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 توزیع درآمد برابری شاخصمعرفی کلی 

 

است از دستیابی به تعدادی از اهداف از جمله بازدهی تولید، ایجاد برابری های اقتصادی  و اجتماع و توسعه اقتصادی عبارت 

در دنیا برای مقایسه  بهبود در وضع نهادها. توسعه را کاهش فقر و نابرابری از طریق توزیع مجدد مالکیت ها و نهاد ها نیز می دانند.

ملت از لحاظ توسعه یافتگی، پیشرفت و توفیق اجتماعی و اقتصادی، از کشورهای مختلف با یکدیگر و سنجش وضعیت یک 

  .شاخص های متعددی استفاده می شود

توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی یکی از این شاخص ها، درآمد و نحوه توزیع آن است. 

)نژاد عبداهلل و دیگران،  ن درآمد افراد یک کشور را توصیف میکندعبارتی توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بی میپردازد. به

اگر از دید بهبود وضعیت مردم از طریق قدرت خرید و توزیع ثروت به توسعه بنگریم، باال بودن سطح درآمد شرط   (.2931

باشد ولی توزیع آن نامتعادل، الزمی است برای افزایش سطح زندگی و توسعه در جامعه.با این حال اگر درآمد در یک جامعه باال 

  .ممکن است بسیاری از افراد جامعه در فقر زندگی کنند

 حکم می ی دولتیکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت کنترل وضعیت نابرابری درآمداست، زیرا وظیفه توزیعگفتنی است 

وتحلیل  را با استفاده از ابزارهای موجودتجزیهمنظور کاهش نابرابری چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه  دولت به که کند

برای بررسی نحوه توزیع درآمد از مقیاس ها و معیارهای مختلفی استفاده می شود که در این (. 2931نماید )نژاد عبداهلل و دیگران، 

د و نگاهی تطبیقی به . بعد تاثیر عوامل مختلف بر توزیع درآمد را شرح خواهیم داآن می پردازیم متداول پژوهش به سه مورد

 وضعیت ایران و جهان از لحاظ توزیع درآمد خواهیم کرد.

 

 توزیع درآمد اندازه گیری نابرابری شرح مقیاس های خرد برای

 

است. این منحنی یع درآمد بین اشخاص در جامعه منحنی لورنز از متداول ترین روش های ترسیم توز: منحنی لورنز .1

کنندگان دریافت رابطه کمّی واقعی بین درصدپیشنهاد شد و  2391در سال  آتو لورنزماکس توسط پژوهشگری به نام 

 .دهددارند را نشان میدرآمد و درصد کل درآمدی که آنان در طول یکسال دریافت می
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و محور  درصد تجمعی درآمدبیانگر  منحنی لورنز، محور عمودی

آنگاه در این جامعه است.  درصد تجمعی جمعیت بیانگر افقی

درآمد زمانی خواهد خواهد بود که خط نیمساز عادالنه نمودار، توزیع 

عبر کند که درجه از مرکز مختصات   51زاویه  منحنی دوم و چهارم با 

در این حالت هر درصدی از جمعیت معادل البته حالتی ایده آل است. 

متناظر خویش را کسب می کند و بدیهی است که در چنین   درآمد

 جامعه ای توزیع درآمد کامالً برابر خواهد بود.

 

 (Gini Coefficient)ضریب جینی یکی از شاخص های متداول در این زمینه، شاخصی به نام : ضریب جینی .2

است. ضریب جینی بیان می کند که میزان نابرابری ناشی از توزیع درآمد و ثروت چقدر است و برای نشان دادن آن، طیفی 

ضریب جینی رابطه ای تنگاتنگ  به عنوان نابرابری کامل به کار می رود. 2به عنوان برابری کامل درآمدی تا عدد  9از عدد 

اصوال برای رتبه  حاصل از منحی لورنز که در باال شرح داده شد ، به حساب می آید. با منحنی لورنز داشته  و به نوعی نتیجه

 بندی کشورها در زمینه توزیع درآمد، از ضریب جینی استفاده می شود.

در اوایل قرن بیستم برای اندازه گیری نابرابری توزیع  کورادو جینیضریب جینی نخستین بار توسط پژوهشگر ایتالیایی، 

 استفاده شد. این عدد در واقع حاصل تقسیم مساحت بین منحنی لورنز و خط نیمساز توزیع یکسان است ، مانند شکل زیر: 

 

 

 

 

 

 

نمودار توزیع درآمد یکسان و درصد جمعیت؛ ضریب جینی از تقسیم   -2شکل
 مساحت قسمت آبی و سبز حاصل می شود. مساحت قسمت آبی بر مجموع

