثیردرخصوص  یقیتوان قضاوت دقینم

توان انتظار یو پس از آن م 1311سال  یدرصد 34به تورم باال و در حدود  ن حال با توجهیداشت. با ا

 یپس از آن تا حدود یهاسالرخ داده در  1311و  1316که در سال  ینابرابر یداشت روند کاهش

 نیاست و در هم یسنجش نابرابر یهان شاخصیکه از مهمتر ینیب جیضر طوری کهبه ،شود یخنث

 . دهدمیرا نشان  1312سال  یبرا یزان نابرابریش میافزا ،داخته خواهد شدبخش از مطالعه به آن پر

ن در یترریست درصد فقین به بیست درصد ثروتمندترینه ناخالص سرانه بیسهم هزدرخصوص  نیهمچن

 ،نه دهك دهم به دهك اولینسبت هز ریغز الزم به ذکر است که مانند متین یو شهر ییمناطق روستا

رت صوبه ینسبت به مناطق شهر ییها( در مناطق روستانهی)هز که درآمد دهدمین ز نشاین شاخص نیا

 ن مناطق دارد. یدو ا در هر یاما روند مشابه ،ع شدهیبرابرتر توز

 رینه چهل درصد ثروتمند به چهل درصد فقینسبت هز .3-1-3

ز ین نیرتریرصد فقن به چهل دیسهم چهل درصد ثروتمندتر ،شده یبررس یانهیبر دو شاخص هزعالوه

 است.  یسنجش نابرابر یهاگر از شاخصید یكی
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 (1332-1331ن کل کشور )یرترین به چهل درصد فقیسهم چهل درصد ثروتمندتر. 5نمودار 

 
 .مأخذ: همان

 

ن یانگین در کل کشور به همراه میرترین به چهل درصد فقیسهم چهل درصد ثروتمندتر 5نمودار 

 1316 یهاسالتنها  ،طور که در نمودار مشخص استنشان داده است. همانرا  22/4به مقدار  ریغن متیا

ن یانگین شاخص باالتر از مقدار میمقدار ا ،هاسالر ین قرار دارد و در سایانگیتر از خط منییپا 1312تا 

سال  ،ن مطالعهیشده در ا یبررس یهار شاخصین مانند سایاست. همچن یسال مورد بررس 13آن در 

را  یزان نابرابرین میکمتر 21/3با مقدار  1312و سال  یزان نابرابرین میشتریب 61/5با مقدار  1335

 اند. داشته یمورد بررس یهاسال یط

 یهانه گروهینه خانوار و نسبت هزیق هزیکه از طر یسنجش نابرابر یهاشاخص یدر مجموع بررس

ه که در هر س دهدمینشان  ،کنندمی یرا بررسع درآمد یت توزیر وضعیفق یهانه گروهیثروتمند به هز

خصوص و به 1336انه دهه یم یهاسالدر  یزان نابرابرین میشتریب ،ن مطالعهیشده در ا یشاخص بررس

ر طوبهو  1312ز متعلق به سال ین یزان نابرابرین مین کمتریبوده است. همچن 1331و  1335 یهاسال

 ها بوده است. ارانهی یقانون هدفمند یاجرا یبه بعد در پ 1331 یهاسال یکل

 نه خانواریاز کل هزخوراکی  نهیسهم هز .4-1-3

 الزم ،یع درآمد و نابرابریت توزیوضع یبررس یانهیهز یهاشاخصدرخصوص  یبندش از ارائه جمعیپ

 عیت فقر و توزیوضع یچگونگ یبودجه خانوار و بررس یهاکه با استفاده از داده یگریاست تا شاخص د

 م. یکن یز بررسیرد را نیگیدرآمد خانوار مورد استفاده قرار م
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ل از ک ینه خوراکیسهم هز ،شودمینه خانوار استفاده یهز یکه در بررس ییهاگر از شاخصید یكی

ع یت توزیوضع یبررس یبرا ین شاخص هرچند شاخصیصورت سرانه( است. اا هر فرد )بهی نه خانواریهز

افراد مورد استفاده قرار  یت رفاهیوضع یبررس یبرا یشاخصعنوان به ماا ،شودمیدرآمد محسوب ن

 ،نشاندهنده رفاه کمتر است ،شتر باشدینه بیدر سبد هز یهرچه سهم مواد خوراک طوری کهبهرد. یگیم

 کند. یدا میاختصاص پ یها به مواد ضرورنهیاز هز یشترین معناست که سهم بیرا به ایز

 

 (1332-1331) یک خانوار شهرینه یبه کل هز یه خوراکنینسبت هز. 6نمودار 

 
 .رانینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایهز یهاداده براساسق یمحاسبات تحق :مأخذ

 1311 یهاسال یها)داده 1312سال  ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چك -

 .(1312و 

 

به همراه مقدار متوسط  یك خانوار شهری یها برانهیبه کل هز ینه خوراکیزنسبت ه 1در نمودار 

ن یمقدار ا ،همانطور که در شكل مشخص است است نشان داده شده است. 24/6که مقدار  ریغن متیا

 یزان متوسط طیباالتر از م هاسالر یر مقدار متوسط و در سایز 1331تا  1334 یهاسال یشاخص ط

 ینه خانوار شهریبه کل هز ینه خوراکین سهم هزین مطالعه است. همچنیدر ا یررسزده سال مورد بیس

زان ین میدرصد به باالتر 13/22با  ،1311افته و در سال یش یشدت افزابه 1311و  1316 یهاسال یط

ل شده و یتعد یمقدار 1312در سال  یشین روند افزاین حال ایده است. با ایزده سال گذشته رسیدر س

در  یزان رفاه خانوار شهریمشخص شده م 1ن همانطور که در نمودار یده است. همچنیرس 12/21به 

 یکل خانوار شهر یهانهیدرصد از هز 52/22و  31/22ب با اختصاص یبه ترت 1335و  1331 یهاسال

 قرار دارد.  یمورد بررس یهاسال ین مقدار خود طیدر باالتر ینه خوراکیبه هز
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 (1332-1331) ییک خانوار روستاینه یبه کل هز ینه خوراکینسبت هز .7نمودار 

 

 .همانمأخذ: 

 

 نیرا به همراه مقدار متوسط ا یینه خانوار روستایبه کل هز ینه خوراکیز نسبت هزین 2نمودار 

 ،مشخص است 2. همانطور که در نمودار دهدمینشان  یمورد بررس یهاسال یط 31/6زان یبه م ریغمت

ن مقدار آن در یشتریو ب 32/6زان یبه م 1333در سال  ییت روستایجمع یبرا ریغن متیزان این میکمتر

با  323/6و  322/6ر یز با مقادین 1335و  1331 یهاسالبوده است.  433/6زان یبه م 1312سال 

 ،دهدمیرا نشان  یین مقدار رفاه خانوار روستایکه باالتر ییهاسالان یم در ،1333از سال  یاختالف اندک

 قرار دارند. 

 یمورد بررس یهاسال یط ییکه سطح رفاه خانوار روستا دهدمینشان  1و  5سه دو نمودار یمقا

تر کم یاز سطح خانوار شهر یر معنادارطوبه ،نه خانواریبه کل هز ینه خوراکیشاخص نسبت هزلحاظ به

هر دو خانوار  یه خانوار برانیبه کل هز ینه خوراکینسبت هز 3در نمودار  ،سه بهتریمقامنظور به است.

 رسم شده است.  ییو روستا یشهر
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 (1332-1331) یو شهر ییک خانوار روستاینه یبه کل هز ینه خوراکینسبت هز .3نمودار 

 
 .رانیبودجه خانوار مرکز آمار ا یهاداده براساسق یمحاسبات تحق :مأخذ

 

در نمودار  ییو روستا یت شهریجمع نه خانوار در دویاز کل هز ینه خوراکیسه روند سهم هزیمقا

گر یكدیه به یشب باًیتقر یو شهر ییدر هر دو بخش روستا ریغن متیرات اییکه روند تغ دهدمینشان  3

کمتر از  یر معنادارطوبه ییسطح رفاه خانوار روستا ،حال همانطور که مشخص است نیبوده است. با ا

ها نهیبه کل هز ییخانوار روستا ینه خوراکیسهم هز ،متوسطصورت به طوری کهبه ،است یخانوار شهر

  بوده است. یشتر از خانوار شهریب 2/14

به کل  ینه خوراکینسبت هزلحاظ به ن رفاهیشتریب یشهر و ییدر مجموع هر دو خانوار روستا

سال از  ییو روستا ین رفاه هر دو خانوار شهریاند. همچنداشته 1331و  1335 یهاسال یها را طنهیهز

دا یش پیشدت افزانه خانوار بهیاز کل هز یکانه خوریدا کرده و سهم هزیشدت کاهش پبه بعد به 1331

 کرده است. 

ر نه خانوار دیبه کل هز یخوراک یهانهیا رشد مثبت نسبت هزیرفاه خانوار  یرشد منف طوری کهبه

درصد  13/1و  11/2ب یام به ترتهر کد ید بوده و برایشد ییو روستا یدر هر دو خانوار شهر 1311سال 

و  د تورمیش شدیدر اثر افزا یدا کرده خانوار شهریاز رفاه کاهش پ یاندک ،ن حالیبا ا ،رشد داشته است

 1312در سال  یاقتصاد یبا کاهش تورم و کمتر شدن شدت رشد منف ،هاسالن یا یمنف یرشد اقتصاد

خانوار  یاما برا ،دا کردهیکاهش پ ،یر شهرنه خانوایبه کل هز ینه خوراکیجبران شده و نسبت هز

ز ادامه داشته ین 1312ها در سال نهیبه کل هز یکانه خوریش نسبت هزیرفاه و افزا یروند منف ییروستا

 است. 

 ،1331سال  یها در انتهاارانهی یقانون هدفمند یاجرا ،ز اشاره شدین نیش از ایطور که پهمان
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جاد کرده یو چه از نظر شاخص رفاه ا ینابرابر یهاشاخصلحاظ به چهنه خانوار یدر هز یرات اساسییتغ

 1311ال در س یینه خانوار روستایبه کل هز ینه خوراکیشتر نسبت هزین با توجه به رشد بیاست. بنابرا

ها در ارانهی یقانون هدفمند یطور که اجراطور عنوان کرد که هماننیتوان ایم ،ینسبت به خانوار شهر

 یدز پس از هدفمنین ییگر رفاه خانوار روستایاز طرف د ،شتر کاهش دادهیرا ب ینابرابر ییوستامناطق ر

ن یا یپس از اجرا ینسبت به خانوار شهر ییو رفاه خانوار روستا قرار گرفته تأثیرشتر تحت یها بارانهی

اشاره  یربر نابراب گذارتأثیرعوامل درخصوص  ن مطالعهیا یافته است. در بخش انتهایشتر کاهش یقانون ب

ن یبوده و ا یش از نرخ تورم شهریب یمورد بررس یهاسالشتر یدر ب ییخواهد شد نرخ تورم روستا

ند مان ،باال دارد یهاکه اقتصاد تورم یطین در شرایبنابرا ،شتر شده استیباال ب یهااختالف در تورم

 ،یاز محل بانك مرکز ین منابع هدفمندیواسطه تأمها بهارانهی یقانون هدفمند یپس از اجرا یهاسال

  1.ردیگیقرار م تأثیرشتر تحت یب ،ینسبت به خانوار شهر ییرفاه خانوار روستا

 یهانه با شاخصیخانوار به کل هز یکانه خوریج به دست آمده از شاخص نسبت هزیسه نتایمقا

ط در اواس طوری کهبه. دهدمیست درا به یانكات قابل توجه ،ن به آنها اشاره شدیش از ایکه پ ینابرابر

نه یبه کل هز ینه خوراکیکاهش نسبت هز ،دهدمیش را نشان یافزا یکه شاخص نابرابر 1336دهه 

به  1331نه خانوار از سال یاز کل هز ینه خوراکیر سهم هزیش چشمگین افزای. همچنشودمیمشاهده 

 یهادر اکثر شاخص ین نابرابریشتریباست. اشاره شد که  ینابرابر یهابعد همزمان با کاهش شاخص

