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  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست
  31-56 ، صفحات1393، پاییز 7سال دوم، شماره 

  

   برخی متغیرهای کالن اقتصادی ثیرأکنکاشی پیرامون ت
  ١)ای (هزینه شکاف درآمدی بر

  
  اسالمی هللا سیف

  (نویسنده مسئول) اقتصاد ارشد کارشناس
eslami@econo.ir  

  
به  گزیرها نا گری دولت های حاکمیتی و تصدی نظر از حیطه طور کلی در تمام کشورهای جهان صرف به

طور خاص در جهت  رفاه عمومی و بهبرخی از این مداخالت در حوزه  .باشند مداخله در برخی امور می
کاهش فاصله طبقاتی و بهبود در توزیع درآمد در جامعه  برایپذیر  های آسیب گسترش حمایت از گروه

 کالن بر شکاف درآمدیاقتصاد متغیرهای برخی دراین مقاله با استفاده از روش همجمعی اثر  پذیرد. صورت می
د که دستیابی نده شان مین گرفته صورتهای  ررسیب. بررسی شده است) 1349-1391(های  طی سال

 های توزیع درآمد و دیگر شاخص 35/0جینی  همراه ضریب درصدی به 8همزمان به اهداف نرخ رشد اقتصادی 
گردد در ترسیم اهداف اقتصادی برای  پیشنهاد می ، بنابراینباشد پذیر نمی در برنامه پنجم توسعه امکان
همراه  تصادی کشور این موضوع که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال بهتنظیم برنامه ششم توسعه اق

 دست آمده از برآوردهای همجمعی هنتایج ب جینی با مشکالتی مواجه خواهد شد مدنظر قرار گیرد. کاهش ضریب
دهد افزایش متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم شکاف درآمدی  گرفته نشان می صورت

سرانه شکاف درآمدی  را بیشتر و افزایش متغیرهای، یارانه سرانه، اشتغال سرانه و مالیات برثروت در جامعه
  دهد.  را کاهش می

 
 JEL: .C13, E25, E60, H24 بندی طبقه
، یاقتصاد نرخ رشد ،نییباال و پا یدرآمد یها گروهمیان ، شکاف یها، شکاف درآمد ارانهی های کلیدی: واژه
  .ینیج بیرتورم، شاخص ض نرخ

 

                                                 
 11/9/1393تاریخ پذیرش:            18/4/1393تاریخ دریافت: * 
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  مقدمه. 1
های فلسفی  جنبه اغلباوایل  و است از یونان باستان ارائه شده عدالتمختلفی پیرامون های  نظریه تاکنون

شده  ل مطرحئبه بعد مسا 20از نیمه دوم قرن  ویژه بهدر چند قرن اخیر  اما ،گرفت الت مدنظر قرار میدع
 آن بسیار پررنگرنگ و بوی اقتصادی  ، اماشود فلت نمیغعدالت های فلسفی  جنبهپیرامون عدالت گرچه از 

محدودیت منابع موضوع  .منابع محدود است  اقتصاد تخصیص بهینهموضوع اساسی در علم . شده است
ر که به طوعلم اقتصاد هماندر . داردهای بشر  خواسته تمایالت ونامحدود بودن موجود ارتباط تنگاتنگی با 

ای  العاده ارزش و اهمیت فوقاز  نیزتخصیص منابع  چگونگی شود داده میاهمیت تخصیص منابع  مسئله
 ،شود عدالت در جامعه را شامل میمبحث از  توجهی قابلبخش  عدالت اقتصادیموضوع  .استبرخوردار 

  ترسیم نمود.عدالت را در عدالت اقتصادی توجهی از موضوع  بخش قابلتوان  که میای  گونه  هب
وسیله  هنان کالسیک در قرون گذشته معتقد بودند عدم تعادل در بازار ببسیاری از اقتصاددا

د توجه قرار گرفت کمتر مورعدالت موضوع  ، در نتیجهدست نامریی به تعادل باز خواهد گشت
 ،دانستند می علوم اجتماعیسیاست یا  ،فلسفهاموری مربوط به حوزه خارج از قلمرو اقتصاد و را  این موضوع و اساساً

 بر نداتو عنوان اصل کلی که می و به یافتهجای خود را عدالت در اقتصاد  موضوع در دوران معاصراما 
   ه است. پذیرفته شدکارایی اقتصادی نیز اثر بگذارد 

سنتی خود به نگرش اقتصاددانان که ست معنابه این عدالت در اقتصاد  مطرح شدن موضوع
که  تفکرو پذیرش این شده در اقتصاد  القاهای  اقعیتاین تغییر ناشی از و را تغییر داده و ییاکار

 ساختهمجبور را  اقتصاددانان است افزایش یافته (شکاف درآمدی) نابرابری اقتصادیدر دنیای واقعی 
 های داده و دغدغه بسط (شکاف درآمدی) نابرابری اقتصادیدر زمینه مطالعات خود را تحقیقات و 

  ار دهند.را نیز مورد توجه قر ددرآم توزیع
 کشورها در هر سطح از شده پذیرفته های های حمایتی یکی از سیاست سیاستدر این ارتباط اعمال 

خصوص مصرف،  در )ها یارانههای انتقالی ( پرداختمهم برقراری  اهدافاز  .است اقتصادیتوسعه 
  ی است.و اقتصادبرقراری عدالت اجتماعی  همراه افزایش رفاه آنان به و طبقات ضعیف جامعه حمایت از

 درآمدهای کشور که ناشی از افزایشگردد.  بازمی 1350به اوایل دهه  در ایران یارانه پرداخت
 خارجی ارزهای منابع مالی و بود مسلمانانجنگ اسرائیل با دلیل بروز  هافزایش قیمت جهانی نفت خام ب

 های مناسب در قبال سیاستتخاذ ا پیرامونریزی کشور  عدم برنامه. نمود منتقلرا به کشور ما  بسیاری
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 وبه ریال توسط بانک مرکزی  های خارجیرزاز طریق تبدیل ا مذکورمنابع حجم زیادی از  فوق تحول
آن از جامعه توانستند از مزایای  خاصی های گروه اقتصاد کشوربه ایجاد شده نقدینگی  سرازیرشدن

  را دریافت نمودند.  تحوالتیعایب چنین کوچک شهری و روستایی تنها م مناطق نمایند، امااستفاده 
 گردید.کشور  مناطق مختلف ها و گروهبین  )درآمدیشکاف ( اقتصادی عدالتی اجتماعی و بی ایجاد سبباین امر 
 تولید داخلی اییعدم توان وگرایی  مصرف و تشدید گسترش، دولت خانوارها و  همراه افزایش هزینه عوامل فوق به

 برایجدید موجبات افزایش قیمت کاالها و خدمات در کشور را فراهم نمود. دولت تقاضاهای  پاسخ بهدر 
 های انتقالی پرداختواردات انبوه کاالهای اساسی و  حفظ قدرت خرید طبقات وسیعی از جامعه اقدام به

   نمود.کاالهای اساسی  ازبه برخی  )یارانه (اعطای
 گسترش بیشتری یافت. ها این پرداخت در اقتصاد نقش دولت پیروزی انقالب اسالمی و افزایش پس از

 افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، تغییر ساختار کشاورزی کشور و... هایی نظیر پدیده
افزایش ها در بودجه دولت،  منجر به استفاده بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، کاهش سهم مالیات

 عدالتی اجتماعی و اقتصادی بی افزایش نهایتدر رم در جامعه و تعداد خانوارهای فقیر، افزایش بیکاری و تو
  .ه استدهه گذشته را در جامعه فراهم ساخت 4 در ها ) در برخی سالرآمدی(شکاف د

 ابت بودنثنظریات کوزنتس کشورهایی که در سطوح پایین تولید قرار دارند (با فرض  بر اساس
 یش تولید با بدتر شدن توزیع درآمد مواجه خواهند شد.فرهنگی، سیاسی و...) با افزا عوامل اجتماعی،
 نماید و کاهش تولید تر می افزایش تولید در این کشورها توزیع درآمد را نامناسب ،به عبارت دیگر

  منجر به بهبود توزیع درآمد خواهد شد. 
 )توزیع درآمد( عدالت اجتماعی و اقتصادی نظریات مختلف و بعضاً متناقضی در زمینه

بر اساس نظریه بازار رقابت کامل در پروسه حداکثر نمودن سود در  ،طور کلی هد دارد. بوجو
 این مسئله برآورد. با تأکید  دست می هبتولید را هر عاملی از تولید سهمی از  تولید کاال و خدمات

 (شکاف درآمدی) عدالت اجتماعی و اقتصادی وضعیت بسیاری بر این باورند که با رشد تولید
های نوین در  کارگیری شیوه هبا عنایت به بروز انحصارات و ب ، بنابراینیابد در بلندمدت بهبود می نیز

