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و مد آتوزيع در انداز آينده بخش چشم
  الزم براي بهبود آنهاي  سياست
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  چكيده

 بخش توزيع درآمد انداز چشم، مشكالت و ارائه ها چالشهدف از اين تحقيق بررسي 
بخش . استبا استفاده از يك الگوي اقتصادسنجي  1394-1384 طي دوره در ايران

 مربوط به توزيع درآمد و كارهاي تجربي ها  بررسي برخي از نظريهبه مقالهاين اول 
توزيع درآمد ي ها شاخصروند  در بخش بعدي .پردازد ميالمللي  در سطح ملي و بين

 تطبيقي بين ة به مطالعسپس. شود  ميو رفاه اجتماعي طي بيست سال گذشته بررسي
ي ها شاخص ةفته در زمينايران و منتخبي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يا

 الگوي يك ، مطالعات بخش اولبا استفاده ازبخش بعدي   در.پردازد ميتوزيع درآمد 
 ي نابرابريها شاخصرفتار  تبيين د كه هدف اين الگوشو  ميطراحياقتصادسنجي 

ضريب جيني، نسبت دهك پاييني به دهك بااليي، نسبت بيست درصد پاييني به (
 و انجام 1383-1350اخص رفاه اجتماعي طي دوره زماني و ش) بيست درصد بااليي

 مفروضات  ومذكوردر بخش بعدي با كمك الگوي  .است مورد نيازهاي  بيني پيش
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در واقع مفروضات برنامه چهارم متغيرهاي برونزاي اين مدل (برنامه چهارم توسعه 
 ادامه : در سه گزينه1394- 1384 بخش توزيع درآمد طي دوره انداز چشم، )هستند

. شود  مي درصدي ارائه6/8 درصد و رشد اقتصادي 7روند موجود، رشد اقتصادي 
و . بررسي خواهد شد ي اساسي در حوزه توزيع درآمدها چالشپس از آن مشكالت و 

راهكارهاي سياستي، الزامات بهبود توزيع  ،استفاده از نتايج حاصل از الگودر پايان با 
  .گردد ي مارائه و رفاه اجتماعيدرآمد 

  
   مقدمه.1

گيري  ي تصميمها نظامي ها آرمان اهداف و ترين مهم يكي از به عنوانعدالت اجتماعي همواره 
 در بسياري از جوامع توان فكري و منابع مالي به طوري كه. شود سياسي و اقتصادي برشمرده مي

  .ده استش مصروف نيل به اين آرمان اجتماعي چشمگيري
اي اخص آن در بعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و عدالت اجتماعي، به معن

 مناطق مختلف را نيزي اجتماعي، بين زنان و مردان، اقوام و نژادها و ها گروهرفع تبعيض در بين 
 بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين ةدر بعد اقتصادي، عدالت به رابط. كند ايجاب مي

اي با   اقتصادي وي چه رابطهةبه اين معنا كه تالش هر فرد و بازد. شود  مربوط ميها فعاليت
 عدالت اجتماعي و تبيين دقيق مفهوم آن، رةانجام مطالعه دربا. درآمد حاصل از تالش مزبور دارد

 اساساً تحقق عدالت اجتماعي هدف نهايي تشكيل نظام ،از دو نظر اهميت حياتي دارد اول اينكه
نيز و ، ي ناگواري عدم تبيين دقيق موضوع پيامدها، تاكنونت، دوم اينكهجمهوري اسالمي اس

استنباط نادرست از عدالت اجتماعي، برداشت سطحي و تكيه به نمودهاي ظاهري عدالت 
  .داشته است در بربراي كشوراي سنگين  هزينهاجتماعي، 

  
 مروري كوتاه بر مباني نظري و تجربي. 2

 به ارتباط بين توزيع درآمد و رشد و ، توزيع درآمدةشده در زميندر بسياري از تحقيقات انجام 
. شروع شده است) 1955(  بحث در اين زمينه با فرضيه كوزنتس.توسعه اقتصادي توجه شده است
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 :از عبارتند ،ندا پرداختهني كه به بررسي اثر رشد اقتصادي بر توزيع درآمد اآن دسته از محقق
، كالين )1974( ، اهلوالياو دولوي و جولي)1973( ، پاكرت)1970( ، اوشيما)1959( كراويس