ز مشاهده یشاخص رفاه خانوار ن یطور در بررسنیرخ داده و هم 1331و  1335 یهاسالشده در  یبررس

 اساسبر یزان نابرابرین مین کمتریبوده است. همچن هاسالن یزان رفاه خانوار در این میشتریشد که ب

 یبوده و همزمان خانوارها 1312و  1311 ،1316 یهاسالدر  یانهیهز یسنجش نابرابر یهاشاخص

ال ن دو سیا یها را طنهیبه کل هز ینه خوراکینسبت هزلحاظ به زان رفاهین میکمتر یو شهر ییروستا

نام  ع فقریتوزاز آن تحت عنوان  یات اقتصادیتواند به آنچه در ادبیم ین موضوع تا حدودیاند. اداشته

 ارتباط داشته باشد. ،ن مطالعه به آن اشاره شدیا ییاو در قسمت ابتد شودمیبرده 

 طوری کهبه ،باال شد یموجب رشد اقتصاد ینفت یش درآمدهایافزا 1336انه دهه یم یهاسال یط

                                                 
و دخانی  خوراکیو دخانی و هزینه غیر خوراکیبندی هزینه های بودجه خانوار؛ دو دستهها در دادهبندی هزینهطور کلی در دسته. به1

های پرکاربرد در زمینه سنجش میزان رفاه است. با به کل هزینه خانوار یكی از شاخص خوراکیشود. همچنین نسبت هزینه ه میئارا

ز هایی مانند آن نیها مانند نسبت هزینه مسكن به کل هزینه خانواری و یا شاخصاین حال باید توجه داشت که برخی دیگر از شاخص

ته به کل هزینه خانوار داش خوراکیمتفاوتی با نسبت هزینه که ممكن است نتیجه  گرفته شودشاخص رفاه در نظر عنوان به تواندمی

به کل هزینه خانوار در خانوارهای روستایی بیشتر از این نسبت در خانوارهای  خوراکیکه نسبت هزینه مثال در حالیعنوان به باشد.

نوارهای روستایی بوده و بنابراین بررسی های خانوار در خانوارهای شهری بیشتر از خاشهری است؛ اما نسبت هزینه مسكن به کل هزینه

تغییرات میزان رفاه خانوارهای شهری و روستایی براساس این شاخص ممكن است کاهش بیشتر رفاه در خانوارهای شهری را در 

براساس نسبت  ها نشان دهد. با این حال در این بخش از مطالعه بررسی میزان رفاه خانوارهای پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهسال

 به کل هزینه خانوار صورت گرفته است.  خوراکیهزینه 
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را تجربه  یدرصد رشد اقتصاد 22/51انه یر متوسط سالطوبهران یاقتصاد ا 1331تا  1333 یهاسال یط

 1316از سال  یاست. اما روند رشد اقتصاد ییبعد از آن رشد باال یهاسالکرده که نسبت به دهه قبل و 

در  یرشد اقتصاد طوری کهبه .شده است یمنف 1312و  1311به بعد رو به کاهش گذاشته و در سال 

ب یبه ترت 1311و  1316 یهاسالدرصد و در  3/4د نسبت به سال قبل به یبا کاهش شد 1316سال 

  2.ده استیرس درصد -1/1و  -3/1به مقدار 

 ییا کشورهایر و یفق یان کشورهااستگذاریسات موضوع اشاره شد که یهمانطور که در بخش ادب

 یاقدام به اجرا ،ن استیین کشورها پایمواقع که درآمد در ا یدر برخ ،قرار دارند یط رکودیکه در شرا

 تولیدکاهش مجدد جه نتیو در  اندازپسموجب کاهش نرخ چنین شرایطی در  یعیبازتوز یهااستیس

 یهاشاخص یدر زمان کاهش نرخ رشد اقتصاد درحالی کهکشورها این . در شودداخلی میلص اناخ

جه یکاهش درآمد بدتر شده و در نتعلت به همه افراد جامعه یاما وضع رفاه ،کندیدا میبهبود پ ینابرابر

رت ن کشورها صویع عادالنه فقر در ایتوزا یاند و ن کشورها در تله فقر گرفتار شدهیکه ا شودمیعنوان 

 گرفته است. 

سنجش  یهاشاخص ،مشاهده شد 3تا  1 یران همانطور که در نمودارهایدرخصوص اقتصاد ا

خصوص و به هاسالن یا ین حال طی. با ادهندمیبه بعد را نشان  1331از سال  یکاهش نابرابر ینابرابر

رسد ین به نظر میده است. بنابرایدرصد رس 36باالی ورم به بوده و ت یمنف یرشد اقتصاد 1311در سال 

شده اما در مقابل  یموجب کاهش نابرابر هاسالن یها در اارانهیکردن  قانون هدفمند یبا وجود آنكه اجرا

 ره( و کاهشیو غ یاز محل منابع بانك مرکز ین منابع هدفمندیل تأمیاز قب یلیش تورم )به دالیافزا

منجر به کاهش رفاه خانوار شده است.  ،سرانه شده یدو منجر به کاهش درآمد واقع رکه ه یدرآمد مل

ش یشدت افزابه 1311تا سال  1331نه خانوار از سال یاز کل هز یخوراک یهانهیسهم هز طوری کهبه

ن مطالعه به یدر ا یمورد بررس یهاسال ین مقدار خود طیبه باالتر 1312و  1311افته و در سال ی

  ده است.یرس ییو روستا یشهر یخانوارها یب برایترت

 

 ینیب جیضر. 2-3

اره ع درآمد به آن اشیت توزیو وضع یزان نابرابریسنجش م ین بخش برایا یکه در ابتدا یگریشاخص د

 كین صفر و یب یعدد ینیب جیضر ،ن هم اشاره شدیش از ایاست. همانطور که پ ینیب جیضر ،شد

 کامل است.  یدهنده نابرابرك نشانیکامل و  یبردهنده برااست که صفر نشان

  

                                                 
 .مرکز آمار ایران 1321های ثابت سال های محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار به قیمت. محاسبه شده براساس داده1

حال براساس آمار محصول ناخالص استخراج شده با این  21براساس نماگرهای اقتصاد ایران، شماره  1313تا  1316های . آمار سال2

 بوده است.  -2/2و  -4/5، 1/3مرکز آمار ایران؛ رشد اقتصادی طی این سه سال به ترتیب 1321های سال داخلی به قیمت بازار به قیمت
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 (1332-1331در کل کشور ) ینیب جیضر. 3نمودار 

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

های های سال)داده 1312سال گزارش چكیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی  توضیح:

 (.1312و  1311

 

را به همراه مقدار متوسط  1312تا  1336 یهاسال یکل کشور ط یبرا ینیب جیضر 1نمودار 

مشخص  1نمودار . همانطور که در دهدمیاست نشان  41/6که برابر  یمورد بررس یهاسال یط ریغن متیا

 یسنجش نابرابر یهار شاخصیهمانند سا یبررس مورد یهاسال یز طین ینیب جیاست روند شاخص ضر

زان ین میشتریب ،1311تا  1336 یهاسال یر موارد است. طینه دهك دهم به اول و سایمانند نسبت هز

ن همانطور که در نمودار یبوده است. همچن 43/6به مقدار  1335در سال  ینیب جیضر براساس ینابرابر

ها هارانی یقانون هدفمند یبه واسطه اجرا ینیب جیضر براساس یزان نابرابرینشان داده شده است م 1

ده یرس 1312در سال  31/6و  1316در سال  32/6زان یافته و به میشدت کاهش به ،1331ماه یدر د

 و یت شهریدر دو جمع ینیب جیمقدار ضر یگذشته است. بررس یهاسال یزان خود طین میکه کمتر

 ز قابل تأمل است. ین ییروستا
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 ییت روستایدر جمع ینیب جیضر. 11مودار ن

 
 .: همانمأخذ

 

 نیانگیبه همراه مقدار م یمورد بررس یهاسال یط ییت روستایجمع ینیب جیضر 16در نمودار 

 ،ز مشخص استین نمودار نیطور که در ارسم شده است. همان ،است 323/6که برابر با مقدار  ریغن متیا

رونق  یهاسالکه  1332تا  1333 یهاسالن یب یعنی 1336دهه  یانیم یهاسالن شاخص در یمقدار ا

تا  1316 یهاسال یزان خود و طین میدر باالتر ،بوده ینفت یش درآمدهایواسطه افزاران بهیاقتصاد ا

ن مقدار خود قرار یترنییدر پا یدرآمد یهابه همه گروه یمساو یارانه نقدی یبه واسطه اعطا 1312

در  ینابرابر نیکمتر یعنین آن یترنییو پا ین نابرابریشتریب یعنی ینیب جیدار ضرن مقیدارد. باالتر

 1312و  4/6با مقدار  1335 یهاسال یب براینشان داده شده که به ترت ییت روستایدر جمع 16نمودار 

 است.  24/6با مقدار 
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 یدر مناطق شهر ینیب جیضر .11نمودار 

 

 .: همانمأخذ

 

 31/6که برابر با مقدار  ریغن متین ایانگیرا به همراه م یدر مناطق شهر ینیب جیضر 11نمودار 

 ینیب جیشده در ضر یروند ط ،ز مشخص استین نمودار نیطور که در ا. هماندهدمیاست نشان 

 یمناطق شهردرخصوص  و کل کشور است. ییشده در مناطق روستا یمانند روند ط ،زین یت شهریجمع

 ییانتها یهاسالن و در یانگیخط م یدر باال ینیب جیمقدار ضر 1336دهه  یانیم یهاسالدر  ،زین

مودار در ن ینیب جین مقدار ضرین مقدار و کمترین بوده است. باالتریانگیتر از خط منییپا 1336دهه 

 که ینیب جین مقدار ضریشتریب ،ن نمودار مشخص استیطور که در انشان داده شده است. همان 11

ن حال در سال یرخ داده با ا 42/6با مقدار  1336در سال  ،است ین مقدار نابرابریشتریبدهنده نشان

درخصوص  ،است ینیب جین مقدار ضریباالتر ،و کل کشور ییت روستایجمعدرخصوص  که 1335

مقدار  1312ن در سال یدارد. همچن 1336با سال  یفاصله کم 411/6ز با مقدار ین یت شهریجمع

 . دهدمینشان  35/6را با مقدار  ینابرابر نیکمتر ینیب جیضر
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 یو شهر ییمناطق روستا ینیب جیضر .12نمودار 

 
 .: همانمأخذ

 

 ریغن متیا ییو روستا یدر مناطق شهر ینیب جیضر براساس یزان نابرابریسه بهتر میمقا یبرا

ب یضر ،خص استز مشین نمودار نیرسم شده است. همانطور که در ا 12ت در نمودار یهر دو جمع یبرا

 دهندهاست که نشان ییدر مناطق روستا ینیب جیباالتر از ضر هاسالدر همه  یدر مناطق شهر ینیج

  1.است ییت روستاینسبت به جمع یت شهریع نابرابرتر درآمد در جمعیتوز

 

 ع درآمدیت توزیوضع یاز چگونگ یبندجمع .3-3

در کشور مورد  1312-1336 یدر بازه زمانع درآمد یت توزیوضع یچگونگ ،ن بخش از مطالعهیدر ا

ران یدر ا یکه نابرابر دهندمین مطالعه نشان یمحاسبه شده در ا یهاه شاخصیقرار گرفت. کل یبررس

ن یبه باالتر 1331و  1335 یهاسالخصوص در دا کرده و بهیش پیافزا 1336دهه  یانیم یهاسال یط

ن یجانش ریغمتعنوان به )که یهانهیهز ،1331مثال در سال عنوان به طوری کهبه ،ده استیمقدار خود رس

ر یده درصد فق یهانهیبرابر هز 12/12ده درصد ثروتمند  یعنی( دهك دهم شودمیدرآمد در نظر گرفته 

 کشور بوده است. 