 منحنی لورنزنمودار   -1شکل

نشان داده شود و  nyفرد از جامعه با  nاگر در آمد  -3شکل 
در آمد ها از کوچک به بزرگ مرتب شود به نحوی که 

yn+1>yi   برایi=1,2,…   به اسنحوه مح باالآنگاه عبارت
 ضریب جینی را نشان می دهد.
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که شاخص نابرابری  اشتمانند برخی دیگر از محققان توزیع درآمد، اعتقاد د آتکینسون:ضریب آتکینسون .3

توزیع بلکه باید دارای محتوا و مفهوم صریح اقتصادی بوده و از آن جمله، دربرگیرندة مالحظات ناشی از تابع 

اجتماعی حاصل جمع  .به عقیده آتکینسون، رفاهمطلوبیت فردی و اجتماعی ناشی از درآمد در اختیار افراد جامعه باشد

 نامد. برای مقایسه هر توزیع می مطلوبیت های تمام افراد جامعه است. بنابراین معیار خود را معیار معادل توزیع برابر

پرهیزو  درجه نابرابری بستگی دارد هرچه از و گریز جامعه عامل درآمد اشخاص  1 آتکینسون معتقد است مطلوبیت  افرادبه 

 : نیزبیشتراست توزیع درآمد مشخصهر   شده برای نابرابری محاسبه ،بیشترباشد گریزازنابرابری

 

 

 

 عوامل موثر در توزیع درآمد

 

برخی از عوامل موثر را می توان به شکل زیر شرح  .سطح نابرابری اقتصادی مؤثرند درعوامل زیادی مطالعات نشان می دهد 

 : (بی.تا.)احتشام زاده، داد

( بیان می کند، در مسیر رشد اقتصادی در کشورها 2311نظریه کوزنتس ) ،بر توزیع درآمد رشد اقتصادیدر مورد تأثیر  -2

برخالف کوزنتس میردال بیان اما یابد.  نابرابری درآمد افزایش یافته و پس از ثابت ماندن درسطح معینی به تدریج کاهش می

سازد . به طور کلی فرضیه واحدی در می دارد که افزایش نابرابری در یک کشور به طور معکوس رشد اقتصادی را متأثر می 

 ی وجود ندارد مورد تأثیر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد

فزایش سطح آموزش افراد یک جامعه منجر به بهبود عمده تحقیقات به این نتیجه رسیده است که ا آموزشدر مورد  -1

 .نابرابری تحصیلی باالتر با نابرابری درآمدی باالتر همراه است باید گفت به عبارتی دیگر .توزیع درآمد می گردد

ن فرآیند بازتوزیع درآمد از اقشار حقوق بگیر به صاحبابه عنوان یک  ، باید گفت تورم سطح قیمت هادر مورد تاثیر  -9

باعث تغییر توزیع درآمد به  ،سرمایه های فیزیکی و نیز انتقال قدرت خرید از سپرده گذاران به وام گیرندگان شبکه بانکی 

 .توزیع درآمد بدتر شود ، موجب می گردد تارانت های ناشی از تورم و  ضرر گروه های درآمدی ثابت می شود

 فرمول عمومی اتکینسون برای توزیع درآمد -4شکل 
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از طریق افزایش شمار تعداد افراد کم درآمد به تشدید نابرابری در توزیع درآمد کمک  بیکاریهر افزایش در همچنین   -5

اگر بیشتر مخارج دولتی متوجه افراد ثروتمند شود، مخارج دولت می تواند به طور معکوس نابرابری درآمد را .می کند

 .افزایش دهد

 توزیع درآمدجهان از لحاظ  کشورهای

کشورهای جهان در زمینه توزیع درآمد، بیشتر از مقیاس ضریب جینی استفاده می شود. نقشه ر کلی برای رده بندی به طو

 از لحاظ نابرابری درآمد نشان می دهد: ازیر  وضعیت کشورهای جهان ر

 

 

 

 

 

 

سازمان بین  1929درآمد عادالنه تری دارند )رده بندی اما ده کشور جهان که ضریب جینی پایینی داشته و به نسبت توزیع 

 عبارتند از:، بر طبق نمودار زیر ( المللی همکاری و توسعه اقتصادی

 44200ایسلند با ضریب  .1

 442.2نروژ با ضریب  .2

 442.0دانمارک با ضریب  .3

 ..442اسلوونی با ضریب  .0

  442.2جمهوری چک با ضریب  ..

 442.2فنالند با ضریب  ..

  442.0 بلژیک با ضریب .7

 442.0اسلواکی با ضریب  .0

 کشور های جهان از لحاظ ضریب جینی – 5شکل 
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 4420اتریش با ضریب  .0

 4420هلند با ضریب  .14

 

) به علت داده های  ده کشور جهان که توزیع درآمد ناعادالنه تری دارند و ضریب جینی در آنها باالست عبارتند از همچنین

 : ضریب جینی کشورهای ضعیف مربوط به سالهای قبل است( اعدادآماری ضعیف برخی 

 44.03با ضریب  کومور .1

 44.30آفریقای جنوبی با ضریب  .2

 44.13نامیبیا با ضریب  .3

 44.40هائیتی با ضریب  .0

 .44.4بوتسوانا با ضریب  ..