 ، باورگوتيگنن و مورسيون)1988( ، رام)1986( ، نوالن)1977( ، كرامول)1977( ، ليدال)1975(
، )1969(  شولتز:همچنين گروهي از محققان نظير، )1997( و باومن) 1996( ، جي ها)1990(

به بررسي ) 1995( گالدي ، بالير و)1990( رورگو و  بلجر،)1988( ، نوالن)1978( ايساكي و بليندر
طور اجمال در خصوص ه  ب.ندا پرداختهاقتصادي كالن بر توزيع درآمد ي ها شاخصاثر بعضي از 

  .برخي از كارها به شرح ذيل اشاره نمود توان به  ميكارهاي تجربي
  

  ساير كشورهاتجربه  )الف
ثر ؤ عامل مترين مهم استفاده از اطالعات سري زماني، شولتز در كار تجربي خود با :مدل شولتز

كه اثر تورم و اثر سهم درآمد عوامل توليد را  در نابرابري توزيع درآمد را بيكاري دانسته، در حالي
  .تر بيان كرده است كم اهميت

اطالعات سري زماني توزيع درآمد، نرخ تورم و   با استفاده از) 1988(نوالن  :مدل نوالن
) 1979-1949(ثر بر توزيع درآمد در انگلستان در دوره ؤ به بررسي عوامل م،خطي زمانيروند 

مريكا به  ااي مشابه در در مطالعه )1978( پرداخت و به همان نتايجي رسيد كه بليندر و ايساكي
 درصدي درآمدي خالصه نموده و از آنها به 20ي ها گروهآنها توزيع درآمد را در . آن رسيده بودند

مؤثر بر توزيع  عوامل ترين مهمدند و به اين نتيجه رسيدند كه كروان متغير وابسته استفاده عن
  . آمد، تورم، بيكاري و سهم درآمد عوامل توليدي باشددر

 ياهاثر" عنوان با) 1990( 1در يك مطالعه تجربي كه بلجر و گوررو :مدل بلجر و گوررو
، انجام دادند " مطالعه تجربي از كشور فيليپينهاي كالن اقتصادي بر توزيع درآمد، يك سياست
هاي تثبيت اقتصادي بر توزيع درآمد در كشور   سياستياهارزيابي اثربراي صورت ذيل، ه مدلي ب

  :فيليپين ارائه شده است
tLoggLogEULogPCSSLog Hl 7654321)( βπβγβββββ +++++++=  

                                                 
1. Blejer & Guerrero 
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HL :كه در آن SS تابع  P ،ين درآمدي به دهك باالي درآمديينسبت سهم دهك پا /
 نرخ تورم، π نرخ واقعي بهره، γ  مخارج واقعي دولتg  نرخ واقعي ارز،E بيكاري، Uوري،  بهره

 tروند زماني.  
منجر به ) مثالً از طريق دستمزد(  نيروي كاروري بهرهدهد كه افزايش   مينتايج مدل نشان

 به كاهش پراكندگي ،همچنين افزايش نرخ واقعي ارز و نرخ واقعي بهره. گردد  ميكاهش نابرابري
 دار بيكاري نشانياضريب منفي و معن.  داردتمايلين و گروه باالي درآمدي يبين سهم گروه پا

منفي شديدي  تأثيردهد كه بدتر شدن وضعيت بازار كار مثالً از طريق كاهش دستمزدها،  مي
عمل نموده  1صورت يك ماليات نزوليه همچنين تورم ب. اهد داشتين درآمدي خويي پاها گروهبر

  باز توزيعي نزولي دارد و نرخ بهره واقعي دولت در جهت مقابل عملتأثيرو مخارج دولتي نيز 
  .كند مي