که  آنجایی از .مدت کارساز باشد در کوتاهشیوه فوق بتواند رسد که  نظر نمی هتولید کاالها و خدمات ب
موضوع به یکی از  نیا هبوده امروز انسان های متعالی یکی از آرمان عدالت اجتماعی و اقتصادی

  ها تبدیل شده است.  اقتصادی و اجتماعی برای دولت ،سیاسیمهم اهداف 
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 صورت جدی در کشورهای مختلف عمدتاً هشده در زمینه عدالت و نابرابری ب مطالعات انجام
 1990. در دهه خود گرفته گسترش و ابعاد مختلفی ب 1970از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در آغاز دهه  پس
یافته نیز  نابرابری بر موضوع انتخابات و قدرت گرفتن احزاب در کشورهای توسعه آثارسی برر

شانس، فرهنگ،  ،تماعیو اج سرمایه انسانی آثارلی نظیر ئو در ادامه مسا است شدهاضافه به آن 
پس از نیز  ایرانمورد بررسی قرار گرفته است. در  حوزه عدالت و نابرابری رجغرافیا و نهادها ب

 عدالت،حوزه  موضوعاتو افزایش شکاف درآمدی در کشور  1353های نفت در سال  فزایش قیمتا
  جدی مورد مناقشه محققین بوده است. صورت بهتوزیع درآمد و نابرابری 

ها و نرخ رشد اقتصادی مورد بررسی  دراین مقاله روابط بلندمدت شکاف درآمدی با یارانه
شکاف درآمدی  براشتغال، مالیات و نرخ تورم  همچونایی متغیره آثارهمچنین  ،گیرد قرار می

  نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نابرابری و  کاهشبرای  سیاست حمایتیهای  شیوهترین  یکی از مهمپذیر  به اقشار آسیبپرداخت یارانه 

، دارد خود را خاص های بندی طبقهاست که با توجه به پیچیدگی و تنوع و کاربرد آن شکاف درآمدی 
 است بودجه قابل انعکاسقانون  صورت آشکار در ههزینه ب لحاظها که از  از یارانه یدر این مقاله به نوع اما

  اشاره خواهد شد.
  

    برخی متغیرها های پرداختی به یارانه نسبت. 2
 بودجه دولتنسبت یارانه به کل شود  منعکس می دولتهای بودجه  ها در قالب هزینه مبالغ یارانه که نجاییآاز 
 اساس برقرار گیرد.  های حمایتی دولت مورد بررسی عنوان شاخص قابل اعتمادی از سیاست هبتواند  می

 به کل بودجه دولت باالترین نسبت پرداخت یارانه کهگردد  ) مالحظه می1جدول ( آمار و اطالعات
است که نسبتی بالغ بر  نفتی)سال پس از افزایش درآمدهای  (یعنی یک 1354از انقالب مربوط به سال  پیش

نسبت  )1352-1368(های  درصد از کل بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه طی سال 8/7
به بعد  1369از سال  اماهمراه بوده است،  ریابسی های نوسانهای بودجه روند ثابتی نداشته و با  مخارج یارانه به هزینه

بودجه دولت  درصد از کل 7/12، 1373که در سال  طوری  ه، بشود میبرخوردار باالیی  نسبتاً شاین سهم از افزای
  .از این سال روند کاهشی را طی نموده است پسو صرف پرداخت یارانه گردیده 
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 ،تجربه نموده استرا افزایش شدیدی سال گذشته  3در ها این نسبت  با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه
سال گذشته دچار مشکالت  درمردم  تمامل فراگیر بودن پرداخت یارانه به دلی های که دولت ب گونهه ب

   مین منابع آن بوده است.أای برای ت عدیده
ـادی   4ها به درآمدهای مالیاتی شاخص دیگری است که طی  نسبت یارانه ـیار زی  دهه گذشته با رشد بس

سـازی نـرخ ارز    یکسان دلیل هب )1372-1375( های دهد که دولت در سال همراه بوده و نشان می
 شـود  افزایش هزینه واردات کاالهای اساسی که بـه آن یارانـه پرداخـت مـی     در اقتصاد کشور و

 اسـت. پرداخت نمـوده  به مردم صورت یارانه  ههای خود از طریق مالیات را ب دریافت نیمی ازنزدیک به 
ست. با آغاز اجرای قانون صورت نوسانی تغییراتی را تجربه نموده ا ههای بعد این نسبت ب در سال

 ،این نسبت مجدد افزایش شدیدی را تجربه نموده است سال گذشته 3در  ها هدفمندسازی یارانه
یش از بـ  )1390-1391(هـای   طـی سـال  دولـت   )1اساس آمار و اطالعات جدول ( بر ای که گونهه ب

  ت.یارانه پرداخت کرده اس به مردمنموده دریافت  جامعهاز مالیات  مقداری که
 را در اقتصاد به نمایش بگذاردهای حمایتی دولت  سیاست جایگاهتواند  دیگری که می شاخص

دهـه گذشـته اقتصـاد ایـران در      4.آمار و اطالعـات  اسـت داخلـی   صلاناخـ نسبت یارانه به تولید 
ها حول  از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه پیشاین نسبت تا  دهد که ) نشان می1جدول (

تـوجهی   با افزایش قابل فوقبا آغاز اجرای قانون  این نسبتدرصد در نوسان بوده است.  2محور 
  رسیده است. 1391درصد در سال  6به باالتر از 

 های حمایتی دولت باشد یارانه سرانه است. دهنده ابعاد سیاست تواند نشان شاخص دیگری که می
 کاالهای اساسی دریافت یارانه نقدی وافزایش تقاضا برای  موجبکه افزایش جمعیت  ییاز آنجا
تواند وضعیت  های مهم اقتصادی می عنوان یکی از شاخص هگردد یارانه سرانه ب میای  یارانه

  های انتقالی دولت به جامعه را نمایان سازد. پرداخت
ها نیز  دهد که با افزایش حجم جمعیت میزان یارانه ) نشان می1جدول ( آمار و اطالعات

 های جاری نیز روندی افزایشی به خود گرفته است، ای به قیمت های یارانه ته و سرانه پرداختافزایش یاف
 رغم روند صعودی هگردد که ب مالحظه می 1376های ثابت سال  های پرداختی به قیمت با تعدیل یارانه اما

سید به اوج خود ر 1391در سال  و شدآغاز  1368یارانه سرانه (به قیمت جاری) که از سال 
 .ها بر افزایش قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است آثاری که پرداخت این یارانه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 26

https://qjfep.ir/article-1-139-fa.html


 7های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست     36

صرف پرداخت یارانه نقدی و یارانه از بودجه عمومی را  بسیاریگرچه دولت همه ساله مبالغ 
 بهبود توجهی در ثیر قابلأها ت دلیل فراگیر بودن این پرداخت هب اما ،کاالهای اساسی نموده است

های دولت بر الگوی  ارزش واقعی کمک در بر نداشته ووضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه 
 ریالمیلیون  6 ی حدودبرای هر فرد مبلغ 1391دولت در سال  ،مثال عنوان به .درخور توجه نبوده است تغذیه جامعه

. نماید هزار ریال ایجاد  625یزان م که تنها توانسته است قدرت خریدی به در حالینموده،  هزینهعنوان یارانه  هب
دهد  هزار ریال بوده است. روند مذکور نشان می 665حدود  1390در سال  این قدرت خرید

امر نیازمند همکاری تمام (این  اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیردچنانچه تغییری در 
دلیل ادامه  هب(آینده های  ) قدرت خرید مذکور طی سالاستهمراهی مردم  ارکان حکومت و

  مالحظه ای خواهد یافت.   در چند سال آینده) کاهش قابل دو رقمی های تورم نرخ
  

  )1376=100( اقتصادی کالن برخی متغیرهای و سهم آن ازها  یارانه .1جدول 
یارانه 

سرانه به 
قیمت 
ثابت 
  (ریال)

یارانه سرانه 
به قیمت 

  جاری (ریال)

ها  نسبت یارانه
به تولید 

الص ناخ
 داخلی

  (درصد)

ها  نسبت یارانه
به درآمدهای 

  مالیاتی
  (درصد)

نسبت 
ها به  یارانه

بودجه 
دولت 
  (درصد)

 بودجه دولت
قیمت به 

  جاری
  ریال)(میلیارد 

کل 
ها به  یارانه

قیمت 
  جاری

  (میلیارد ریال)