                                                 
 1313و  1311دهد که مقدار ضریب جینی در مناطق شهری از سال ضریب جینی نشان میدرخصوص  . محاسبات بانك مرکزی1

ت.(. ه نشده اسئضریب جینی مناطق روستایی ارادرخصوص  افزایش یافته است )در گزارش بانك مرکزی اطالعاتی 1316به سال  نسبت

ا، در هدهد که ضریب جینی به شدت کاهش یافته به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانهبنابراین محاسبات بانك مرکزی نشان می

حفظ وحدت رویه در منظور به های مرکز آمار استفاده شده،ز آنجایی که در این گزارش از دادههای پس از آن تعدیل شده است. اسال

ن گیری ایاین بخش در نمودارهای مرتبط با ضریب جینی تنها به محاسبات مرکز آمار اشاره شده است، با این حال در قسمت نتیجه

 بانك مرکزی نیز استناد خواهد شد. های گیری نهایی به دادهبخش از مطالعه و همچنین در نتیجه
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مشاهده شده که  یسنجش نابرابر یهاشاخص یج به دست آمده از محاسبه تمامین در نتایهمچن

 ،بوده 1312و  1311 ،1316 یهاسالخصوص در به بعد و به 1331از سال  یابرابرزان نین میکمتر

ن خصوص ی. در ادهندمیرا نشان  1316در سال  یها کاهش قابل توجه نابرابرشاخص یتمام طوری کهبه

قانون  یواسطه اجرابه یدرآمد یهابه تمام گروه یمساوصورت به یارانه نقدی یاشاره شد که اعطا

 یین سهم باالییپا یهاگروه یبرا ییارانه اعطایرا یز ،شده است یموجب کاهش نابرابر ،هاارانهی یدهدفمن

ر ن دیا .دهدمیقرار  تأثیرشدت تحت ارانه بهیافت یآنها را پس از در یهانهین گروه بوده و هزیاز درآمد ا

از درآمد  یزیکه سهم ناچ یقدارانه نیافت یر معمول درطوبهباال  یدرآمد یهااست که در گروه یحال

محاسبه شده  یهاکه شاخص ییو از آنجا دهدمیقرار ن تأثیررا تحت  نهیزان هزیم ،شودمیمحسوب 

را نشان  1316در سال  ید نابرابریها کاهش شدن شاخصیا ،نه خانوار استیهز یهاداده براساس

ن صورت منجر به بروز تورم باال یبه ا ینقد ارانهی یکه اعطاین حال اشاره شد که در صورتی. با ادهندمی

کند( به نظر ید مییآن را تأ 1311سال  یدرصد 36از ش یران و تورم بیاقتصاد ا یهاشود )که داده

آن کمرنگ شده و آثار  یپس از چند سال از گذشت اجرا یبر نابرابر یارانه نقدین یا آثاررسد که یم

 .شود یش نابرابریان شده و موجب افزاینما های آتیدر سال رآمدع دیها بر توزارانهی یه هدفمندیثانو

 یاکه به معن دهندمیرا نشان  1312و  1311 یهاسالدر  ینیب جیش ضریز افزایها نلیتحل یبرخ

هش پس از تجربه کا ینیب جیمحاسبات بانك مرکزی ضر براساساست. هسالن یا یط یش نابرابریافزا

 1332 یهاسالر مربوط به یاز مقاد 1312افته و در سال یش یافزا 1311 در سال ،1316 د در سالیشد

 یه هدفمندین محاسبات آثار ثانویا براساستوان عنوان کرد که ین میشتر شده است. بنابرایز بین 1333و 

در  1.ع درآمد شده استیه بهبود توزین رفتن اثر اولیموجب از ب ،ها که در باال به آن اشاره شدارانهی

                                                 
های مرکز آمار؛ از متن حفظ وحدت رویه در استفاده از دادهعلت به دهد کهنمودار زیر نتایج محاسبات بانك مرکزی را نشان می .1

 اصلی حذف شده و در پانویس به آن اشاره شده است. 

 (1332-1336ضریب جینی در مناطق شهری )

 
 ینترنتیبانك به آدرس ا نیا تیساخبر مندرج در وب مهیبه نقل از جدول ضم یآمار بانك مرکز اداره محاسبات: أخذم

http://www.cbi.ir/showitem/12659.aspx 

ات مرکز آمار افزایش ضریب جینی طی درخصوص اختالف بین محاسبات مرکز آمار و بانك مرکزی الزم به ذکر است که اگرچه محاسب

دهد، اما براساس محاسبات این مرکز نیز، ضریب جینی طی این دو سال تقریباً در سطح سال را نشان نمی 1312و  1311دو سال 

 ای را تجربه نكرده و در نتیجه روند کاهشی آن از بین رفته است. باقی مانده و کاهش قابل مالحظه 1316

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

ضریب جینی شهری

http://www.cbi.ir/showitem/12659.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/12659.aspx
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 یکه رشد اقتصاد یطیبه همه افراد جامعه در شرا یمساو یارانه نقدیرسد پرداخت یقت به نظر میقح

 منجر به بدتر شدن یعیاست بازتوزیك سیمانند  ،قرار داشته یط رکودین بوده و کشور در شراییپا

 یمساوصورت به یارانه نقدیپس از آن شده است. پرداخت  یهاسالدر  ید ناخالص داخلیت تولیوضع

ات از ین منابع آن از محل مالینبوده و تأم یعیاست بازتوزیك سیم یر مستقطوبهن همه افراد اگرچه یب

به  که منجر یاز منابع آن از محل اعتبارات بانك مرکز یادین بخش زیاما تأم ،افراد ثروتمند نبوده است

 را به وجود آورد.  یات تورمیقت مالیدر حق ،تورم شد

در  یگذارهیسك سرمایشده و ر ینانیك اقتصاد موجب بروز نااطمیود تورم باال در وج یر کلطوبه

 هنددمیح یداران ترجهیسرما یطین شراین در چنیبنابرا ،دهدمیربازده را کاهش ید یهاتید فعالیتول

ن ید. انکن یگذارهیکند سرمایر مییآنها متناسب با نرخ تورم تغ پربازده که نرخ سود در یتا در بازارها

الص د ناخین منجر به کاهش تولینبوده و بنابرا یدیتول یهاتیفعال ،زودبازده هستند بازارها که عموماً

د، رسیز به نظر میران نی. در اقتصاد اشودمی یشدن رشد اقتصاد یا منفیجه کاهش یو در نت یداخل

ران یدر اقتصاد ا طوری کهبهرا فراهم آورده است.  یطین شرایچن ،به بعد 1316 یهاسال یتورم باال ط

م متناسب با نرخ تور یپربازده که نرخ سود ید به سمت بازارهایاز تول یادیز یهاهیسرما هاسالن یا یط

تواند منجر یاند که خود منشده یت اقتصادید فعالیجه منجر به تولیمانند طال و ارز رفته و در نت ،داشتند

ق یاز طر یاز به بررسین خصوص نیذکر شده در ا یشده باشد. هرچند ادعاها اندازپسبه کاهش نرخ 

موجود  یهابا استفاده از داده ،ر استیاخ یهاسالکه مربوط به  ییداشته و از آنجا یآمار یهاداده

فاه و ر ینابرابر ،یرشد اقتصاد یرهایمتغ ین حال روند ظاهریبا ا ،ن ادعاها را به اثبات رساندیتوان اینم

 یع فقر را تا حدودیو توز 1311و  1316 یهاسال یران در تله فقر طیگرفتار شدن اقتصاد ا ،یاقتصاد

 کند. ید مییتأ

نه خانوار محاسبه یهز یهاز با استفاده از دادهین یگرین شاخص دین بخش از مطالعه همچنیدر ا

م با یکند ارتباط مستقیا محاسبه مها رنهیخانوار از کل هز ینه خوراکین شاخص که سهم هزیشد. ا

 ل بهترین به تحلیو همچن دهدمیزان رفاه خانوار را مورد سنجش قرار یاما م ،ع درآمد نداردیت توزیوضع

هه زان رفاه در اواسط دین میشتریب ،ن شاخصیج محاسبه اینتا ،کندیز کمك میع درآمد نیت توزیوضع

 . دهدمینشان  1311تا  1331 یهاسالن آن را در یو کمتر 1336

 :ر اشاره کردیتوان به پنج مورد زین بخش میمحاسبات ا براساسر خالصه طوبهن یبنابرا

 .دهدمیرا نشان  یکمتر ینابرابر ییدر مناطق روستا ینابرابر یهاشاخص .1

را نشان  یشتریرفاه ب یرفاه کمتر و در مناطق شهر ییشاخص رفاه خانوار در مناطق روستا .2

 . دهدمی

ــ .3 ــاخص نابرابر عنوان به  ینیب جی رضـ ــتا   یشـ کمتر بوده و   یر معنادار طوبه  ییدر مناطق روسـ

 .  دهدمیرا نشان  یکمتر ینابرابر
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توان اظهارنظر قطعی درخصوص در این مطالعه نمی ،زمانی کوتاه مورد مطالعه هباز علتهر چند به  .4

وده شتر بیب یکه رشد اقتصاد یزمان یهابازه یدر برخرابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری داشت، اما 

 است.  کمتر ینابرابر ،کمتر بوده یکه رشد اقتصاد یزمان یهابازه یشتر و در برخیب ینابرابر

ق که در مناط دهدمینشان  ییو روستا یك شهریج محاسبه شده به تفكیسه نتایدر مجموع مقا .5

 یابرابرن ییفاه بهتر و در مناطق روستاباالتر و شاخص ر ینابرابر ،باالتر است یکه رشد اقتصاد یشهر

 ز کمتر است.یکمتر و رفاه ن

 

 رانیع درآمد در ایگذار بر توزتأثیرل عوامل یو تحل یبررس .4

 یكاریتورم و ب ،یمانند رشد اقتصاد یکالن اقتصاد یرهایمتغ یزمان یبا مطالعه روند سر ،ن بخشیدر ا

کالن  یارهین متغیل رابطه بیبه تحل ،برآورد شده یابرنابر یهارابطه آنها با شاخص یچگونگ یو بررس

ران یع درآمد در ایت توزیگذار بر وضعتأثیرل عوامل یتر به تحلیر کلطوبها یو  یو نابرابر یاقتصاد

 م. یپردازیم

سنجش  یهاشاخص ین خصوص الزم به ذکر است همانطور که در بخش قبل در بررسیدر ا

 .بوده است 1311تا  1336ن مطالعه از سال یدر نظر گرفته شده در ا یانبازه زم ،مالحظه شد ینابرابر

ز ن مطالعه ایر در ایآنكه اتفاقات اخعلت به اًیها و ثاندر دسترس بودن دادهعلت به اوالً ین بازه زمانیا

 عوامل ید توجه داشت که در بررسین حال بایانتخاب شده است. با ا ،دار بودهربرخو یشتریت بیاهم

د دارد. گر وجوین در نظر گرفتن عوامل دیتر و همچنیطوالن یاز به بازه زمانین ریغك متیگذار بر ثیرتأ

 ن دو اظهارنظر کرد. بایارتباط ادرخصوص  یسادگتوان بهینم ریغروند دو مت یضمن بررس طوری کهبه

رآمد ع دیرات توزییتغ یچگونگ یبررس ،ز مورد توجه قرار داردیش از هرچین مطالعه بین حال آنچه در ایا

 است.  ینابرابر یهاهمزمان با شاخص ،رانیاقتصاد ا یرهایر متغیحرکت سا ین چگونگیو همچن

 

 یرشد اقتصاد .1-4

ن موضوع یاشاره شد که ا یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه بدرخصوص  ن مطالعهیدر بخش دوم از ا

 یاساس سؤالن عنوان شد که دو یوده است. همچنب یز در مطالعات اقتصادیبرانگاز مباحث چالش یكی

 ن خصوص مطرح است:یدر ا

 فقرا شده است؟ منجر به بهتر شدن وضع یا رشد اقتصادیآ .1

 یعنی ،شتر به نفع فقرا بوده است(یر بوده )به نسبت ثروتمندان بیبه نفع فق یا رشد اقتصادیآ .2

 را بهبود داده است؟ یت نابرابریوضع

 ،مربوط به آن مانند نرخ فقر یهات فقر و محاسبه شاخصیوضع یزمند بررساین ،اول سؤالپاسخ به 
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ن یست. آنچه در این مطالعه نیبوده که موضوع ا یرابطه آن با رشد اقتصاد یره و بررسیشكاف فقر و غ