 تورم و بيكاري بر ياهبه منظور بررسي اثر) 1995(22بالير و گالدي  :الديبالير و گمدل 
ورهاي در حال توسعه با استفاده از مدل بليندر و ايساكي به آزمون دو توزيع درآمد در برخي از كش

 .فرضيه پرداختند

تواند باعث تغيير موقعيت نسبي درآمد   مي اين بود كه آيا تورمآزمون شده ةاولين فرضي) الف
  .ي مختلف درآمدي شودها گروه

  صادي هاي كالن اقت  اين بود كه آيا تمام سياسته آزمون شدةدومين فرضي) ب
   دارند؟تأثيرگذارند، بر توزيع درآمد نيز   ميتأثيركه بر بيكاري ) هاي مالي عالوه بر سياست(

 طور غيرمستقيمه ب)  بر تورمتأثيرعالوه بر (هاي پولي  مدت سياست همچنين در كوتاه
  كلي و توزيعيتأثيرهمچنين . گذار باشدتأثيرتواند بر شكاف بين توليد بالقوه و بالفعل  مي

ي مختلف درآمدي به اهميت نسبي دستمزدها و ها گروههاي كالن اقتصادي در ميان  سياست
  .شود  ميمين اجتماعي مرتبطأساير انواع درآمدها، ميزان پرداخت به بيكاران و پوشش ت

                                                 
1. Regressive Tax 
2. Boulier and Gulde 
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  ايران تجربه  )ب

زيع اقتصاد كالن بر توي ها شاخص اثر " عنوان با اي در مطالعه) 1376(ابونوري  :مدل ابونوري
  :ع درآمد در ايران ارائه كرده است الگوي خطي زير را براي توزي"درآمد در ايران

eHTPHGEGNPPITEGNPTLFTEIag aaaaaa .)/.()/.()/.()/.()/.().( 765432
0=  

 PI تورم، I  اشتغال كل،TE  توليد ناخالص ملي،GNP شاخص نابرابري اقتصادي،g  :كه در آن
 هزينه GE تعداد خانوار، H ،ي انتقاليها پرداخت TPكل نيروي كار،  TLF درآمد شخصي،

  . عوامل غايب و غيرقابل كنترلe دولتي،

 :صورت خالصه زيره و يا ب

eTHGHISLPERIag aaaaaa .).().().().().().( 654321
0=  

TEGNPLP سهم درآمد شخصي از IS = PI / GNP  تورم،I  نيروي كار، وري بهره =/
ي انتقالي، ها پرداخت TH = TP / H نسبت اشتغال،ER = TE / TLF توليد ناخالص داخلي، 

GH = GE / Hهزينه دولتي براي هر خانوار .  
تر  ي درآمدي پايينها گروهوري نيروي كار بيشتر به نيروي كار  رود افزايش در بهره  ميانتظار

سو و سود بگير از سوي ديگر  ي مزد بگير از يكها گروهتعلق گيرد و باعث كاهش شكاف بين 
 نسبي به طوربسته به اينكه سهم تورم همچنين افزايش تورم . د و سطح نابرابري كاهش يابدوش

در چه گروه از كاالها بيشتر باشد، تورم اثر افزايش يا كاهشي بر سطح نابرابري اقتصادي خواهد 
دهد و با افزايش سهم درآمد   ميداشت، همچنين افزايش نسبت اشتغال نابرابري را كاهش

ي با درآمد باال، از ها گروهيرا سهم يابد ز  ميسطح نابرابري افزايش، شخصي از توليد ناخالص ملي
ي انتقالي و مخارج دولتي بر سطح نابرابري در ها پرداختاثر . است افزايش درآمد شخصي بيشتر

  .تواند باشد  ميهر جهتي

  انداز شخصي پس+ مصرفي بخشي خصوصيهاي  هزينه= درآمد شخصي 
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  :دكري زير تبديل فرم خطه  باال را با گرفتن لگاريتم از طرفين بةتوان معادل مي
Ln g = b0 + a1 Ln(I) + a2 Ln(ER) + a3 Ln(LP) + a4 Ln(IS)  