  سال

18219 233  72/0  5/5  4/1  4/531  3/7  1352  
135406 2004  2/2  7/40  4/5  4/1174  0/64  1353  
218982 3569  6/3  3/43  8/7  2/1496  1/117  1354  
131090 2491  9/1  5/24  0/5  4/1675  0/84  1355  
78918 1878  3/1  8/14  0/3  9/2174  8/65  1356  
45220 1171 85/0  1/9 1/2 2/2044 6/42 1357  
72020 2096  3/1  5/21  9/3  2/2018  2/79  1358  
26461 950  59/0  11  7/1  3/2249  3/73  1359  
45053 1991  1/1  7/14  0/3  27071  3/81  1360  
45222 2587  1/1  9/17  1 /4  3/3166  7/109  1361  
37195 2406  85/0  3/13  5/3  7/3671  1/106  1362  
36821 2622  89/0  4/13  9/2  6/3353  2/102  1363  
31876 2445  81/0  3/11  6/3  6/3313  4/116  1364  
27279 2575  87/0  4/12  0/4  8/3156  1/127  1365  
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 . 1ادامه جدول 

17599 2064 58/0  2/10 9/2 6/3640 5/104 1366  
11951 1753  45/0  2/9  2/2  6/4210  6/90  1367  
17869 3056 65/0 7/13 8/3 7/4316 5/162 1368  
39891 7412  2/1  8/23  7/6  1/6051  9/403  1369  
41112 9222  1/1  6/18  4/6  9/8090  9/514  1370  
66131 18445  6/1  7/27 9/9 8/10756 8/1063 1371  

107900 36957  1/2  3/52  2/11  9/20886  7/2337  1372  
136438 63197  8/2  1/67 7/12 4/28912 1/3686 1373  
119549 82704  6/2 9/66  8/11  41331 1/4895  1374  
125730  107185  7/2  3/51  3/11  56783  6437 1375  
94989  94989  2  4/33  9/8  65075  5801  1376  
85822  101348  8/1  7/33  8/9  64359  6294  1377  
85433  121152  8/1  6/29 1/8 94572 7651 1378  
81818  130647  6/1  5/25  8/7  107029  8390  1379  
90109  160304  8/1  27 2/8 128244 10468 1380  
96304  198386  8/1  26  7/5  229963  13153  1381  

120809  287053  1/2  7/29  3/7  263375  19323  1382  
146786  402926  4/2  6/32 4/8 327318 27538 1383  
246480  747082  8/3  5/50  11  470990  51840  1384  
241083  817513  5/3  9/45 10 574989 57631 1385  
190403 764466  8/2  6/33  7/8  629609  54684 1386  
233956  1177032  4/3  1/42  6/10  803418  85434 1387  
162108  939577 4/2 3/26 2/8 845273 69153 1388  
237834  1540925  67/2 4/40  8/12  896074  114953  1389  
665207  5237179  44/6  5/109 6/30 1284656 393574 1390  
625813  5986342  73/6  1/115  5/43  1045796  454962  1391  

ـال     ـات قـوانین بودجـه س ـازمان حمایـت از مصـرف           مأخذ: آمار و اطالع ـای مختلـف بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران، س و  کننـدگان  ه
  .ها سازمان هدفمند کردن یارانه وتولیدکنندگان 
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  توزیع درآمد   و رشد اقتصادی. 3
در  .گـردد  اطـالق مـی  تولیـد ناخـالص داخلـی یـک کشـور       پیوسـته افـزایش  بـه  رشد اقتصـادی  

شـده   طراحـی های  . مدلاستمفهوم بلندمدت  یک اقتصادی رشد یا میسر بالقوه رشد های نظریه
 را اقتصـادی  شیب میسر رشـد  و سطح تالش نمودند 20رشد اقتصادی در نیمه دوم قرن  پیرامون

   شناسایی نمایند. ها رابر آن ثرؤم عوامل تعیین نموده و
بار  نخستینرا برای  توزیع درآمد و شد اقتصادیر خود پیرامون نظریه وی :فرضیه کوزنتس

نابرابری درآمدی در مراحل اولیـه رشـد اقتصـادی     این نظریهبر اساس  .ارائه نمود 1945در سال 
 .یابـد  نابرابری درآمدی کاهش مـی  شخصمقتصادی به سطحی اافزایش یافته و پس از رسیدن رشد 

در  های مرفه از تولید ناخالص داخلی گروهسهم رسد که  کوزنتس در مطالعات خود به این نتیجه می
درصـد   5 ،مثال عنوان هکشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی بزرگتر است. ب

که  حالیدر  ،نمایند جذب میدرآمد را از درصد  30بیشتر از خانوارها در کشورهای در حال توسعه 
هـای   همچنـین سـهم گـروه    ،بـوده اسـت   درصـد  20-25حدود  پیشرفتهنسبت در کشورهای  این

در نماید  عنوان می . کوزنتساستنسبت به کشورهای در حال توسعه بزرگتر  پیشرفتهمتوسط در کشورهای 
  ..برسد نابرابری کاهش خواهد یافت مشخصیکه رشد اقتصادی به حجم  زمانی بلندمدت

 در واحـدهای تولیـدی   با فرض وجود تنها دو عامل کار و سـرمایه  های رشد یکنواخت در مدل
و سهم سود از تولید شیب تابع  استشود که شیب تابع تولید بلندمدت همان نرخ سود  اثبات می

نانچـه کشـوری در سـطوح پـایین تولیـد ملـی       چ بنابراین .باشد طه تعادل مینقتولید بلندمدت در 
این  تعادل دریاد است دلیل اینکه در اوایل تابع تولید شیب آن ز هبلندمدت خود قرار داشته باشد ب

یکـی از عوامـل    دلیل اینبه  گردد. نقاط منجر به سهم باالی سرمایه از تولید نسبت به نیروی کار می
 ایـن کشورهاسـت.   حال توسعه و فقیر سطح پایین تولیـد در  ثر نرخ سود باالی پول در کشورهای درؤم

 باشـد  مـی برخوردار تولید ازی یالباژاپن که از سطح  مانندکشوری در  شیب تابع تولید در مقابل،
(سهم سـرمایه   نزدیک به صفر است (مقدار تولید در مجاورت ماکزیمم تابع تولید قرار دارد) تقریباً

دلیل نرخ سود پول در ایـن کشـور    این). به استاز تولید در مقایسه با سهم دستمزد بسیار ناچیز 
 جلـوگیری از صـفر شـدن    بـرای ی مـذکور  داران کشـورها  . دراین شرایط سرمایهاستنزدیک به صفر 

   نمایند.  سهم سرمایه اقدام به انتقال سرمایه به کشورهای پیرامون خود می
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دلیل اینکه مرتب شیب تابع تولید  هتولید ب مراحل اول سطوح پاییندر  اساس مطالب فوق بر
در  ، بنـابراین یابـد  یابد سهم سرمایه از تولید افزایش و سهم دستمزد از تولید کـاهش مـی   میافزایش 

شود. با حرکت روی  رشد اقتصادی با ثابت بودن سایر عوامل توزیع درآمد بدتر می مراحل اولیه
 یابـد.  تابع تولید (افزایش تولید) و کاهش شیب آن سهم سرمایه کـاهش و سـهم دسـتمزد افـزایش مـی     

در  ،رسـد. بـه عبـارت دیگـر     باشد که در آنجا سهم سرمایه به صفر می این روند ماکزیمم تولید مینهایت 
شـکل   Uر . این روند همان مسـی گیرد به دستمزد تعلق می تولیدتابع تولید تمام سهم  ماکزیمم

 کشورهایی که در سطوح پایین تولید قرار دارند ،این اساس صورت نظری است. بر هب نظریه کوزنتس
 فزایش تولید با بـدتر شـدن  ا در صورتفرهنگی، سیاسی و...)  ابت بودن عوامل اجتماعی،ث(با فرض 

توزیع درآمد را افزایش تولید در این کشورها توزیع درآمد مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر 
دلیـل بسـیاری از    ایـن و کاهش تولید منجر به بهبود توزیـع درآمـد خواهـد شـد. بـه      تر  نامناسب

سـن کـه   ز شـاخص  جینـی ا  ضـریب  همچونهای نابرابری  جای استفاده از شاخص هاقتصاددانان ب
 را است تولید و توزیع درآمد در آن نهفته ترکیبی از وشود  محسوب میرفاه اجتماعی شاخص یک 
  نمایند. مختلف استفاده می های سالجامعه در ارزیابی وضعیت یک برای 

 بایسـت  مـی  در این شرایط چنانچه توزیع درآمد در یک جامعه نسبت به سال قبل بهبود یابد
 وضـعیت توزیـع درآمـد    بهبودچراکه  ،ولید در این دوره زمانی چگونه تغییر نموده استبررسی شود که ت

 واسـطه  هبـ  . در برخی شرایط کـاهش نـابرابری  ی بهبود در رفاه اجتماعی نخواهد بودامعن به الزاماً
منزله گسترش فقر در  شود که این امر به کاهش تولیدات کل جامعه و رکود اقتصادی حاصل می