حاسبه م ینابرابر یهاو شاخص ین رشد اقتصادیرابطه ب یبررس ،ردیگیبخش از مطالعه مورد توجه قرار م

و  ین رشد اقتصادین بخش رابطه بین در قسمت اول از این مطالعه است. بنابرایبخش سوم از ا شده در

و در قسمت دوم جمع  یو شهر ییمختلف در مناطق روستا یهابا استفاده از نمودار و شاخص ینابرابر

 ارائه خواهد شد.  یو نابرابر ین رشد اقتصادیاز رابطه ب یبند

 یابرو نابر یرشد اقتصاد .1-1-4

 یررسرا مورد ب یت رفاه خانوار و رشد اقتصادیابتدا وضع ،یو نابرابر یرابطه رشد اقتصاد یش از بررسیپ

 به یکانه خوریشاخص رفاه خانوار با استفاده از نسبت هز ،ن مطالعهیم. در بخش سوم از ایدهیقرار م

قرار  یز مورد بررسین ریغمت نیبا ا ین بخش رابطه رشد اقتصادینه خانوار محاسبه شد که در ایکل هز

 رد.یگیم

 

 1332-1331 ،یینه خانوار روستایبه کل هز ینه خوراکیو نسبت هز یرشد اقتصاد ـ الف( -13نمودار )

 
 .رانیمرکز آمار ا یمل یهاحساب یهابودجه خانوار و داده یهاداده براساسمحاسبه شده  :مأخذ

 مت بازار محاسبه شده است. یبه ق یناخالص داخل دیتول براساس یرشد اقتصاد یهاداده ح:یتوض

 

خانوار  كی ینه برایبه کل هز یکانه خوریو نسبت هز ین رشد اقتصادیارتباط متقابل ب 13نمودار 

 یك رابطه منفیرسد یبه نظر م ،ن نمودار نشان داده شدهی. همانطور که در ادهدمیرا نشان  ییروستا

هرچه رشد  طوری کهبه ،نه خانوار وجود داردیاز کل هز یاکنه خوریو سهم هز ین رشد اقتصادیب

 یه معناجه بیکمتر شده و در نت یینه خانوار روستایاز کل هز ینه خوراکیسهم هز ،شتر شدهیب یاقتصاد

 دست آمده دربه ید توجه داشت که رابطه منفین حال بایبوده است. با ا ییش رفاه خانوار روستایافزا
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و  1311 یهاسال یدارد. ط یمربوط به دو سال آخر مورد بررس یهابه داده یادیز یوابستگ 13نمودار 

نه یاز کل هز ینه خوراکیسهم هز هاسالن یا یو تورم باال وجود داشته که ط یمنف ی؛ رشد اقتصاد1312

ن یا یز اشاره شد، طین نیش از ایهمانطور که پ طوری کهبهدا کرده است. یش پیشدت افزاز بهیخانوار ن

ن یدرصد بوده که باالتر 43و  42ب یبه ترت یینه خانوار روستایاز کل هزخوراکی  نهیدو سال سهم هز

 است.  یدوره مورد بررس یمقدار ط

ن دو سال به همراه تورم باال، منجر به کاهش یا یط یمنف یرسد رشد اقتصادین به نظر میبنابرا

خوراکی  نهیخانوار به هز یهانهیاز هز یسهم باالتررو، نیخانوار شده و ازا یقیقابل توجه درآمد حق

 )هم یدو سال آخر مورد بررس یهان حال همانطور که اشاره شد، حذف دادهیافته است. با ایاختصاص 

ن یب یفیتا رابطه ضع شودمی( باعث ییروستا یخانوارهادرخصوص  و هم یشهر یخانوارهادرخصوص 

. ودشمین رابطه مثبت یا ییروستا یخانوارهادرخصوص  یده و حتو رفاه خانوار برقرار بو یرشد اقتصاد

ن مطالعه کوتاه بوده و یدر ا یمورد بررس یك طرف بازه زمانین موضوع از آن جهت است که از یا

اد گر، اقتصین از طرف دیرها به دست دهد. همچنین متغیارتباط بدرخصوص  یل کاملیتواند تحلینم

را تجربه  ییباال یاقتصاد ی، رشدهاینفت یش درآمدهایواسطه افزابه 1336دهه  یهاسال یران طیا

 نهیهز سهم هاسال یدر برخز باعث شده تا یران نیاقتصاد ا یباال تورم نسبتاً هاسالن یا یکرده که ط

ابد و در مجموع روند با ین سهم کاهش یا هاسال یافته و در برخیش ینه خانوار افزایاز کل هزخوراکی 

رفاه خانوار  و ین رشد اقتصادیرابطه ب یر عوامل در بررسین در نظر نگرفتن ساینكند. همچن یا طر یثبات

 گذار باشد. تأثیرتواند یز مین

بود به به یتواند تا حدودیز مین یمورد بررس یش بازه زمانین حال همانطور که اشاره شد، افزایبا ا

 1326، از سال ین بررسیا یب( بازه زمان -13ب( و ) -12) یرو در نمودارهانیاها کمك کند. ازلیتحل

 در نظر گرفته شده است.
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 1332-1374 یینه خانوار روستایبه کل هز ینه خوراکیو نسبت هز یرشد اقتصادـ  ب(-13نمودار )

 
 .رانیمرکز آمار ا یمل یهاحساب یهابودجه خانوار و داده یهاداده براساسمحاسبه شده  :مأخذ

 مت بازار محاسبه شده است. یبه ق ید ناخالص داخلیتول براساس یرشد اقتصاد یهاهداد ح:یتوض

 

به خوراکی  نهی، سهم هزیش رشد اقتصادیب( مشخص است؛ با افزا-13که در نمودار )همانطور 

ن رابطه با حذف دو سال آخر مورد یافته، ایکاهش  1312تا  1324 یهاسال ینه خانوار طیکل هز

 ار است. ز برقرین یبررس
 

  1331-1331 ینه خانوار شهریبه کل هز ینه خوراکیو نسبت هز یرشد اقتصاد ـ الف(-14نمودار )
 )درصد(

 
 .: همانمأخذ

 مت بازار محاسبه شده است. یبه ق ید ناخالص داخلیتول براساس یرشد اقتصاد یهاداده ح:یتوض
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 1331-1374 ینه خانوار شهریزبه کل ه ینه خوراکیو نسبت هز یرشد اقتصاد ـ ب(-14نمودار )

 
 .: همانمأخذ

 مت بازار محاسبه شده است. یبه ق ید ناخالص داخلیتول براساس یرشد اقتصاد یهاداده ح:یتوض

 

نه خانوار یاز کل هز یکانه خوریو سهم هز یز رابطه رشد اقتصادیب( ن -14الف( و ) -14نمودار )

 نهین سهم هزیب یمنف یارابطه ،ز مشخص استیدارها نن نموی. همانطور که در ادهدمیرا نشان  یشهر

 و ین رفاه خانوار شهریجه رابطه مثبت بیو در نت یو رشد اقتصاد ینه خانوار شهریاز کل هز یکاخور

 یهاتیمحدود یز اشاره شد، برخین حال همانطور که در باال نی. با اشودمیمشاهده  ،یرشد اقتصاد

، باعث شده است تا در یمورد بررسمدت کوتاه یر عوامل و بازه زمانیموجود مانند در نظر نگرفتن سا

ال ن حیداشته باشد، با ا یدو سال آخر مورد بررس یهابه داده یادیز یج وابستگیالف( نتا -14نمودار )

 13 ی، طنه خانواریاز کل هزخوراکی  نهیو سهم هز ین رشد اقتصادیرابطه ب یب( بررس -14در نمودار )

ده و را بهتر نشان دا ریغن دو متین ایب ی، رابطه منفیش بازه زمانین افزایصورت گرفته که ار یسال اخ

  ز برقرار است.ین یآمده با حذف دو سال آخر مورد بررس رابطه به دست

 انوارو رفاه خ یرسد که رابطه رشد اقتصادیبه نظر م ،با رفاه خانوار یسه رابطه رشد اقتصادیدر مقا

نوار رفاه خا یرات رشد اقتصادییرسد تغیبه نظر م طوری کهبهتر است یقو ییوستاخانوار ردرخصوص 

 . دهدمیقرار  تأثیرشتر تحت یب یرا نسبت به خانوار شهر ییروستا

 یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه ب یتوان به بررسیم ،و رفاه ین رشد اقتصادیرابطه ب یپس از بررس

ن خصوص الزم به ذکر ین مطالعه پرداخت. در ایه شده در قسمت دوم امحاسب یهابا استفاده از شاخص

با  یسنجش نابرابر یهابه بعد شاخص 1331 یهاسال ،ز اشاره شدیدر بخش قبل نکه همانطور است 

قانون  یواسطه اجران امر بهیکه ا دهندمیرا نشان  یادیز یمواجه بوده و کاهش نابرابر یرات جدییتغ
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ن یا یقت طیبوده است. در حق یدرآمد یهابه همه گروه یارانه مساوی یا و اعطاهارانهی یهدفمند

عوامل ان عنوبه یات اقتصادیشناخته شده در ادب یرهایاز متغ یع درآمد تابعیت توزیرات وضعییتغ هاسال

ن ییاست تعیك سیره نبوده است. بلكه یتورم و غ ،یع درآمد مانند رشد اقتصادیت توزیگذار بر وضعتأثیر

ن یهمچن هاسالن یا 1.ر داده استییع درآمد را تغیت توزیوضع ،ط اقتصاد کالنیرون محیشده از ب

ن یب یمیر خاص ارتباط مستقطوبه درحالی که ،د و تورم باال بوده استیشد یهمزمان با رکود اقتصاد

کننده نییتع هاسالن یا یآنچه ط یعنیع درآمد وجود نداشته است. یرات توزییو تورم با تغ یرکود اقتصاد

ه ارانه بیتحت عنوان  یمساو یع مبلغیتوز ،بوده یسنجش نابرابر یهاع درآمد و شاخصیت توزیوضع

در  ،ن بخش از مطالعهین در ای. بنابرایکالن اقتصاد یرهایبوده است و نه متغ یدرآمد یهاهمه گروه

 یهاالسن ارتباط بدون در نظر گرفتن یا ،یو نابرابر یکالن اقتصاد یرهاین متغیارتباط متقابل ب یبررس

 یرهاین متغیرابطه بدرخصوص  یرسد در مطالعات آتین به نظر می. همچنشودمی یز بررسیر نیاخ

 ،هاهارانی یقانون هدفمند یه پس از اجرایاول یهاسال یالزم است تا برا ،زین یو نابرابر یکالن اقتصاد

 ف شود.یتعر یمجاز ریغمت

 

 نه سرانه دهک دهم به دهک اول یو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ لف(ا-15نمودار )

 1332-1331 ،کل کشور یوزن

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا مأخذ:

و  1311 یهاسال یها)داده 1312 سال ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 

 .مرکز آمار یمل یهاحساب یها( داده1312

 

                                                 
های مختلف از کل درآمدهای ملی نشده؛ بلكه صرفاً که سازوکار درونی اقتصادی منجر به تغییر سهم درآمدی گروه . منظور آن است1

 های خانوار را تغییر داده است. اعطای پول نقد ترکیب هزینه

y = 0.4746x + 13.037

R²  =0.6598
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 نه سرانه دهک دهم به دهک اول یو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ ب(-15نمودار )

 1333-1331کل کشور  یوزن

 
 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهادادهو  1311-1336ران یا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

ه ن مطالعیدر ا یمورد بررس یهاسالدر کل  یو نابرابر ین رشد اقتصادیالف( رابطه ب -15نمودار )

. دهدمیدر کل کشور نشان  1312و  1311 ،1316ن رابطه را با حذف سه سال یب( ا -15و نمودار )

 یرتأثع درآمد در آن تحت یدوره که توز ییال انتهاکه با حذف سه س دهدمین دو نمودار نشان یسه ایمقا

توان یم باًیف شده و تقریتضع یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه مثبت ب ،بوده است یارانه نقدی یاعطا