            + a5 Ln(GH) + a6 Ln(TH)+V 

 و روش حداقل مربعات تكراري به منظور 1370-1350سري زماني هاي  با استفاده از داده
  :ده است ذيل حاصل شنتايج  وصورت زير برآورده رفع و يا تقليل اثر خود همبستگي مدل فوق ب

 Ln g = -0/51-4/02 Ln(ER) – 0/49Ln(LP) + 0/3  Ln(GH) 

            + 0/07Ln[I(-1)] + 0/36Ln[IS(-1)] + 0/09Ln(ITH)  

            R2= 0/87 ,    D.W=2/2 

 –بخش توزيع درآمد مدل برنامه سوم توسعه اقتصادي  :مدل برنامه سوم توسعه
بالير ، ايساكي ادبيات موضوع و كارهاي تجربي نظير مدل شولتز، بليندر واجتماعي، با مروري بر 

. ر توزيع درآمد پرداخته استگذار بتأثير، به بررسي و تبيين متغيرهاي اصلي و ...و گالدي و
رشد اقتصادي، تورم و :  شده است عبارتند ازمدل برنامه سوم استفادهترين متغيرهايي كه در  عمده

 و تورم و بيكاري باعث بدتر شدن توزيع ،قتصادي باعث بهبود توزيع درآمدبيكاري كه رشد ا
  .شود  ميدرآمد

گذار بر تأثير سه متغير كالن اقتصادي مذكور مطالعات تماميدر آنچه مسلم است اينكه 
همچنين .  منفيتأثير مثبت، تورم و بيكاري با تأثيراقتصادي با  رشد: ست از اتوزيع درآمد عبارت

نيز در بعضي ... ي مستقيم،ها ماليات، حاشيه نرخ ارز، وري بهره: متغيرهاي اقتصادي نظيربه ساير 
  . اشاره شده استبعدي گذار با اولويت تأثير متغيرهاي به عنواناز اين مطالعات 

 

  تحليل روندها و عملكردها .3

الت توزيع تواند از طريق مطالعه تحو عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي
  .ي بررسي گرددي كمها شاخصدرآمد، فقر و رفاه اجتماعي به صورت 
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   توزيع درآمد.1- 3

ها براي هدفي طراحي   هر يك از اين شاخص.ند هستي توزيع درآمد متعدد و متنوعها شاخص
ي ها ، شاخصدر اين ميان. ها نارسا و ناكافي باشد شود و ممكن است نسبت به ديگر هدف مي

هاي درآمدي، نسبت سهم دهك بااليي به   منحني لورنز، همچون سهم دهكسازگار با
تر  نسبت سهم بيست درصد باال به بيست درصد پايين و ضريب جيني متداول، هاي پاييني دهك
  .ندهست

زيع درآمد نسبت هزينه دهك باال ي سنجش توها شاخصطور كه اشاره شد از جمله  همان
 ةدهند چه اين نسبت باال باشد نشان  و هراست) يرترينفق(به دهك پايين ) ثروتمندترين(

 1372 در سال 08/22 به رقم 1368  در سال1/23اين نسبت از رقم  .نابرابري بيشتر است
 اين نسبت از ثبات نسبي 1372-1368 در دوره 1370بـه استثناي سـال . كـاهش يافتـه است
 با ، در دهك دهم1370ه آمارهاي سال  به دليل اينكاست ذكر شودالزم . برخوردار بوده است

  .رسد  غير واقعي به نظر مي1370، آمار سال ناهماهنگي دارد ها سالساير 
 1368 در سال    05/11همچنين نسبت هزينه بيست درصد باال به بيست درصد پايين از رقم             

 ، شـود    مـشاهده مـي    1طور كه در جـدول       همان.  كاهش يافته است   1372 در سال    49/10به رقم   
به كاهش و در جامعه روستايي رو به         طي برنامه اول توسعه اين دو نسبت براي جامعه شهري رو          