 همانگونه که در شرایطی افزایش تولید منجـر بـه افـزایش نـابرابری     ،به عبارت دیگر د بود.جامعه خواه
گردد بافرض همان شرایط کاهش تولید و رکود اقتصادی نیـز منجـر بـه کـاهش نـابرابری و       می

  بهبود در توزیع درآمد خواهد شد. 
 اهـداف توسـعه در ایـن کشـورها    به  دستیابیگرفته برای  های صورت ریزی اساس مطالب فوق در برنامه بر
 مراحل اولیـه صورت پذیرد. چنانچه کشوری در  اقتصادیدقت الزم در ترسیم اهداف  ستبای می

توزیـع درآمـد    تر شدن همراه مناسب توان همزمان رشد اقتصادی باال به رشد اقتصادی خود قرار دارد نمی
همزمان به اهداف  دستیابی اقتصاد کشور ،اساس این بر مدنظر قرار داد.را  های توسعه برنامهدر اهداف 

توزیـع درآمـد   هـای   شـاخص  یا دیگر 35/0جینی به  همراه کاهش ضریب درصدی به 8نرخ رشد اقتصادی 
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 1393سـال   یـا در پایـان  توسـعه  های برنامـه پـنجم    نظیر فاصله دو گروه باال و پایین درآمدی در سال
ششم توسعه  برنامهقانون اهداف اقتصادی برای تنظیم در ترسیم  ستبای می نیست، بنابراینپذیر  امکان

جینی  همراه کاهش ضریب  اقتصادی کشور این موضوع که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال به
به شرط ثبـات   شود این موضوع کید میأت مجدد(با مشکالتی مواجه خواهد شد مدنظر قرار گیرد 

 طیف وسیعی از ای که گونهه ب رخ دهدل عمیق فرهنگی ای تحو چنانچه در جامعه است، اماسایر شرایط 
حاضر به فداکاری برای جامعه خویش باشد این نظریه تـا حـدود زیـادی تعـدیل     افراد آن کشور
 در کشـورهای ژاپن،کـره جنـوبی    رایـج وقوع انقالب اسالمی در ایران یا تفکرات  مانند خواهد گردید
  ان انجام دادند). برای پیشرفت کشورش بسیاریهای  و... که تالش

های علوم انسـانی نظیـر فرهنـگ، سیاسـت،      با عنایت به ارتباط علوم اقتصادی با دیگر حوزه
 جدیدی نظریات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیاییعوامل  عدم ثباتشناسی و جغرافیا و  جامعه

 1960ایـل دهـه   او از ثیرگذار بر رشد اقتصادی، رفاه، عـدالت و توزیـع درآمـد   أپیرامون عوامل ت
دیگـران را تکمیـل نمـوده و از اشـکاالت آن      و که نظریـه کـوزنتس   است هگردید هئتاکنون ارا

  .   گردد که به اختصار به برخی از آنها اشاره میکاسته است 
کـه نـابرابری در کشـورهای در حـال توســعه      کنــد عنـوان مـی   )1960(کـراویس   ایرونیـگ 

نـابرابری و درآمـد    دو متغیـر  بـین همبستگی مثبـت   دهد که های وی نشان می بررسی .تر است نمایان
نســبت بــه  حــال توســعه در کــه در کشــورهای گیــرد مــیوی نتیجــه  وجــود دارد. ســرانه واقعــی

بـاالی   های گروهکمتر و در  یپایین درآمد های گروه نابرابری درآمد در یافته توسعهکشورهای 
 ،را اختالف در توزیع خصوصیات ویژه مردم هانیج نابرابری ثر درؤعوامل موی بیشتر است.  درآمدی

ـبت داد   -هـای سیاسـی   موانع عرفی و قانونی تحرک اجتماعی، عوامـل سـاختاری و سـازمان     اجتمـاعی نس
  .)1373، ژاک لوکایون(

نرخ مالیات بـر   آنهااقتصادی را ارائه نمودند.  -در این راستا پرسون و تابلینی مدل تعادل سیاسی
 صـورت کـه نـرخ تعـادلی مالیـات      ، به ایـن ندثر بر رشد و توزیع درآمد مطرح نمودؤل مسرمایه را از عوام

 ای است. نخست هریک از آحاد جامعه نرخ مالیـات مطلـوب از نظـر    حاصل یک تصمیم دو مرحله
 هـای مالیـات   ینـد نـرخ  اگیری سیاسی بر دارند. در مرحله بعد نظام تصمیم را ابراز می خود را تعیین و آن
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گذارد.  آوری نموده و نرخ تعادلی را به اجرا می گیری جمع یند رأیاافراد را از طریق فر تمام توسط ابراز شده
  .)1378(نیلی،  گذارند دهنده میانی بنا می آنها معتقدند که نظام سیاسی نرخ تعادلی را بر پایه رأی

 ،آمـد وابسـته اسـت   به نحوه توزیـع در  شدت بهبر اساس این نظریه نرخ تعادلی مالیات بر سرمایه 
که میانه کوچکتر از میـانگین   در صورت وجود چوله راست در توزیع درآمد از آنجایی بنابراین
گردد که نرخ مالیات مطلوب طبقات پایین  نرخ مالیاتی بر سرمایه نرخ تعادلی محسوب می است
 باال بودن در نتیجه .ودمتوسط جامعه خواهد بنرخ است و طبیعی است که این نرخ بسیار باالتر از  یدرآمد

  گذاری را کاهش داده و رشد اقتصادی را کند خواهد نمود. نرخ مالیات بر سرمایه میزان سرمایه
 رفاه مالی، ،های سیاسی های دمکراتیک بهتر از سایر نظام برتجارب در جهان معاصر حکومت بنا

هـای   تعاریف و نظریههمانطور که در  .سازند ضای خود را برآورده میعرشد فکری و رضایت ا
  .)1381(شیانی،  مین رفاه مدنظر قرار گرفته استأاین ایده به موازات ت است شهروندی نیز آمده

و  شوند ی مردم تعیین میأنهادهای قدرت در کشور توسط رجوامعی که در آن  نگرشاساس این  بر
رفاه  گیرد وندان قرار میشهر تمامصورت یکسان در اختیار  هب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرصت

  باشد. های دیگر توزیع قدرت و ثروت می تر از شیوه در سطوح باالتر و توزیع درآمد مناسب
 اساس این تفکـرات شـرایط آب و هـوایی    بر .کنند می جغرافیا اشاره ها به عامل برخی دیگر از دیدگاه

همچنـین   ،فـراهم نمـوده   کشورهای اروپایی موجبات رشد و توسعه و رفاه سـاکنان ایـن قـاره را   
 فریقایی موجبات عدم توسعه و ناچیز بودن رشد و رفاه ایـن کشـورها  آشرایط آب و هوایی کشورهای 

  را موجب شده است.
 نگـرش نحـوه   دیـدگاه اسـاس ایـن    کنند. بـر  ها نیز عامل فرهنگ را مطرح می برخی دیدگاه

گـذاری و   تولیـد، سـرمایه  گان، اندازکننـد  پـس  همچـون یک کشور به متغیرهای کالن اقتصادی مردم 
 در رشـد اقتصـادی،   این طریق عامل فرهنگ از در نتیجه ،ثیرگذار بودهأعامالن آن در رشد این پارامترها ت

  .بودخواهد ثر ؤرفاه و توزیع درآمد م
 عنـوان تحـت   یدر کتـاب بـا همکـاری والـیس و وینگـاس     داگالس نورث برنده جایزه نوبل 

که  دنکن عنوان می "انسانمکتوب یک مطالعه مفهومی برای تحلیل تاریخ های اجتماعی:  و فرمان جنگ"
 تعداد معدودی از نخبگان جامعه دست مشکل عمده جوامع انسانی در حال توسعه تمرکز قدرت در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 26

https://qjfep.ir/article-1-139-fa.html


 7های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست     42

هـای اقتصـادی،    فرصتاین امر موجبات عدم دسترسی یکسان  ،در نهایت(اندک ساالری) است. 
 .شود میفراهم جامعه  در مواهبه و تمرکز قدرت، ثروت و دیگر اجتماعی و سیاسی در جامعه گردید

ثیر نهادهای سیاسـی  أت تحلیل و تر تجزیه صورت گسترده هنیز ب )1393( اوغلو و رابینسون عجم
متفـاوت از   اًتـ رشد تحت سلطه نهادهای اسـتثماری ماهی  دهند. میرا مورد بررسی قرار در جامعه 

تفاوت آن است که این رشـد پایـدار و متکـی بـه      ترین . مهمرشد ناشی از نهادهای فراگیر است
  .تغییرات تکنولوژیکی نخواهد بود، بلکه مبتنی بر تکنولوژی موجود است