نه دهك دهم به اول بدون در نظر گرفتن سه یو نسبت هز ین رشد اقتصادیب یگفت که رابطه مشخص

  1.دوره وجود ندارد ییسال انتها

 

  

                                                 
 یانگر رابطه اقتصادی و علیتواند برابطه روند مشخص شده در نمودار بوده و نمی . معادله رگرسیونی نشان داده شده در نمودار صرفا1ً

های و معلولی بین رشد اقتصادی و نابرابری باشد. برای بررسی رابطه علی و معلولی رشد اقتصادی و نابرابری الزم است تا بررسی

 اقتصادسنجی با در نظر گرفتن سایر متغیرها صورت گیرد. 

y = 0.1392x + 15.52

R² = 0.1729
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 نه سرانه دهک دهمیو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ الف(-16نمودار )

 1332-1331 ،ییت روستایجمع یبه دهک اول وزن

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

و  1311 یهاسال یها)داده 1312سال  ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 

 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاداده (1312

 

 نه سرانه دهک دهمیو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ ب(-16نمودار )

 1333-1331 ،ییت روستایجمع یبه دهک اول وزن

 
 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاو داده 1311-1336 ،رانیا ییروستاو  یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

  

y = 0.3226x + 10.418
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y = -0.0229x + 12.873
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 ییدر مناطق روستا یو نابرابر ین رشد اقتصادیب( رابطه متقابل ب -11الف( و ) -11) ینمودارها

سه ی. نكته قابل توجه در مقادهدمینشان  1331تا  1336و  1312تا  1336 یهاسال یب طیرا به ترت

ن یرابطه مثبت به دست آمده در نمودار اول از ب ،است که با حذف سه سال آخر دورهن دو نمودار آن یا

امر  نیدر نمودار دوم برقرار شده است. ا یو نابرابر ین رشد اقتصادیف بیضع یك رابطه منفیرفته و 

 دست یو نابرابر ین رشد اقتصادیب یتوان به رابطه مشخصیز نمین ییکه در مناطق روستا دهدمینشان 

 افت.ی

 

 نه سرانه دهک دهم یو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ الف(-17نمودار )

 1332-1331 ،یت شهریجمع یبه دهک اول وزن

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

و  1311 یهاسال یها)داده 1312سال  ییو روستا یشهر یرهانه و درآمد خانوایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 

 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهادادهو  (1312

 

  

y = 0.406x + 11.377

R² = 0.678
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 نه سرانه دهک دهمیو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ ب(-17نمودار )

 1333-1331 ،یت شهریجمع یبه دهک اول وزن

 
 مرکز آمار. یمل یهاحساب یهاو داده 1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا: مأخذ

 

نه دهك دهم به دهك اول و ینسبت هز ،یز همانند موارد قبلیب( ن -12الف( و ) -12) ینمودارها

 یعنیبا حذف سه سال آخر  ،. همانطور که مشخص استدهدمینشان  یرا در مناطق شهر یرشد اقتصاد

اهش ک یو رشد اقتصاد ین نابرابریرابطه مثبت ب ،زین یمناطق شهردرخصوص  1312تا  1316 یهاسال

 یمتررات کییتغ ،حذف سه سال آخر یینسبت به مناطق روستا ین حال در مناطق شهریافته است. با ای

 جاد کرده است. یجه به دست آمده ایرا در نت

 ین رشد اقتصادیب یمشخص توان به رابطهیکه نم دهدمینشان  12تا  15 یدر مجموع نمودارها

 یابرابربر ن یافت. هرچند عوامل متعددین مطالعه دست یج به دست آمده در ایبا استفاده از نتا یو نابرابر

ن خصوص اظهارنظر کرد. اما آنچه مشخص است آن یق در ایدق یتوان بدون بررسیگذارند و نمیم تأثیر

 ،کندینم یرویپ یزجمله آنكه از روند مشخصا یل متعددیران به دالیدر ا یاست که رشد اقتصاد

ش ن مطالعه منجر به کاهیدر ا یمورد بررس یهاسال یر عوامل طیسا تأثیرو فارغ از  یینتوانسته به تنها

 شود.  ینابرابر

 کند. ید مییج باال را تأیز نتاین یسنجش نابرابر یهار شاخصیبا سا یرابطه رشد اقتصاد

 

  

y = 0.2549x + 12.573
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 نه سرانهیو نسبت هز یبطه رشد اقتصادرا ـ الف( -13نمودار )

 1332-1331ر کل کشور یست درصد ثروتمند به فقیب

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

و  1311 یهاسال یهااده)د 1312سال  ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 

 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاداده، (1312

 

 نه سرانهیو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ الف( -13نمودار )

 1333-1331 ،ر کل کشوریست درصد ثروتمند به فقیب

 
 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاادهو د 1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

  

y = 0.2335x + 7.7139

R² = 0.6621
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y = 0.0813x + 8.8497

R² = 0.1945
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 نه سرانه چهل درصدیو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ الف(-13نمودار )

 1332-1331ر کل کشور یثروتمند به فق

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

و  1311 یهاسال یها)داده 1312سال  ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 

 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاداده و  (1312

 

 نه سرانهیو نسبت هز یرابطه رشد اقتصاد ـ ب( -13نمودار )

 1333-1331  ر کل کشوریچهل درصد ثروتمند به فق

 
مرکز  یمل یهاحساب یهاو داده 1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یرآمد در خانوارهاع دیگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 .آمار

 

ست یسهم ب یعنی ینابرابر یانهیو دو شاخص هز یرابطه متقابل رشد اقتصاد 11و  13 ینمودارها

y = 0.0922x + 4.149

R² = 0.6812
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3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

0 2 4 6 8 10

یر
فق

ه 
د ب

من
وت

ثر
د 

ص
در

ل 
چه

ه 
ین

هز

(درصد)رشد اقتصادي 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

46 

ر کل ین چهل درصد ثروتمند به چهل درصد فقیر کل کشور و همچنیست درصد فقیدرصد ثروتمند به ب

با حذف سه سال آخر دوره مورد  ،ز مشخص استین نمودارها نی. همانطور که در ادهدمیکشور را نشان 

 .شودمیمالحظه ن یو نابرابر ین رشد اقتصادیب یرابطه مشخص ،1312تا  1316 یهاسال یعنی یبررس

بر  یانچند تأثیر( 1312-1336) یمورد بررس یهاسال یط یرسد رشد اقتصادیدر مجموع به نظر م

 نداشته است.  ینابرابر

 زین یو شهر ییمناطق روستا ،ك کل کشوریبه تفك ینیب جیو ضر ین رشد اقتصادیرابطه ب

 رد. یگیقرار م یمورد بررس ،ن بخش از مطالعهیدر ا ین شاخص سنجش نابرابریآخرعنوان به

 

 1332-1331 ،کل کشور ینیب جیو ضر یرابطه رشد اقتصاد ـ الف(-21نمودار )

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

و  1311 یهاسال یها)داده 1312سال  ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 

 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاداده و (1312
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 1333-1331 ،کل کشور ینیب جیو ضر یرابطه رشد اقتصاد ـ (ب-21نمودار )

 
 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاو داده 1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

. دهدمینشان  یدو بازه مورد بررس یدر کل کشور را در مقابل رشد اقتصاد ینیب جیضر 26نمودار 

ر یانسبت به س یك شاخص نابرابریعنوان به ینیب جیو ضر یرابطه رشد اقتصاد ،ن نموداریا براساس

 ،ها از محاسباتارانهی یقانون هدفمند ین حال حذف سه سال پس از اجرایشتر است. با ایها بشاخص

 ف کرده است. ین رابطه را تضعیا
 

 1332-1331 ییدر مناطق روستا ینیب جیرو ض یرابطه رشد اقتصاد ـ الف( -21نمودار )

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 یهاسال یها)داده 1312سال  ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 

 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاداده، (1312و  1311
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 1332-1331 ییدر مناطق روستا ینیب جیو ضر یرابطه رشد اقتصاد ـ الف( -21نمودار )

 
 .یمل یهاحساب یهاو داده 1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

اند. همانطور که نشان داده شده یقتصادو رشد ا ییدر مناطق روستا ینیب جیضر 21در نمودار 

زده سال مورد یدر س ریغن دو متین ایب یرغم وجود رابطه معنادارین نمودار مشخص است علیدر ا

و  ین رشد اقتصادیتوان بیرا نم یچ رابطه مشخص و معناداریه ،با حذف سه سال آخر دوره ،یبررس

 مشاهده کرد.  ییدر مناطق روستا ینیب جیضر

 
 

 1332-1331 ،یدر مناطق شهر ینیب جیو ضر یرابطه رشد اقتصاد ـ الف( -22ار )نمود

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

و  1311 یهاالس یها)داده 1312سال  ییو روستا یشهر ینه و درآمد خانوارهایهز یریج طرح آمارگیده نتایگزارش چكتوضیح: 
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 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاداده ،(1312

 1333-1331 ،یدر مناطق شهر ینیب جیو ضر یرابطه رشد اقتصاد ـ الف( -22نمودار )

 
 .مرکز آمار یمل یهاحساب یهاو داده 1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

 . دهدمینشان  یرا در مناطق شهر ینیب جیو ضر یرابطه متقابل رشد اقتصاد 22ار نمود

ر یاز مانند سین ینیب جیو ضر ین رشد اقتصادیج به دست آمده از رابطه متقابل بیدر مجموع نتا

 . دهدمیرا نشان  یو نابرابر ین رشد اقتصادیمشخص ب یاعدم وجود رابطه ،یسنجش نابرابر یهاشاخص

 یو نابرابر یاز رابطه رشد اقتصاد یبندجمع .2-1-4

ن یب یف شده و مشخصیرسد که رابطه تعریبه نظر م ،ن بخشیج به دست آمده در ایبا استفاده از نتا

وجود ندارد. در مجموع وجود نداشتن رابطه  یمورد بررس یهاسال یران طیدر ا یو نابرابر یرشد اقتصاد

 یاز عوامل متعدد یتواند ناشیم یدوره مورد بررس یران طیدر ا یو نابرابر ین رشد اقتصادیب یمشخص

ن یرفع ا یرها باشد که برایر متغیسا تأثیر در نظر نگرفتنعلت بهتواند ین موضوع میك طرف ایباشد. از 

ن یرا در نظر گرفت. همچن یگذار بر نابرابرتأثیرتوان مجموعه عوامل یم یمشكل در مطالعات اقتصادسنج

دت مرها در کوتاهین متغیر معمول روابط بطوبهد در نظر گرفته شود آن است که یکه با یهمموضوع م

وجود دارد  یطوالن یاز به بازه زمانین ریغن دو متیرابطه متقابل ب یبررس یست و برایق نیقابل برآورد دق

ست. اما از ین یسنجادروابط اقتص یبررس یبرا یق بازه مناسبین تحقیساله ازدهیس ین بازه زمانیو بنابرا

ر یخا یهاسالع درآمد در یت توزیرات وضعییتغ یچگونگ یبررس ین مطالعه هدف اصلیکه در ا ییآنجا

 ر در نظر گرفته شده است.یاخ یهاسالبازه  ،ن زمانیبهتر در ا یبررسمنظور به ،بوده

در  یرو نابراب ین رشد اقتصادیوجود نداشتن رابطه مشخص بدرخصوص  گر قابل ذکرینكته مهم د

 ران استیدر اقتصاد ا ینفت یاز درآمدها یرشد اقتصاد یریپذتأثیرن مطالعه؛ یدر ا یدوره مورد بررس

ن ینابرابوده و ب ینفت یمت نفت و درآمدهایق تأثیرتحت  یادیران تا حد زیدر ا یرشد اقتصاد طوری کهبه

 کند. یت نمیمعكوس کوزنتس تبع U یاز قاعده منحن
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ش یه باعث افزایدر مراحل اول یمطالعات کوزنتس رشد اقتصاد براساسل اشاره شد که در بخش قب

. اما دهدمیرا کاهش  ینابرابر ،یافتگیاز توسعه یدن به حدیبا رس یشده و در مراحل بعد ینابرابر

 هبود ینفت یش درآمدهایشتر موارد همراه با افزایران در بیدر ا یرشد اقتصاد ،همانطور که اشاره شد

ن یکه از اواسط ا 1336در دهه  یرشد اقتصاد ،ن مطالعهیدر ا یژه در دوره مورد بررسیطور وبهو است. 