. اسـت مل است مقايسه نابرابري جامعه شهري با جامعـه روسـتايي            أافزايش بوده، اما آنچه قابل ت     
 برابـر   17نسبت هزينه ثروتمندترين دهك در حـدود        ،  جامعه شهري   در 1369 مثال در سال     براي
  . برابر بوده است5/28رين دهك بوده و در جامعه روستايي اين نسبت حدود فقيرت

را ) ي ميـاني هـا  گـروه شامل (ي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيع         ها  شاخصاز ديگر   
 عدم تساوي بيـشتر     ةدهند  باشد، نشان  تر  نزديكدهد ضريب جيني است و هرچه به يك           نشان مي 

 1طـور كـه در جـدول     همان. دهنده توزيع بهتر درآمد است نشانتر باشد   نزديكو هر چه به صفر      
 كـاهش   1372 در سـال     43/0 به رقـم     1368 در سال    44/0شود اين شاخص از رقم        مشاهده مي 
شرايط كلي توزيع درآمـد طـي       ).  كه مشكل آماري وجود دارد     1370به استثناي سال    (يافته است   

جامعه شهري وضعيت توزيع درآمد در برنامـه        همچنين در   .  با ثبات بوده است    1372-1368دوره  
ي ابتدايي  ها  سالوضعيت بد توزيع درآمد در      با وجود   اول توسعه رو به بهبود و در جامعه روستايي          

  .ي انتهايي برنامه وضعيت بهبود يافته استها سالگردد كه در  برنامه مالحظه مي
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  1383-1363 دوره طيي نابرابري ها شاخص .1 جدول
 پايين  % 20به  باال % 20 نسبت  باال به دهك پاييندهك نسبت جيني ضريب

 روستايي شهري كل روستايي شهري كلروستايي شهري كل سال 

 دوره ميانگين
1363-13670/446 0/426 0/426 23/7419/40 21/23 11/51 10/00 10/35 

1368 0/44 0/42 0/42 23/1 19/1 22/1 11/1 9/7 10/2 

1369 0/43 0/4 0/45 23/6 16/9 28/5 11/0 8/5 12/6 

1370 0/486 0/477 0/452 33/4 26/3 29/0 14/2 11/9 12/8 

1371 0/435 0/41 0/434 23/2 16/5 24/8 11/1 8/7 11/6 

1372 0/425 0/393 0/431 22/1 14/9 25/9 10/5 8/0 11/5 

 برنامه ميانگين
 توسعهاول 

0/443 0/420 0/437 25/0918/76 26/04 11/56 9/39 11/73 

1373 0/424 0/395 0/431 20/0 14/5 22/8 9/9 7/9 10/6 

1374 0/427 0/402 0/437 20/5 15/0 23/5 10/2 8/2 11/3 

1375 0/43 0/404 0/42 20/2 15/0 19/9 10/2 8/3 10/0 

1376 0/422 0/39 0/42 18/9 13/9 19/2 9/7 7/8 9/7 

1377 0/43 0/39 0/44 21/2 14/2 23/0 10/5 7/9 11/1 

1378 0/42 0/4 0/43 19/4 14/3 20/3 9/9 7/9 10/2 

 برنامه ميانگين
 دوم توسعه

0/426 0/397 0/429 20/0514/49 21/21 10/11 8/02 10/47 

1379 0/430 0/404 0/427 20/0715/09 20/64 10/13 8/20 10/31 

1380 0/425 0/411 0/415 19/4015/44 18/22 9/96 8/36 9/50 

1381 0/420 0/402 0/413 19 14/2 18/7 9/5 7/9 9/50 

1382 0/41 0/386 0/393 15/7 12/85 15/2 8/43 7/23 8/23 

1383 0/423 0/398 0/415 16/8 13/25 17/25 9 7/62 9/01 

 برنامه ميانگين
وم توسعهس  

0/422 0/399 0/413 18/2 14/2 18 9/4 7/8 9/3 
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