تحـت  بـاال  رشد اقتصـادی   .ستها حکومتاز این توجهی  قابلنظام اقتصادی شوروی نمونه 
دلیـل   هب ،در ادامه .شوداد بر پایه اقتدار توسط نخبگان جامعه ایجتواند  میحکومتی اندک ساالر 

 انـدک  ای که تحت تسلط های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه عدم دسترسی یکسان فرصت
  .شدمنجر  20جامعه در اواخر قرن نظام سیاسی به کاهش رشد اقتصادی و فروپاشی ساالران بوده 

دلیـل اینکـه    هبـ حاکمیـت دارد   نهادهای فراگیـر سیاسـی  جوامعی که در آن دیگر،  سویاز 
 دهنـد  در اختیار عموم جامعه قرار می کسانصورت ی هرا بهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه  فرصت
گـذاری در   نوبه خود سـرمایه  اقتصادی شده و این نهادها به فراگیروجود آمدن نهادهای  هباعث ب

انـدک سـاالران    . این روند در جوامعی که تحت تسلطنمایند های نوین را تشویق می تکنولوژی
گـردد در   متمرکـز مـی  ل اینکه امکانات جامعه در اختیار گـروه انـدکی از جامعـه    یدل هقرار دارد ب

  شود. واقع نمی های نوین مورد تشویق ها در فناوری گذاری دهای رشد اقتصادی سرمایهنایرف
پردازند و  نهادهای سیاسی فراگیر می نهادهای اقتصادی فراگیر به نوبه خود هم به حمایت از

ـترده  صورت نهادهایی هستند که قدرت سیاسی را به ، همچنینشوند هم خود توسط آنها پشتیبانی می و  گس
کننـد و قادرنـد بـه میزانـی از تمرکزگرایـی سیاسـی بـرای         ای متکثر در جامعه توزیع می به شیوه

  زاری فراگیر دست یابند.های امنیت، حقوق مالکیت و یک اقتصاد با عنوان پایه استقرار نظم و قانون به
  

  شده در زمینه توزیع درآمد و رشد  مطالعات انجام. 4
و  های دیگر کشـورها  برای اینکه کشور در مسیر مناسبی از توسعه اقتصادی قرار گیرد استفاده از تجربه

گیری دقیق مزایـا   های اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و اندازه کار بردن تئوری هب
های اجرا شده ضـروری اسـت. آشـنایی بـا تجربـه کشـورهای مختلـف         عایب اجرای سیاستو م
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یـا   تواند تا حدودی مشخص نماید که آیا توزیع درآمد در جریان رشد و توسعه اقتصادی به نفـع  می
  پذیر بوده است.  زیان اقشار آسیب

ـار گرفتـه شـده    ههای بـ  ستمواقع سیا اغلبدر  ؟ها چگونه است بحث دیگر اینکه اثر نهایی این سیاست  ک
 دلیل ساختاری شدن برخی رفتارهای اقتصادی و مقاومت اقشـار مرفـه   بهبود در توزیع درآمد به برای

کنــد.  پــذیر نمــی جامعــه از هــدف اصــلی خــود دور گردیــده و نفعــی را متوجــه اقشــار آســیب 
یری مناسـب در  رشد اقتصادی باال در بسیاری از کشورهای جهان و تغییرپـذ پس از  اقتصاددانان

 بـرای اغلب کشورها در مسیر توسعه اقتصادی فاکتورهای دیگری را عـالوه بـر رشـد اقتصـادی     
ترین این فاکتورها چگونگی توزیـع ایـن رشـد بـین طبقـات       از مهم .یافتگی مطرح نمودند توسعه

  گردد. مربوط می 20مطالعات در این زمینه به نیمه دوم قرن  اغلبباشد.  مختلف جامعه می
 مریکایی با سـایر شـهروندان  آای در زمینه افزایش شدید شکاف درآمدی بین ثروتمندان  طالعهم

 مطالعـه ایـن   .صـورت گرفتـه اسـت    (CBO) مریکاآتوسط اداره بودجه کنگره  1990و  1980در دو دهه 
ثروتمنــدترین یــک درصــد از تعــدیل تــورم)  پــسدهــد کــه متوســط درآمــد واقعــی ( نشــان مــی
است.  نمودهرشد ) 1979 -1997(های  هزار دالر بین سال 414 مبلغ تا مالیاتکسر از پسا ه آمریکایی
دالر طـی   100هـا   درصـد فقیرتـرین آمریکـایی    20مالیات  کسرمتوسط درآمد واقعی بعد از  که در حالی

کـه دقیقـاً    دالری برای کسـانی  3400یک رشد  ره مذکوروددر  همچنین. مذکور کاهش یافته است رهود
  بودند ایجاد شده است. (طبقه متوسط) درآمدیطیف  در میانه

از کسـر مالیـات بـرای یـک درصـد بـاالی        پسدارد درآمد واقعی  مطالعه مذکور اظهار می
 درصد 20است و درآمد قابل تصرف  نمودهدرصد طی این دوره رشد  157طور متوسط  هدرآمدی ب
ـال)  5/0است (حدود  نمودهرشد  درصد 10که در میانه این طیف درآمدی بودند  هایی آمریکایی  درصد در س

  ها عمالً تغییری نکرده است. درصد فقیرترین آمریکایی 20و درآمد قابل تصرف 
های درآمدی بین طبقه ثروتمند و فقیر و بـین طبقـه    دهد که شکاف مطالعه مذکور نشان می

 هـای  ترین شکاف در سـال ثروتمند و متوسط در دو دهه مذکور به یک اندازه بیشتر شده است و بیش
در این دوره دو ساله متوسط درآمد یـک درصـد بـاالترین     تنها .ایجاد شده است 1997و  1995

هـای مالیـاتی    هزار دالر افزایش یافته است و اطالعات حاصل از گزارش 194درصد یا  40خانوارها 
   .یافته استنیز ادامه  1998و  1997های  که افزایش شکاف درآمدی در سال دهد نشان می
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 اساس آمارهای مذکور بسیاری از ادعاهای سیاسی رد شده است. در محافل سیاسی و اجتماعی بر
زیاد شده بود رشـد ایـن شـکاف     1980های درآمدی که در دهه  شد که شکاف مریکا ادعا میآ

شـده در گـزارش مـذکور     که آمـار و اطالعـات ارائـه    در صورتی ،متوقف شده است 90در دهه 
  ین ادعا را ثابت نموده است.خالف ا

درآمـد خـود    از تری های مختلف درآمدی درصد پایین گرچه در شرایط کنونی تمام گروه
بیشـترین کـاهش مالیـات     امـا  ،پردازنـد  های فـدرال مـی   صورت مالیات به 1979را نسبت به سال 

  های باالی درآمدی شده است. نصیب گروه
درصد از درآمد  3/37طور متوسط  هدرآمدی ب خانوارهای یک درصد باالی 1979در سال 
تحت قـوانین مالیـاتی فعلـی     2001اما در سال  ،پرداختند های فدرال می صورت مالیات خود را به

  درصد خواهند پرداخت. 7/32
مریکایی (یک درصد بـاالی درآمـدی) درآمـد قابـل تصـرفی      آمیلیون  6/2، 1997در سال 

درصـد از   20همچنین  ،ترین درآمد را داشته اند ی با پایینمریکایآمیلیون  100معادل نزدیک به 
از  پـس مریکا در درآمد ملی آدرصد دیگر جمعیت  80با باالترین درآمد به اندازه  ها مریکاییآ

  .اند مالیات سهم داشته کسر
 مریکـا طـی دو دهـه گذشـته    آتوان دریافت که در کشور  به هر حال از آمار و ارقام مختلف می

فزایش یافته و بسیاری از محققـین ایـن کشـورها معتقدنـد کـه ایـن میـزان نـابرابری در         نابرابری ا
  سابقه است. یافته بی کشورهای توسعه

توزیع ثروت در ایاالت متحده در است انجام شده  )2011(سیلویا  ای که توسط مطالعهاساس  بر
سـهم ثـروت    یش) در(افـزا  درصـد تغییـر   2/2ای کـه   گونـه ه ب ،تر شده است نامناسب 2009سال 

  .وجود آمده است هب 2007 نسبت به سال 2009 سال درصد باال) در 20( خانوارهای مرفه
 2007 نسبت به سال 2009 سال درصد در 2/2خانوارها  درصد 80سهم ثروت  ،دیگر عبارتبه 

 )درصـد آن  50 حدود( درصد از افزایش سهم مذکور کاهش یافته است. الزم به ذکر است که یک واحد
درصـد   20سـهم ثـروت    بـه همـان میـزان    ترین شده و تقریباً نصیب یک درصد خانوارهای مرفه