است  ین در حالیبوده است. ا ین دوره زمانیدر طول ا 1مت نفتید قیش شدیاز افزا یناش ،دهه آغاز شد

سترش از گ یناش یادرشد اقتص ،ستندیمند نن صورت بهرهیبه ا یعیکه از منابع طب ییکه در کشورها

 یالو م یپول یهااستیس یاست که برخاسته از اجرا یاقتصاد یهابخش یدر تمام یاقتصاد یهاتیفعال

 کننده اقتصاد است. تیمناسب و تقو

 ،یعیوابسته به منبع طب یدر کشورها ،شودمیمطرح  2یعیمنابع طب یات نحسیآنگونه که در ادب

 یهاگروه طوری کهبه. شودمین کشورها یدر ا 3ییجورانت شیك شوک مثبت منجر به افزایوقوع 

ن موضوع موجب یخود اختصاص دهند. اشتر از درآمد نفت را بهیتا هرچه ب کنندمیتالش  4مختلف فشار

ر ع درآمد دیت توزیمنجر به بدتر شدن وضع طوری کهبهن کشورها شده یدر ا یع درآمدیرات توزییتغ

 ،ردیگیان تعلق میجوشتر به رانتیب ،مت نفتیش قیاز افزا یت که درآمد ناشن صوریبه ا ،شودمیجامعه 

سهم  ،شتر تالش کنندینفع بیذ یهااما هرچه گروه ،کندیهرچند وضع همه مردم جامعه را بهتر م

 . دهندمیخود اختصاص جاد شده را بهیاز درآمد ا یشتریب

رخ داده است. مطالعات صورت  یحدودن موضوع تا یرسد که ایز به نظر میران نیدرخصوص ا

کند. ید مییرا تأ ییجوو رانت ینفت یش درآمدهاین افزایز رابطه بیران نیاقتصاد ادرخصوص  گرفته

گذار بر آن تأثیرران و عوامل یکه به برآورد اندازه رانت در اقتصاد ا یادر مطالعه 5(2612) یلیو ن یانیکاو

ه ران کیجاد شده در اقتصاد ایزان رانت ایم یش درآمد نفتیافزا یهالسااند که در نشان داده ،پردازدیم

دست ج بهینتا یطین شرایدر چن افته است.یش یافزا ،کندیانه را فراهم میجورانت یهاتینه فعالیزم

ش یافزا یهاسالکه در  دهدمینشان  ،زیران نیع درآمد در ایت توزیوضع یهاآمده از محاسبه شاخص

کاهش  یهاسالو در  دهدمیرا نشان  یش نابرابریع درآمد افزایسنجش توز یهاشاخص ،یدرآمد نفت

 خورد. یز به چشم مین یکاهش نابرابر ،به بعد 1331 یهاسالمانند  یدرآمد نفت

 یهاالسران در یع عادالنه فقر در ایرسد که موضوع توزین بخش به نظر میج اینتا براساسن یبنابرا

                                                 
سفید( ایران از  1 سال    هر زای ادالر به 14/43. قیمت فوب خلیج فارس نفت )نفت  شكه در  شكه   دالر به 21/161به  1333ب ازای هر ب

 رسید.   1332در سال 

2. Resource Curse  

3. Rent Seeking  

4. Interest Group  

5. Kaviani and Nili (2011) 
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 یرتر از جوامع شهریکه فق ییدر جوامع روستا طوری کهبه شودمیمشاهده  یکاهش رشد اقتصاد

 یعنی ،است یار کمتر از رفاه خانوار شهریز بسیکمتر است و همزمان رفاه خانوار ن ینابرابر ،هستند

اما همزمان رفاه خانوار  ،ع برابرتر درآمد وجود داردیتوز یبه معنا یشترین جوامع عدالت بیهرچند در ا

 ی کهطوربهکند ید میین موضوع را تأیز ایدر طول زمان ن یت خانوار شهریوضع یبررس کمتر است. زین

ز کمتر بوده و یع درآمد هموارتر بوده( رفاه خانوار نیبرقرار بوده )توز یشتریکه عدالت ب ییهاسالدر 

 برعكس. 

ر ب یرشد اقتصاد تأثیرد آن است که یآیدست من بخش از مطالعه بهیج ایدر مجموع آنچه از نتا

اول  است که در قسمت ین در حالیشود. ا یاد نبوده تا منجر به کاهش نابرابریز یزان کافیبه م ینابرابر

د عنوان ش ،یو نابرابر یرابطه رشد اقتصاددرخصوص  مطالعات صورت گرفته ین مطالعه در بررسیاز ا

 ،یتصادو رشد اق ینابرابر ریغگرفتن تنها دو متا با در نظر یمختلف دن یدر کشورها یادیکه در مطالعات ز

ن نظر از در نظر گرفتصرف یعنیمشاهده شده است.  ریغن دو متین ایب یرابطه مثبت مشخص و معنادار

شود.  یتوانسته منجر به کاهش نابرابر یر معنادارطوبه یرشد اقتصاد ،یگذار بر نابرابرتأثیرر عوامل یسا

. در شد یز بررسینه خانوار نیبه کل هز یکانه خورینسبت هز شاخص ،هن بخش از مطالعین در ایهمچن

اما  ،وجود نداشته یو نابرابر ین رشد اقتصادیب یرغم آنكه رابطه مشخصیعل ،رسدیمجموع به نظر م

در  یش رشد اقتصادیافزا طوری کهبهداشته است.  یبا رشد اقتصاد یمیزان رفاه خانوار ارتباط مستقیم

 را بهتر کرده است. یدرآمد یهاهمه گروه یرفاه تیمجموع وضع

 

 تورم .2-4

شتر مطالعات صورت یاشاره شد که ب ین تورم و نابرابریرابطه بدرخصوص  ن مطالعهیدر بخش اول از ا

د تورم درآم طوری کهبهاند. دست آوردهبه ین تورم و نابرابریرا ب ینه رابطه مثبتین زمیگرفته در ا

وجب رو منیقرار داده و ازا تأثیرشتر تحت یبا درآمد باالتر ب یهاعه را نسبت به گروهر جامیفق یهاگروه

ن بخش با استفاده از یدر ا ،رانین رابطه در ایا یچگونگ یبررسمنظور به .شودمی یش نابرابریافزا

 یابرابرو نن تورم یرابطه ب ین مطالعه به بررسیدر قسمت دوم از ا ینابرابر یمحاسبه شده برا یهاشاخص

 م پرداخت. یخواه

 ،یو تورم در مطالعات اقتصاد ین نابرابریعلت رابطه مثبت برآورد شده ب ،همانطور که اشاره شد

خود قرار  یرتأثشتر تحت یر را بیفق یهادرآمد گروه ،باال یهاتورم یعنی ،شتر تورم بر فقرا استیب تأثیر

ن یپردرآمد است. همچن یهاشتر از نرخ تورم گروهیب رآمددکم یهانرخ تورم گروه یعبارتا بهیو  دهدمی

 یبررس یاشاره شد که برا یات موضوع رابطه تورم و نابرابریادب ین مطالعه در بررسیدر بخش اول از ا

 یبرامدت بلند یهااز به دادهیاظهارنظر کرد و نمدت کوتاه یهاتوان با استفاده از دادهین رابطه نمیا

وص درخص د در نظر داشت کهین بایو تورم وجود دارد. همچن یرتباط متقابل نابرابرا یچگونگ یبررس
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ن یز در نظر گرفته شوند. همانطور که در بخش رابطه بیگذار نتأثیرگر ید عوامل دیبا ریغن دو متیرابطه ب

 انوتیتنها م ،گذارتأثیرر عوامل یبدون در نظر گرفتن سا ،ز اشاره شدین یو نابرابر یرشد اقتصاد

 یرابطه علدرخصوص  یتوان اظهارنظر قطعیاظهارنظر کرد و نم ریغدو مت یحرکت یهمجهتدرخصوص 

 یحرکت یهمجهت یم به بررسیتوانیتنها م ،زین بخش از مطالعه نیا ن دریرها داشت. بنابرایمتغ یو معلول

 م.یبپرداز ریغدو مت

 م کرد:یخواه یر را بررسیموارد ز ،یتورم بر نابرابر تأثیر یچگونگ یمنظور بررسبه

 ،یانهینرخ تورم دهك اول و آخر هز .1

 ،اتیو دخان یدنیآشام ،یکانرخ تورم مواد خور .2

 ،یو شهر یینرخ تورم روستا .3

 .ینابرابر یهانرخ تورم و شاخص .4

 یانهیهز یهانرخ تورم دهک .1-2-4

 درآمدکم یهام گروهن موضوع که نرخ توریا یبه بررس یانهیمختلف هز یهانرخ تورم در دهك یبررس

 کند. یکمك م دهدمیقرار  تأثیرشتر تحت یرا ب

 

 1331-1332 و 1331ه یسال پا براساس یشهر یانهینرخ تورم دهک اول و دهم هز .23نمودار 

 
 .1316=166 ،یانهیك دهك هزیبه تفك یکننده شهرمت مصرفیشاخص ق ،متیشاخص ق یهاداده ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 

مت با سال یشاخص ق یهاداده براساسرا  یشهر یانهینرخ تورم دهك اول و دهم هز 23ر نمودا

 یعنی یانهینرخ تورم دهك اول هز ،ن نمودار مشخص استی. همانطور که در ادهدمینشان  1316ه یپا

29 28.5
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ن یش از نرخ تورم دهك دهم بوده است. همچنیهمواره ب ،یمورد بررس یهاسالن گروه در یتردرآمدکم

نرخ تورم  ،1332در سال  طوری کهبهشتر شده است. ین اختالف بیش داشته ایکه تورم افزا ییهاسالدر 

 ،ن دوین ایب یدرصد 2/2درصد بوده که اختالف  3/21درصد و نرخ تورم دهك دهم  21دهك اول 

در  1316در سال  یدرصد 1/1است و پس از آن اختالف  ین اختالف در طول دوره مورد بررسیشتریب

 هر دو گروه ین نرخ تورم دوره برایکه کمتر 1333و  1334 یهاسالن در یرتبه دوم قرار دارد. همچن

 درصد است.  2/2و  2/1ب یز در حداقل و به ترتین نرخ تورم دو گروه نیاختالف ب ،ثبت شده یانهیهز

شتر بوده و در یه بر همواریفق یهاتورم گروه ،دهدمیز نشان ین 21ن همانطور که نمودار یبنابرا

 دا کرده است. یپردرآمد کاهش پ یهاشتر از گروهیآنها بر اثر تورم ب ینه واقعیا هزیجه درآمد و ینت

 اتیو دخان یدنیآشام ،یکانرخ تورم مواد خور .2-2-4

روتمند ث یهار نسبت به گروهیفق یهاشتر تورم بر گروهیب یگذارتأثیرکه باعث  یگر از مواردید یكی

واد ر معمول سهم مطوبهخانوار است.  یر اقالم سبد مصرفینسبت به سا یتورم باالتر مواد خوراک ،شودمی

( یانهی)هز یباالتر درآمد یهاتر نسبت به دهكنییبا درآمد پا یخانوارها یهانهیاز کل هز یکاخور

 أثیرتشتر تحت یرا ب یانهین هزییپا یهادهك یهانهیهز ،تا تورم شودمین امر باعث یشتر است و همیب

 قرار دهد. 

 

 1331-1331 ،)درصد( یشهر یانهینه خانوار دهک هزیاز کل هز یکانه خوریسهم هز. 24نمودار 

 
 .نه خانوار مرکز آماریهز یهاداده :مأخذ
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 نه دهک اول و دهمیاز کل هز یکانه خورین سهم هزیاختالف ب .25نمودار 

 1331-1331)درصد(  یخانوار شهر

 
 .: همانخذمأ

 

 ینه دهك اول و دهم خانوار شهریاز کل هز یکانه خوریب سهم هزیبه ترت 25و  24 یدر نمودارها

نه یسهم هز ،ن دو نمودار مشخص استین دو نشان داده شده است. همانطور که در این ایو اختالف ب

شتر یار بیبس یبررسمورد  یهاسالدر همه  یانهیك خانوار در دهك دهم هزی یهانهیاز کل هز یکاخور

 ،1332ن مورد در سال ین اختالف در کمتریا طوری کهبهاست.  یانهین سهم در خانوار دهك اول هزیاز ا

 ده است. یدرصد رس 23/31به  یمورد بررس یهاسال ین مورد طیشتریدرصد بوده و در ب 22/11

 

 1332-1332 ،درصد() یشهر یو نرخ تورم کل خانوارها یکانرخ تورم مواد خور .26نمودار 

 
 یخانوارها یمت کاالها و خدمات مصرفینه و درآمد خانوار مرکز آمار و گزارش شاخص قیهز یهاداده :مأخذ

39.77742158

19.26740739
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 .رانیمرکز آمار ا 1316ه یسال پا براساس 1313در مردادماه  یشهر

مت یدر مقابل شاخص کل ق یو دخان یدنیآشام ،یکاخور ییمت گروه کاالیشاخص ق 21نمودار 

نرخ تورم در گروه مواد  ،ن نمودار مشخص استی. همانطور که در ادهدمینشان  یشهر یوارهاخان

ش یافزا یهاسالش از نرخ تورم شاخص کل بوده و در یب 1335و  1334از دو سال  ریغدر به  یکاخور

 1316در سال  طوری کهبهافته یش ین دو افزایاختالف ا 1312تا  1316 یهاسالخصوص نرخ تورم به

 ده است.یدرصد رس 12ن اختالف به حدود یا

 یهاد گروهیکه تورم چگونه بر کاهش قدرت خر دهندمینشان  یتا حدود 21تا  24 ینمودارها

 درآمدکم یهان گروهیجه اختالف بیداشته و در نت یشتریبا درآمد باالتر اثر ب یهانسبت به گروه درآمدکم

 . شودمی یش نابرابریفزاشتر کرده و منجر به ایو پردرآمد را ب

 ییو روستا ینرخ تورم شهر. 3-2-4

  یهاگروه یهانهیا هزیتورم بر درآمد  یگذارتأثیر یخصوص چگونگن بخش دریکه در ا ین شاخصیآخر

 ست. ا یو شهر ییت نرخ تورم در مناطق روستایوضع یبررس ،ردیگیمورد استفاده قرار م ین درآمدییپا

 

 1332-1331 ،ییبه روستا یت شهریک خانوار جمعینه ینسبت هز .27نمودار 

 
 .رانینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایهز یهاداده: مأخذ
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 1313-1313 ،)درصد( 1یو شهر یینرخ تورم روستا .23نمودار 

 
 .رانیمرکز آمار ا ییو روستا یکننده شهرمت مصرفیشاخص ق یهاداده :مأخذ

 

 یمورد بررس یهاسال یرا ط ییك خانوار روستایبه  یر شهرك خانواینه ینسبت هز 22نمودار 

ر متوسط طوبه یك خانوار شهری یهانهیهز ،ن نمودار مشخص استی. همانطور که در ادهدمینشان 

خانوار  یهانهیبرابر هز 24/1ن مورد به یشتریبوده و در ب ییك خانوار روستای یهانهیش از هزیهمواره ب

ر متوسط نسبت طوبه ییروستا یکه خانوارها دهدمین نمودار نشان ین اینابراب 2.ده استیرس ییروستا

 قرار دارند.  یتر درآمدنییپا یهادر گروه یشهر یبه خانوارها

ن ینشان داده شده است. همانطور که در ا یو شهر یینرخ تورم روستا 23ن در نمودار یهمچن

شتر از نرخ تورم یهمواره ب ییخ تورم روستانر ،1335و  1334دو سال  ریغبه  ،نمودار مشخص است

فاصله نرخ  1311و  1316 ،1332 یهاسال یعنیش تورم یافزا یهاسالخصوص در بوده و به یشهر

 شتر شده است. یب یاز نرخ تورم شهر ییتورم روستا

 ودهشتر بیب درآمدکم یهاگروه یکه نرخ تورم برا دهندمیز نشان ین 23و  22 ین نمودارهایبنابرا

 . دهدمیقرار  تأثیرشتر تحت یرا ب درآمدکم یهاگروه یها و درآمدهانهیزان هزین تورم میو بنابرا

 

                                                 
ده روستایی   کننآن سال پایه برای شاخص قیمت مصرف    های شاخص قیمت مرکز آمار محاسبه شده که در   . نرخ تورم براساس داده 1

 بوده است.   1316کننده شهری و برای شاخص قیمت مصرف 1331

شت که نمودار  2 شان می    24. همچنین باید توجه دا سبت هزینه خانوارها را به یك دیگر ن سرانه. درحالی که به ن طور  دهد و نه هزینه 

صورتی        ست و بنابراین در  شهری ا ستایی بیش از خانوار  سط بعد خانوار رو سرانه تبدیل      ها معادلزینهکه همتو شده و به هزینه  سازی 

 خواهد بود.  24شوند، هزینه سرانه شهری نسبت به روستایی بیشتر از مقادیر نشان داده شده در نمودار 

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

نرخ تورم روستایی نرخ تورم شهري
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 ینابرابر یهانرخ تورم و شاخص .4-2-4

 یهاشتر تورم بر گروهیب تأثیرهمانطور که اشاره شد از جهت  ین تورم و نابرابریب یو معلول یرابطه عل

خصوص در که به دهدمیکند و نشان ید میین رابطه را تأیز این 23تا  23 یاست. نمودارها درآمدکم

 یهامتیاز رفاه خود به ق یشتری( سهم بیانهی)هز ین درآمدییپا یهاگروه ،ش تورمیافزا یهازمان

باالتر  یهاش از نرخ تورم گروهیب ین درآمدییپا یهاو درواقع نرخ تورم گروه دهندمیرا از دست  یواقع

 یرابرن تورم و نابیتوان عنوان کرد که رابطه بیها مین بررسیج به دست آمده در این از نتاینابرااست. ب

ن ییاپ یهادهك یواقع یهانهیتورم منجر به فاصله گرفتن هز یعنی ،ك رابطه مثبت خواهد بودیران یدر ا

 باال خواهد شد.  یهااز دهك یانهیهز

 یهان تورم و شاخصین بخش از مطالعه رابطه بیدر ا ،الج به دست آمده در بایبا توجه به نتا

اول آنكه همانطور که در بخش  :است ین خصوص ذکر دو نكته ضروری. در اشودمی یبررس ینابرابر

اند تویها نمارانهی یهدفمند یپس از اجرا یهاسال ،ز اشاره شدین یو نابرابر ین رشد اقتصادیرابطه ب

 ن قانونیا یرا اجرایرا به دست دهد. ز یاقتصاد یرهایو متغ ین نابرابریاز رابطه ب یحیاطالعات صح

مرتبط  یارهیر متغیسا تأثیر طوری کهبهع درآمد داشته یت توزیبر وضع یادیز تأثیر یدستورصورت به

ز اشاره شد که یموضوع ن یات نظرین خصوص آنكه در بخش ادبیاثر کرده است. نكته دوم در ایرا ب

نتواند به  دیشامدت کوتاه یهایرد و بررسیصورت گمدت د در بلندیبا ین تورم و نابرابریبرابطه  یبررس

 ابد. یدست  یجه درستینت

قرار  یمورد بررس 1331تا سال  ین تورم و نابرابریرابطه ب ،با توجه به نكات ذکر شده در باال

 یهاسال یعنین مطالعه یدر ا یمورد بررس یکه طول بازه زمان شودمین حال متذکر یو در ع 1ردیگیم

 یشتر بازه زمانیب یهایبررس یست و بهتر است برایبرخوردار ن یکاف یهااز تعداد داده 1331تا  1336

 ست. برخوردار ا ییت باالیاز اهم یخصوص در مطالعات اقتصادسنجدر نظر گرفته شود که به یتریطوالن

 

  

                                                 
دی درص 44تورم  1311 عنوان مثال در حالی که در سالبهها آن است که های پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه. عدم بررسی سال1

ها دهد از طرف دیگر اعطای یارانه نقدی نیز باعث افزایش هزینه این گروههای درآمدی پایین را تحت تأثیر قرار میشدت هزینه گروهبه

خنثی  ارشود و در نتیجه اثر اعطای یارانه نقدی، تأثیر تورم و سایر متغیرهای مرتبط ای( میهای باالی درآمدی )هزینهنسبت به گروه

 ها نیاز به تعریف متغیرهای مجازی داریم. د، در نتیجه در بررسی این سالسازمی
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 1333-1331 ،ییت روستایدهم به اول سرانه جمعنه دهک یرابطه تورم و نسبت هز .23نمودار 

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 .1331=166 ،ییمت مناطق روستایشاخص ق ،متیشاخص ق یهاداده ،رانیمرکز آمار ا

 

 1333-1331 ،یت شهریانه جمعنه دهک دهم به اول سریرابطه تورم و نسبت هز .31نمودار 

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 .1316=166 ،یمت مناطق شهریشاخص ق ،متیشاخص ق یهاداده ،رانیمرکز آمار ا
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و  ییروستا ب در مناطقیاول سرانه به ترت كنه دهك دهم به دهینسبت هز 36و  21 ینمودارها

ها به ن دادهیا براساستوان ینم ،ن دو نمودار مشخص استی. همانطور که در ادهدمیرا نشان  یشهر

ها و کم بودن تعداد دادهعلت به رسدیافت که به نظر میو تورم دست  ین نابرابریب یرابطه مشخص

 است.  یمورد بررس یهاسال

 

 1333-1331 ،ییروستات یجمع ینیب جیرابطه تورم و ضر .31نمودار 

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 .1331=166 ،ییمت مناطق روستایشاخص ق ،متیشاخص ق یهاداده ،رانیمرکز آمار ا

 

 1333-1331 ،یت شهرینه دهک دهم به اول سرانه جمعیرابطه تورم و نسبت هز. 32نمودار 

 
 .1311-1336 ،رانیا ییو روستا یشهر یع درآمد در خانوارهایگزارش توز ،رانیمرکز آمار ا :مأخذ
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 .1316=166 ،یمت مناطق شهریشاخص ق ،متیشاخص ق یهاداده ،رانیمرکز آمار ا

 یو شهر ییرا در مناطق روستا ینیب جیضر ین رشد اقتصادیز رابطه بین 32و  31 ینمودارها

 نشان دهند.  ین تورم و نابرابریرا ب یتوانند رابطه مشخصینم زین دو نمودار نی. ادهدمینشان 

 یاز رابطه تورم و نابرابر یندبجمع .5-2-4

ن تورم یق رابطه متقابل بیقرار گرفت. هر چند از طر یمورد بررس ین تورم و نابرابرین بخش رابطه بیدر ا

 دست یمورد بررس یهاسالدر  ریغن دو متین ایب یتوان به رابطه مشخصینم ینابرابر یهاو شاخص

 یو معلول یرابطه عل ،و با درآمد باال درآمدکم یهاگروه نرخ تورم بر یگذارتأثیر یچگونگ یاما بررس ،افتی

 کند. ید مییرا تأ ین تورم و نابرابریب

رد در همه بجز دو مو یشهر یانهیکه نرخ تورم دهك اول هز دهدمین بخش نشان یها در ایبررس

ن معناست که تورم ین موضوع به ایباالتر است. ا یاز نرخ تورم دهك دهم شهر یمورد بررس یهاسال

شتر کاهش یرا ب یمت واقعینه آنها به قیقرار داده و هز تأثیرشتر تحت یرا ب یانهیرفاه دهك اول هز

 . دهدمی

 كار دهك اول نسبت به دهنه خانویاز کل هز یکانه خورین نشان داده شد که سهم هزیهمچن

نه خانوار دهك دهم یاز کل هز یکانه خورین مورد به سه برابر سهم هزیشتریشتر بوده و در بیدهم ب

ش از نرخ تورم یز همواره )بجز دو سال( بین یکان حال نرخ تورم گروه مواد خوریرسد. در همیم یشهر