در  های توزیع ثروت بحران اقتصادی نابرابری زاآغبا  ، بنابراینترین خانوارها کاهش یافته است پایین
   .)1390(اسالمی،  متحده نیز تشدید شده استایاالت 
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در این کشور رونـد نـابرابری در دو دهـه گذشـته     در آلمان وضعیت به گونه دیگری است. 
سـال   13 طـی جینی  ضریب همبستگی بین نرخ رشد اقتصادی و ضریب بوده است. یکاهش روند

ایـن   طیدر این کشور این دو متغیر  ،به عبارت دیگر .باشد می -356/0برای آلمان غربی حدود 
طـور متوسـط رو بـه     هرابری بـ اند و طـی دوره مـذکور رونـد نـاب     دوره همبستگی معکوسی داشته

از  پـیش دلیل سـاختار اقتصـادی آن    نابرابری در شرق آلمان به .)2000(بوین،  کاهش بوده است
 ،رو به افزایش بـوده اسـت   90روند آن در دهه  وتری قرار گرفته است  یکپارچگی دو آلمان در سطح پایین

  در سطح بهتری نسبت به غرب آلمان قرار دارد.همچنان  اما
بـرای آلمـان متحـد     )به بعد 1992جینی پس از چند سال از ادغام دو آلمان (از سال  یبضر

دهد که دولـت ایـن کشـور بـر خـالف       باشد و این امر نشان می تر از غرب آلمان می کمی پایین
  کاهش دهد. آلمان مریکا توانسته است شکاف نابرابری را بین غرب و شرقآدولت 

مریکای التـین و آفریقـای مرکـزی    آکه نابرابری در  ن استحاکی از آ شده مطالعات انجام
جینـی   مریکای التین و آفریقای مرکزی بـا ضـرایب  آنابرابری درآمدی در  و است بیشتر از آسیا

 باشـد  مـی  30جینـی بـین و بـاالتر از     بسیار بیشتر از آسیای شرقی و جنوبی با ضرایب 40باالتر از 
  .)1996(کالش و این، 

 .انجام شده است "اثر متغیرهای کالن روی توزیع درآمد" عنوان تحت )1997( سارل ای توسط مطالعه
صورت مقطعی صورت گرفته است متغیرهـای نـرخ رشـد تولیـد،      اساس مطالعه مذکور که به بر

 بـر گذاری در مقایسه با مصرف خصوصی و دولتی اثر منفـی مهمـی    سطح درآمد و نرخ سرمایه
افزایش در متغیرهـای فـوق توزیـع درآمـد را      ،دیگر عبارتند. به تغییرات نابرابری درآمدی دار

دهد که حداکثر نابرابری در سـطح درآمـدی    بررسی مذکور نشان می همچنینبخشند.  بهبود می
  .باشد ) می1985شده برحسب برابری قدرت خرید سال  دالر (تعدیل 1150حدود 

  

  شده در ایران نجاممطالعات ا. 5
 است مندی طی دو دهه گذشته پیرامون توزیع درآمد در کشور صورت پذیرفتهمطالعات فراوان و سود

  شود. اشاره می مطالعهبه اختصار به چند  ادامهدر  نیست. مقدورآنها  تمام ارائهلحاظ محدودیت امکان ه که ب
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 "ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمـد "ای تحت عنوان  مقاله) در 1377نیلی و فرحبخش (
 .اسـت  هپرداختـ  OLSبا استفاده از روش  جینی ضریبچند متغیر اقتصاد کالن بر  رآثابه بررسی 

  :باشد صورت ذیل می به دست آمده بهنتایج 
  

DUM 8/0 ) +1- ( Inflation01/0 ) +1- (UNEMP 23/0  +Gro 14/0 – 43/0 =Gini  
)1(                         )3/5(                                 )9/1(                )9/1(          )5/2-(  

06/2 =D.W      73/0 =2R  
75 – 1347 =n      67/0 =F  

  

 افـزایش در  و جینـی  بر اساس رابطه فوق افزایش در نرخ رشد اقتصادی موجب کاهش ضـریب 
جینـی خواهـد داشـت. مقالـه مـذکور در       متغیرهای نرخ بیکاری و تورم موجب افزایش ضـریب 

 عنـوان متغیـر وابسـته    درصد فقیر جامعه به 40جینی از سهم  جای استفاده از ضریب رآورد دیگری بهب
  :ه شده استئاراصورت ذیل  نتایج برآورد به استفاده نموده است.

  

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

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

        25/1 =D.W      584/0 =2R  
              75 – 1347 =n                496/0 =F  

  

متغیرهـای   تمـام باشـند و   های حاصل از بـرآورد ایسـتا مـی    که پسماند نماید میمقاله مذکور عنوان 
مقاله با برآورد دو مدل مذکور  نتهاادر  گردند. کار رفته در مدل پس از یک درجه تفاضل ایستا می هب

 نمـود بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد یکـی را انتخـاب    ستبای این ادعا که می گیرد مینتیجه 
  درصد فقیر جامعه وجود دارد. 40و رابطه منفی بین نرخ بیکاری و تورم با سهم  گردد یید نمیأت

جینـی   شـاخص ضـریب  اینکـه  ه از جملـ  دارد.دو برآورد فوق اشکاالتی  گردد یادآوری می
حساس است  نیزهای میانی  و به گروه نماید های پایین و باال مشخص نمی دقیقاً نابرابری را میان گروه

جینـی نـابرابری را    درصـد فقیرتـرین نیـز هماننـد ضـریب      40نکته دیگر اینکـه تغییـر در سـهم     و
ناشی از کاهش در سهم های پایین  چراکه ممکن است افزایش در سهم گروه ،کند مشخص نمی

  های باال. گروه سهمهای میانی باشد نه کاهش در  گروه
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 47    کنکاشی پیرامون تأثیر برخی متغیرهای کالن اقتصادی...

   

 .اسـت  دادهمورد برآورد قرار را اثر متغیرهای مهم اقتصاد بر توزیع درآمد ) 1376ابونوری (
  :دست آمده در مقاله مذکور به شرح ذیل است هنتایج ب
  

])1-(Ln [I 3/0  + Ln (GH)35 /0 +Ln (LP) 55/0 – Ln (ER) 63/3 – 16/0 - =Ln(g)  
])1- (Ln [DTH 13/0  +])1-( Ln [IS36/0 +  

)3(                                                                   6/2 =D.W                                                        89/0 =2R  
              70 – 1350 =n         3/7 =F  

  

 های دولـت،  هزینه :GH وری کار، بهره: LPنسبت اشتغال،  :ERجینی،  ضریب :g ،در رابطه فوق
I:  ،تورمIS:  سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص ملی وDTH: باشد. مالیات مستقیم دریافتی از هر خانوار می  

 نابرابری توزیع درآمد (هزینه)وری نیروی کار، سطح  شده افزایش نسبت اشتغال و بهره در برآورد انجام
ایـن امـر   دهد کـه   ها سطح نابرابری را افزایش می های دولت و مالیات افزایش هزینه اما ،دهد را کاهش می

و همچنین افزایش تورم  ،باشد های مالی دولت برای توزیع درآمد می سیاست اشتباهدهنده عملکرد  نشان
  دهد. ی نیز سطح نابرابری را افزایش میافزایش سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص مل

 به بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران) 1384عادلی و رنجبرکی (
  باشد: شرح ذیل می هدست آمده در مقاله مذکور ب ه. نتایج باند پرداخته )1347-1381(طی دوره 

  

0.6AR1.5AR(1)2802GiNi1662GiNi548.7iNc 2 −+−+= )4                    (              
  

 ضمن اینکه ،بر اساس مطالعه فوق افزایش رشد اقتصادی سبب افزایش نابرابری بیشتر شده است
  فرضیه کورتنس طی دوره مورد مطالعه رد شده است.