ن دو امر در کنار هم نشان یده است. ایرسدرصد  12ن اختالف به ین مورد ایشتریشاخص کل بوده و در ب

 برخوردار هستند.  یاز نرخ تورم باالتر ین درآمدییپا یهاگروه یمصرف یکه کاالها دهدمی

ر د ییخانوار روستا درحالی کهبوده  یش از تورم شهریز همواره بین ییگر تورم روستایاز طرف د

 رند.یگیقرار م یر شهر( نسبت به خانوایانهی)هز یتر درآمدنییپا یهاگروه

 یات اقتصادیآنطور که در ادب یر کلطوبهران )و یکه در اقتصاد ا دهدمین موارد نشان یمجموع ا

ا ع درآمد ریجه توزی( تورم به ضرر فقرا )نسبت به ثروتمندان( بوده و در نتشودمین موضوع مطرح یا

 کند. ینابرابرتر م

 

 یبندجمع

قرار گرفت.  یمورد بررس 1312تا  1336 یهاسال یط یدرآمد و نابرابر عیت توزین مطالعه وضعیدر ا

 ساسبرا ین نابرابریشتریکه ب دهندمین مطالعه نشان یبرآورد شده در ا یسنجش نابرابر یهاشاخص

 یز طین یزان نابرابرین میبوده کمتر 1332تا  1335 یهاسالدر  یمورد بررس یهاشاخص یتمام

 بوده است. به بعد  1331 یهاسال

 ،1316 یهاسال یط ینابرابر ،هاهمه شاخص براساسکه  دهدمین مطالعه نشان یا یهایبررس
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 ایندرآمد در توزیع  داشته وشدید کاهش  هایارانه یقانون هدفمند یبه واسطه اجرا 1312و  1311

قانون  یه با اجراموضوع از آن جهت است کاین خانوار برابرتر شده است. میزان هزینه  براساس هاسال

ارانه یکه  ییاعطا شد و از آنجا یدرآمد یهابه همه گروه یمساو یارانه نقدیزان یم ،هاارانهی یهدفمند

ن ییپا یهاکرد گروهنهیهز ،دهدمیل یرا تشك ین درآمدییپا یهاگروه یاز درآمدها ییسهم باال ییاعطا

 ،اعطا شده یارانه نقدی یدرآمد یباال یهاگروهدرخصوص  درحالی که ،افتیش یشدت افزابه یدرآمد

 یسنجش نابرابر یهاشاخص شودمین موضوع باعث یها نداشته است. همنهیش هزیدر افزا یادیسهم ز

 نییپا یهانه دهكیش نسبت هزیو افزا یکاهش نابرابر ،اندنه خانوار محاسبه شدهیهز براساسکه 

 باال را نشان دهند.  یهابه دهك یدرآمد

زان ین صورت بوده است که میبه ا یدوره مورد بررس یط ینابرابر یهاروند شاخص یر کلوطبه

دوره  یزان خود طین میبه باالتر 1331و  1335 یهاسالبه بعد اوج گرفته و در  1334از سال  ینابرابر

 1331ال از س یزان نابرابریم ،هاارانهی یقانون هدفمند یگر با اجرایاز طرف د ،رسدیم یمورد بررس

زان ین میبه کمتر 1312ت در سال یمواجه شده و در نها 1316د در سال یافته و با کاهش شدیکاهش 

 1312و  1311محاسبه شده در سال  یهاشاخص براساس یزان نابرابرین حال میده است. با ایخود رس

 ندارد.  یك بوده و اختالف معناداریار به هم نزدیبس

نه یبه کل هز یکانه خورینسبت هز ،عه مورد برآورد قرار گرفتن مطالیکه در ا یگریشاخص د

ه ن رفایشتریکه ب دهدمین شاخص نشان یج محاسبه ایشاخص رفاه خانوار است. نتاعنوان به ،خانوار

بوده  1312و  1311 ،1316 یهاسال یز طیزان رفاه نین میو کمتر 1331و  1335 یهاسال یخانوار ط

وار نه خانیبه کل هز یکانه خورینسبت هز ،ن مطالعهیدر ا یمورد بررس یهاساله ین در کلیاست. همچن

 ییتان رفاه خانوار روسیبوده و بنابرا ینه خانوار شهریبه کل هز یکانه خوریشتر از نسبت هزیب ییروستا

 کمتر بوده است. 

ت. رار داده اسق یو تورم مورد بررس یرا با رشد اقتصاد ین نابرابرین رابطه بین مطالعه همچنیدر ا

 یتوان به رابطه مشخصین مطالعه نمیدر ا یمورد بررس یهاسال یکه ط دهدمیها نشان یج بررسینتا

عبارت دیگر رشد اقتصاد ایران اثر کاهنده محسوسی بر بهافت. یدست  یو نابرابر ین رشد اقتصادیب

لگوی رشد آنها همزمان با کاهش های اخیر که ا، برخالف برخی تجارب موفق دههنابرابری درآمدی ندارد

ا یه و ن مطالعیدر نظر گرفته شده در امدت کوتاه یاز بازه زمان یتواند ناشین موضوع میا. است نابرابری

د یآیت مج به دسیاما آنچه از نتا ،باشد یو نابرابر ین رشد اقتصادیر عوامل در رابطه بیدر نظر نگرفتن سا

 ین رابطه آنقدر قویا ،رین دو متغین ایمشخص ب یاتن رابطهدر صورت وجود داش یآن است که حت

ك کند. اما کم یع درآمد و کاهش نابرابریت توزیبتواند به بهبود وضع ییبه تنها ینبوده که رشد اقتصاد

ورد م یکه هرچند در بازه زمان دهدمیو رفاه خانوار نشان  ین رشد اقتصادیرابطه ب یگر بررسیاز طرف د

 فیو رفاه خانوار ضع ین رشد اقتصادی( رابطه مثبت برقرار شده ب1312-1336مطالعه )ن یدر ا یبررس
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تا  1326 یهاسالبه  ین بازه زمانیش ایدوره است، اما با افزا ییانتها یهاسالج یبوده و وابسته به نتا

 ییهاسال در طوری کهبهو رفاه خانوار مشاهده کرد  ین رشد اقتصادیرا ب یتوان رابطه مثبتی، م1312

اه( کمتر از رف یشاخصعنوان بهنه خانوار )یبه کل هزخوراکی  نهیشتر بوده نسبت هزیب یکه رشد اقتصاد

  بوده و برعكس.

ل ر معموطوبهاست که تورم  هاشاره شد یات اقتصادیدر ادب ین تورم و نابرابریدرخصوص رابطه ب

 یاز کاالها شیب فقرا معموالً یمصرف یرم کاالهاکه تو ان معنیبه ضرر فقرا نسبت به ثروتمندان است. به ا

ان فقرا نسبت به ثروتمند یواقع یهانهیش تورم درآمدها و هزیجه با افزایثروتمندان بوده و در نت یمصرف

که  دهدیمز نشان ین مطالعه نیا یهایج بررسیابد. نتاییش میز افزاین یابد و نابرابرییشتر کاهش میب

 نیباال بوده است. همچن یهاش از تورم دهكیب یدر طول دوره مورد بررس یانهیهزن ییپا یهاتورم دهك

 یهاشتر از دهكیشدت بن بهییپا یهاخانوار در دهك یهانهیاز کل هز یکانه خوریسهم هز درحالی که

 و ین رابطه مثبت علیهاست. بنابرامتیز باالتر از تورم شاخص کل قین یکاتورم مواد خور ،باال است

ه بازعلت به درحالی کهبرقرار بوده است.  یمورد بررس یهاسال یران طیدر ا یتورم و نابرابر یمعلول

تقابل م یتوان از بررسیر( نمیعلت تمرکز بر اتفاقات اخن مطالعه )بهیانتخاب شده در امدت کوتاه یزمان

شان ها نیج بررسینتا ،ره شداما همانطور که اشا ،افتیدست  یبه رابطه مشخص یرابطه تورم و نابرابر

 . شودمیران یکه تورم باعث فاصله گرفتن فقرا از ثروتمندان در ا دهدمی

ع درآمد از عوامل یت توزیوضع یچگونگ ،ز اشاره شدین گزارش نیدر مجموع همانطور که در طول ا

ان ی. اما از من عوامل استین ایاز مهمتر یكیدولت  یاقتصاد یهااستیرد که سیپذیم تأثیر یمتعدد

. گذارد درآمد عیتوزیت وضع گیریبر شكل یادیز تأثیررسد تورم یبه نظر م یکالن اقتصاد یرهایمتغ

ع درآمد را یت توزیوضع ،ریخا یهاسالتورم باالتر مانند  یهاخصوص نرخو به رقمیتورم دو  یهانرخ

 . شودمی یابرش نابریجه منجر به افزایر داده و در نتییشدت به ضرر فقرا تغبه

در  یاسیدر حوزه اقتصاد س یادیگسترده و ز ین الزم به ذکر است که مطالعات اقتصادیهمچن

 نیع درآمد شكل گرفته است. در ایدولت و توز یهااستین سیرابطه بدرخصوص  یات اقتصادیادب

 ن شده استقرار گرفته و عنوا یمورد بررس یاسیدولت از منظر اقتصاد س یهایاستگذاریسمطالعات، 

بهبود  یدر راستا ییهااستیس یبه اجرا یادیل زیست تمایان پوپولاستگذاریسها و دولت یر کلطوبهکه 

ان استگذاریس یاصل یاز شعارها یکاهش نابرابر طوری کهبهدارند.  یع درآمد و کاهش نابرابریتوز

ر طوبهل ین قبیارانه و از ای یش نرخ دستمزد، اعطایمانند افزا ییهااستیس یست بوده و اجرایپوپول

ن یا ین حال شواهد نشان داده است که اجرایان قرار دارد. با ااستگذاریسن یمعمول در دستور کار ا

 شده و نه تنها یش نابرابریو افزا یقیش تورم، کاهش دستمزد حقیت منجر به افزایها در نهااستیس

رآمد در ع دیت توزیوضع ی. چگونگشودمی یبرابرش نایه را محقق نساخته، بلكه منجر به افزایاهداف اول



 

 ___________________________________________________________  

 

 

63 

 رد. یقرار گ یتواند در مطالعات جداگانه مورد بررسیز مین منظر نیران از ایا

نترل رسد که کیبه نظر م ،ران استیاقتصاد ا یاز مشكالت اصل یكی یبا توجه به آنكه تورم دو رقم

مد است. ع درآیت توزیو بهبود وضع ینابرابر کاهش یها بران روشیاز بهتر یكی استگذاریس یتورم ازسو

که  شودمیه یتوص یاقتصاد استگذاریسع درآمد در مرحله اول به یت توزیبهبود وضعمنظور به نیبنابرا

ورزد. در  یخوددار ،ش تورم شودیکه منجر به افزا یاستیهرگونه س یتورم را کنترل کرده و از اجرا

تواند یم ،باشد یو انسان یكیزیه فیاز انباشت سرما یکه ناش یدرشد اقتصا ،مرحله دوم با کنترل تورم

 شود.  یمنجر به کاهش نابرابر

تخصص م یانسان یرویو ن یه انسانیشتر از سرمایکه منجر به استفاده ب یدر صورت یرشد اقتصاد

 یدرآمد یهامتخصص تنها مختص گروه یانسان یرویرا نیخواهد شد. ز یمنجر به کاهش نابرابر ،شود

 شده و یكاریمنجر به کاهش ب یوجود دارد. رشد اقتصاد یمختلف درآمد یهاثروتمند نبوده و در گروه

 ز خواهد داشت. ین یبا کاهش نابرابر یمیجه رابطه مستقیدر نت

د یبا یاقتصاد استگذاریس ،شود یکه منجر به کاهش نابرابر یبه رشد اقتصاد یابیمنظور دستبه

 ثبات یکرده و برقرار یدیتول یهاتیپردرآمد جامعه را جذب فعال یهاگروه یاندازهاپستالش کند تا 

 بازده شود. کم یها به بازارهاهیمانع از ورود سرما ،کالن یط اقتصادیدر مح
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