دوره  طـی به بررسی فرضیه موتور رشد کالـدور در اقتصـاد ایـران    ) 1385بهشتی و صدیق (
  :باشد شرح ذیل می همقاله مذکور ب رد درمدل مورد برآو .اند پرداخته) 1379-1338(
  

D760.33774LinLPGDPO76 −=           )5(                                                         
126.7LL =             )08/0(  

  

ای موجب رشـد اقتصـادی    دهد که رشد بخش صنعت کارخانه دست آمده نشان می هنتایج ب
  ن شده است.در ایرا
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  یدرآمد شکاف ثیر برخی متغیرهای کالن اقتصادی برأتبرآورد . 6
 ،باشـد  دهه گذشته ایران می 3در نیم قرن گذشته و  مورد بحثیکی از موضوعات  در جهان توزیع درآمد

بـرآورد   از پـیش  قابل توجه بـوده اسـت.  در ایران  شده ات انجاممطالعدهه گذشته  دودر  بنابراین
) توزیع درآمـد ( شکاف درآمدینحوه استفاده از شاخص  پیرامونذکر چند نکته  مدل موردنظر

  ضروری است. و برخی متغیرهای مورد استفاده در این مقاله 
گیری از هزینه و درآمد خانوارهای شـهری توسـط    ونهمن 1360 و 1355 ،1357های  در سال

اساس متوسـط دو سـال    مذکور بر های اطالعات سال بنابراین ،مرکز آمار ایران انجام نشده است
  شده است. نظرگرفته از آنها در پس و پیش

از  جینی وجود دارد که ضریب )توزیع درآمد(شکاف درآمدی برای متغیر  بسیاریپارامترهای 
میانی جامعه نیز های  درآمدی در گروه های نوساندلیل اینکه این ضریب به  هب است، اماآن جمله 

 اما ،ایجاد نشود )10 و 9، 8 های های مرفه جامعه (گروه ر وضعیت گروهتغییری داگر  استحساس 
بهبود یابد این ضریب از خود عالئم بهبود را  4بدتر و وضعیت گروه  6وضعیت اقتصادی گروه 

) 10 و 9، 8 های جامعه (گروههای مرفه  که در این شرایط وضعیت اقتصادی گروه دهد، در حالی نشان می
، وضعیتشان بهبود نیافته استنیز  )3و  2، 1 های پذیر جامعه (گروه های آسیب روهتغییری نکرده و گ

 از )توزیع درآمد( شکاف درآمدیعنوان متغیر  هجینی ب ضریب استفاده ازجای  هب در این مقاله بنابراین
که  3 و 2، 1گروه  به مجموع هزینه سرانه 10و  9، 8 های متغیر نسبت مجموع هزینه سرانه گروه

شود  منتشر می درآمد خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار ایران -ز آمار و اطالعات هزینها
  .گردد استفاده می )توزیع درآمد(شکاف درآمدی عنوان  هب

ای بر  گروه هزینه 6 های خوراکی و غیرخوراکی میزان هزینهدرآمدی شکاف برای محاسبه 
و  شدهجمع  10 و 9 ،8 های ای گروه از آن سرانه هزینهپس  و تعداد افراد خانوار آنها تقسیم گردیده

ای  ای نیز انجام و در پایان با تقسیم مجموع سـرانه هزینـه   هزینه 3و  2 ،1 های این کار برای گروه
دسـت   هبـ  درآمـدی شـکاف   3و  2، 1 هـای  گروهای   بر مجموع سرانه هزینه 10 و 9، 8 های گروه

 گـروه  3 طـور متوسـط هـر فـرد در     هکند که بـ  بیان میاین شاخص  ،آمده است. به عبارت دیگر
هـای مختلـف    در سـال  ای یین هزینـه اپـ  گـروه  3 در ای) چند برابر هر فرد باالی درآمدی (هزینه

  درآمد (هزینه) داشته است.
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 49    کنکاشی پیرامون تأثیر برخی متغیرهای کالن اقتصادی...

   

  دهه گذشته در کشور 4طی  یدرآمدشکاف روند شاخص  .2جدول 
  1359  1358  1357  1356  1355  1354  1353  1352  1351  1350  1349  سال

 کافش
  6/15  7/17  5/21  2/24  3/23  9/21  10  2/8  3/7  2/7  7/8  درآمدی

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

  7/6  1/9  7  5/9  8/8  7/9  3/10  5/9  7/9  6/16  2/15  درآمدی

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

  9/7  4/8  6/8  9/8  7/8  4/9  5/6  8/7  2/6  6/9  7/5  درآمدی

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

    8/3  95/3  3/8  4/8  8/7  7/7  8/7  3/9  1/7  6/7  درآمدی

  .اساس آمارهای هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور مرکز آمار ایران تحقیق بر نتایجخذ: أم
  

 از پـیش که تـا   دهد درآمدی نشان میشکاف روند شاخص  )2(آمار و اطالعات جدول  اساس بر
 ای) باالی درآمدی (هزینـه  گروه 3میان افراد  درآمدیحداکثر شکاف  1353شوک نفتی در سال 

حاکم طـی   اشتباهدلیل ساختار اقتصادی  اما به است،برابر  8ای حدود  پایین هزینه گروه 3 با افراد
یعنی اوج شکوفایی اقتصاد  1356که در سال   ای به گونه ،گردد تر می شکاف عمیق چند سال این

صـورت   و پـس از آن بـه   رسد میبرابر  24 حدودبه  ای) (هزینه درآمدیشکاف از انقالب  پیش
 چهـارم های توسعه اول تا  های برنامه دوره طی کاهش یافته و ای) (هزینه درآمدیشکاف نوسانی روند 

از شـوک نفتـی    پـیش مساوی شکاف درآمدی در دوره  که تقریباًگردد میبالغ ابر بر 8حدود به 
 هـا  اجرای قانون هدفمند کـردن یارانـه   نخستسال  2در  ای) (هزینه شکاف درآمدی .است 1353سال 

هـای   گـروه  تمـام هـزار ریـال) بـه     455( عنوان یارانه نقدی هماهانه یک مبلغ ثابت ب یدلیل اعطا هب
 نکتـه در خصـوص   دو سـت بای مـی  بنابراین ،طور محسوسی کاهش یافته است هجامعه ب ای) (هزینه درآمدی

  سال مذکور مدنظر قرار گیرد. در دو ای) (هزینه کاهش شکاف درآمدی
های نقدی در اثـر اجـرای    توریع یارانه ناشی از ای) (هزینه شکاف درآمدیبخشی ازکاهش  -

افراد جامعـه   تمامآماری چنانچه مبلغ ثابتی به درآمد  ظلحاقانون هدفمند کردن یارانه بوده است. از 
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باید این موضوع را نیز  ، اماآن کمتر شدن فاصله بین افراد آن جامعه خواهد بود اضافه شود نتیجه
و دیگر عوامل اقتصادی موجبات افزایش نرخ تـورم را   این سیاستاجرای مدنظر داشت چنانچه 

فـوق طـی چنـد     هـای  کمک آثاروجه به میزان تورم ایجاد شده ت دنبال داشته باشد با هدر جامعه ب
  افزایش خواهد یافت. ای) (هزینه شکاف درآمدیسال تخلیه شده و مجدد 

 ها جهت بودن نابرابری پیرامون هم قبل شده در صفحات عنایت به نظریات مطرح با -
ایینی از تولید و نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که در سطوح پ (شکاف درآمدی)

 صددر 8/2حدود  1389 نسبت به سال 1390که نرخ رشد اقتصادی در سال  ییآنجا از ،قرار دارند
 1درصد -8/6به  با کاهش شدید 1391و در سال  رسیده است)درصد  3به  8/5(این نرخ از  است کاهش یافته

اند نتیجه تحوالت تو کاهش نابرابری در دو سال مذکور می اعظمبخش  بنابراین .است رسیده
  تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور تلقی گردد.

انواع و عواملی نظیر  ستها شامل نابرابری هزینه تنها ای) (هزینه درآمدیشکاف گردد که  یادآوری می
   .در این زمینه مدنظر قرار نگرفته استدر کشور اطالعات آمار و عدم وجود  دلیل ها به داراییو ثروت 

  

  ناسی تحقیقش روش. 7
هـای   با استفاده از آمارهای هزینه درآمد خانوارهای مناطق شهری کشور طـی سـال   در این مقاله

سـاختار بلندمـدت   و روابط که  شود میتالش  2همجمعی  با استفاده از تکنیکو  )1391-1349(
لی ساختار ک. مورد بررسی قرار گیرداقتصاد کالن  ی شکاف درآمدی با برخی متغیرهایمتغیرها

  :صورت زیر فرض شده است مدل طی دوره مذکور به
  

dyn1 = f (gdpp, rcpi, yarap, llp, twip, U) )6(                                                                              
  

هزینه سرانه  مجموعبه  10و  9 ،8 های هزینه سرانه گروه مجموعنسبت  :dyn1 ،که در آن
تولید ناخالص داخلی سرانه  : gdpp)،درآمدیشکاف در مناطق شهری ( 3و  2 ،1 ایه گروه

 ،1376 در مناطق شهری به قیمت ثابت سالنرخ تورم  :rcpi ،)1376به قیمت بازار (ثابت  هزار ریال
                                                 

گرفته در نرخ رشد  ات صورتقیقبوده است، اما در تح -8/5حدود  1391بر اساس برآورد اولیه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال . 1
 درصد رسیده است. -8/6به  1391رشد اقتصادی در سال درصد در سال مذکور توسط این بانک  نرخ  4/3به  3/6افزوده بخش کشاورزی از  ارزش

2. Co Integration 
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yarap:  1376یارانه سرانه هزار ریال به قیمت ثابت سال ،llp: (هزار نفر)، سرانه تعداد شاغلینtwip :  ثروتمالیات 
بر  برای آزمون اثر متغیرهای مستقل باشد. جمله اخالل می Uو  1376های ثابت سال  سرانه هزار ریال به قیمت

  :از مدل لگاریتم خطی به شرح ذیل استفاده گردیده است ای) (هزینه درآمدیشکاف 
  

eL(twip)5aL(llp)4a

L(yarap)3aL(rcpi)2aL(gdpp)1a0aL(dyn1)

+++

++++=
)7                           (          

  

با استفاده از روش ریشه واحد مرتبه  نیستندایستا  فوقاز متغیرهای  یک که هیچ ییآنجا از
 ،اند نس ایستا شدهامتغیرهای مذکور با یک دیفر تماماست. با توجه به اینکه  شدهآنها مشخص 
 برای برآورد استفاده نمود. این روش جمعیتوان از سطح متغیرهای مذکور در روش هم بنابراین می
بلندمدت جوید که در آن اثر متغیرهای مستقل را بر سطح متغیر وابسته در  ای سود می از شیوه
  باشد: شرح زیر می هدر کشور ب ای) (هزینه درآمدیشکاف دهد. نتایج بردار همجمعی برای  نشان می

  
L(llp) 12- L(yarap) 58./- L(rcpi) 46/. + L(gdpp) 02/ 9 +52- = L (dyn1)  

 )16/0(      )9/1(             )17./(            )21/0(        )94/0(          )7/5(  
)8(                                                                                                                                     L(twip) 92/1-  

1391- 1359 =n   122 =Log Likelihood 
  

  .دنباش داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب مربوطه میاعداد 
  

  پیشنهادات ارائه و  گیری . نتیجه8
 ای) (هزینه آمدیدر شکاف افزایش ،تورم و نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه برآورد فوقاساس  بر
غال در سرانه و اشت ثروتسرانه، مالیات افزایش یارانه  اما سازد، میطی دوره مطالعه فراهم  را

صورت که یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه به  به این ،ثرندؤنابرابری مکاهش 
 ای) (هزینه درآمدیشکاف  درصد در 9طور متوسط در بلندمدت موجب افزایش  هب 1376قیمت ثابت سال 

افزایش دهنده این مطلب است که  (به شرط ثابت بودن سایر عوامل). نتیجه مذکور نشان است شده
هزینه سرانه مجموع تنها نتوانسته است نسبت  تولید در کشور (رشد اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه نه

 ،ای) را کاهش دهد گروه پایین درآمدی (هزینه 3هزینه سرانه مجموع ای) به  باالی درآمدی (هزینه گروه 3
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تنهایی  که رشد اقتصادی به این فرضیه ،به عبارت دیگر. شده استبلکه موجب افزایش شکاف مذکور 
 شده در جهت های اعمال سیاست ،به هر حال را در کشور کاهش دهد رد شده است. درآمدیشکاف تواند  می

های باالی  نتوانسته است موجبات کاهش اختالف بین گروه افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
 تورم نرخهمچنین افزایش یک درصد در  .راهم آوردهای پایین درآمدی (هزینه) را ف درآمدی (هزینه) با گروه

  درصد افزایش خواهد داد (به شرط ثابت بودن سایر عوامل). 5/0حدود را  ای) (هزینه درآمدیشکاف طور متوسط  هب
های  طی سال ها) پرداخت نقدی یارانه (یارانه کاالهای اساسی و دولت های انتقالی پرداخت

 درآمـدی شکاف ها و هدفمند نبودن آن توانسته است از شدت  مشکالت، کاستی تمامگذشته با 
حـدود  طور متوسط موجب کاهش  هکه یک درصد افزایش در یارانه سرانه ب طوری  هب ،بکاهد ای) (هزینه

  شده است (به شرط ثابت بودن سایر عوامل). ای) (هزینه درآمدیشکاف  در درصد 6/0
ـوری ه ب ،در جامعه است ای) (هزینه درآمدیشکاف  دهنده سطح افزایش اشتغال نیز از عوامل کاهش ـه   ط ک

 درآمـدی شـکاف   درصد در 12حدود طور متوسط موجب کاهش  هافزایش در اشتغال جامعه بیک درصد 
 1376سرانه به قیمت ثابت سال ثروت های  در نهایت افزایش یک درصد در مالیات شده است. ای) (هزینه

  داده است. کاهشدرصد  2حدود را  )ای (هزینه درآمدیشکاف  طور متوسط هب
 ناخالص داخلی سـرانه کاهش نرخ رشد تولید دست آمده از این تحقیق  هبا عنایت به برآوردهای ب

ـال  ناخالص داخلی سرانه (نرخ رشد تولید  )1390-1391(های  سال طی  بـوده اسـت)   -8/6حـدود   1391در س
مشـکالت   برخـی رود با رفع  انتظار میکه  ییاز آنجا ، بنابرایناست شدهموجب کاهش نابرابری 

نتیجه آن در  ،دنبال گرددجدید تری در اقتصاد کالن توسط دولت  های باثبات سیاست در کشور
 طرف مثبت خواهد بود. در این شرایط با توجه بـه ه تغییر جهت نرخ رشد اقتصادی از منفی ب چند سال آینده

آینـده   هـای  سـال  رود کـه نـابرابری در   ) انتظـار مـی  (سطوح پایین تولید در کشـور  ساختار اقتصاد ایران
 در ترسیم اهداف اقتصادی برای تنظیم قانون برنامه ششم ستبای ر وهله اول مید بنابراین ،افزایش یابد

همـراه کـاهش    توسعه اقتصادی کشور این موضوع که دستیابی بـه نـرخ رشـد اقتصـادی بـاال بـه      
کنـد کـردن   بـرای  ظر قـرار گیـرد. ضـمن اینکـه     جینی با مشکالتی مواجه خواهد شد مدن ضریب

هـا جهـت    برای انتخاب اسـتراتژی  ستبای میمدت  در کوتاه ای) (هزینه افزایش شکاف درآمدی
ـتری   ) تـو ای (هزینـه  شـکاف درآمـدی  رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به مقولـه  نرخ افزایش  جـه بیش
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رونـد  توان  بر می جای سرمایه هکاربر بهای  با استفاده از تکنولوژی ،گردد. به عبارت دیگر مبذول
  اصالح نمود.کنترل و  تا حدودی را ای) (هزینه درآمدیشکاف افزایش 

 ، بنـابراین باشـد  تـورم مـی   نـرخ  افـزایش  ای) (هزینه درآمدیشکاف یکی از عوامل افزایش 
ـاری دولـت)  مند نمودن نرخ رشد نقـدینگی و بودجـ   (کنترل و ضابطههای مناسب پولی و مالی  اعمال سیاست  ه ج

  از ضروریات جامعه کنونی ماست.  و کاهش نرخ تورمکنترل  برای
باشـند   کنندگان نیروی کار اغلب از سطوح پایین و متوسـط جامعـه مـی    که عرضه از آنجایی

کـارگیری نیـروی کـار     ههـا و بـ   های باالی درآمدی معموالً با استفاده از سرمایه و دارایی (گروه
جـای   هایی جهت استفاده بیشتر از نیروی کار بـه  اتخاذ شیوه ، بنابراینپردازند می جامعه به کسب درآمد

  را تا حدودی کاهش دهد. ای) (هزینه درآمدیشکاف تواند  سرمایه در تولید کاال و خدمات می
کـار و نزدیـک بـه     آمادهکرده و تحصیلبا عنایت به هرم سنی جمعیت کشور و انبوه جوانان 

دی به امر اشتغال در کشور و راهکارهایی جهت افزایش رشد اشتغال در کار لزوم توجه ج آماده
  رسد. نظر می مدت و بلندمدت ضروری به کوتاه

اساس نتایج  بر .باشد می ای) (هزینه کاهش شکاف درآمدییکی از اهداف اخذ مالیات 
را  ای) ه(هزین درآمدیشکاف  ثروت بر دهه گذشته اخذ مالیات 4طی دست آمده از برآورد فوق  هب

روند.  از پرداخت مالیات طفره میمرفه جامعه های  گروهبرخی که  گردد مییادآوری است.  کاهش داده
ترین اهداف  یکی از مهم تواند میمرفه جامعه های  از گروهثروت  بر مالیات اخذ افزایش ،هر حال به

 مالیات بر ارث و ثروت در این زمینهقوانین مربوط به  تغییر در ، بنابراینمالیات را محقق سازداین دریافت 
 های مستقیم گرفته در الیحه ارسالی مربوط به قانون مالیات اصالحات صورت ب. تصویواقع گرددثر ؤمتواند  می
این متغیر اقتصاد کالن را بر  آثار تواند می 1391سوی دولت به مجلس شورای اسالمی در سال  از

  .ثرتر نمایدؤتوزیع درآمد م
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