 .44.7سورینام با ضریب  ..

 2..44جمهوری آفریقای مرکزی با ضریب  .7

 ...44زامبیا با ضریب  .0

  44.02لسوتو با ضریب  .0

  .44.3کلمبیا با ضریب  .14

 از کشورهای دارای ضریب جینی پایین OECDرده بندی سازمان  – 6شکل 
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 شاخص توزیع درآمدایران در جایگاه 

 291۱در سال های  که این ضریب، مشاهده می کنیم  از شاخص برابری درآمد در مقیاس ضریب جینی طی روندی تاریخی

انقالب ، در دوران جنگ تحمیلی با توجه به تصدی گری و بوده است. اما پس از  91921و   91923به ترتیب معادل  291۱و 

کاهش یافته است. البته طی  29۱۱در سال  91111به  .291در سال   911.۱این شاخص از رقم  سیاست های حمایتی دولت، 

به  29۱5در سال  91191رنامه دوم از برنامه اول توسعه، این شاخص کاهش محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است. اما در ب

 کاهش یافته است 29.9در سال  2۱به  29۱3در سال  91192بهبود یافته و در طی برنامه سوم از رقم  .29۱در سال  91235

بوده رو به بهبودی  29.9تا  29۱۱این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقالب و همچنین طی دوره  می توان نتیجه گرفت

از سال  و شاخص اتکینسون، زیر، توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی را براساس ضریب جینیهای نمودار .است 

 نشان می دهد: 2931تا  29.9

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (1334ینی، توزیع درآمد بر مبنای ضریب جینی در خانوار های روستایی و شهری ایران )حس – 7شکل 

 (1334توزیع درآمد بر مبنای ضریب اتکینسون  در خانوار های روستایی و شهری ایران )حسینی،  – 8شکل 
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این شاخص در سال  2935مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی در سال  جدیدترین داده های اعالم شده از بر اساس اکنون 

 درصد افزایش یافته است. 9192به میزان  2939درصد بوده است که در مقایسه با سال  9193گذشته در کل کشور معدل 

 9195ایی با عدد درصد رسیده است، همچنین در مناطق روست 919۱به  919۱افزایش از  9192در مناطق شهری ضریب جینی با 

کشور  2۱9در بین بیش از  919۱5، رتبه ایران با شاخص  1929گفتنی است در رده بندی سال  درصد بدون تغییر مانده است.

 بود و با این عدد جدید دو رتبه باال تر می رود. 1.جهان ، 

ستم بازار، می توان گفت که خدمات در سیستم اقتصادی کشورمان و عدم شفافیت در سیبا توجه به گسترده بودن بخش 

 (.2939درآمد مشاغل آزاد بیشترین تأثیر را در نابرابری درآمد کشور داشته است. )محمود علیلو، 

 

 توزیع درآمد شاخص های کاستی ها و عوامل قابل بهبود در زمینه

کارگرفته  درآمدهای منفی نیز بهاین قابلیت را دارد که برای شته و ها بستگی ندا گیری داده واحد اندازه بهضریب جینی، 

شود. این درحالیست که دیگر ابزارهای سنجش نابرابری فاقد این قابلیت هستند. این ویژگی زمانیکه تغییر سیاستگذاری بر 

برای ضریب جینی را می توان  .نابرابری مطرح میشود اهمیت مییابد، چراکه درآمد برخی خانوارها میتواند منفی شود

ضریب جینی برای  . مثال های مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داددرآمدی در بخش مقایسه توزیع

؛ اما این ضریب نابرابری فرصت ها را اندازه گیری مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است

ت ارزشمندی را به دست می دهند ، اما از این داده ها به طور کلی هم منحنی لورنز و هم ضریب جینی، اطالعا نمی کند.

 باید در پیوستگی با سایر مدل ها و اطالعات اقتصادی باید استفاده شود. 

همچنین  این دو مقیاس ، علت و دلیل ثروت منفی که ممکن است به تحلیل کلی اقتصادی مربوط باشد را نشان نمی دهند.

؛ اما شاخص آتکینسون، برگرفته از تابع رفاه اجتماعی بوده و به واسطه  است  حساستر درآمد ینمیا تاتغییر به جینی شاخص

 .انتخاب پارامتر، قابلیت اندازه گیری توزیع درآمد در سطوح مختلف درآمدی جامعه را دارد

و طبقات آماری از مشکالت اندازه گیری نحوه توزیع درآمد در کشورمان می توان به تغییر مفاهیم واژه ها، روش محاسبات 

(. همچنین به خاطر تاثیرات روانی  و اجتماعی ، طی سرشماری ها برخی افراد از خوداظهاری دقیق طفره 2939اشاره کرد)علیلو، 

 می روند که همین عامل نیز در نحوه اندازه گیری توزیع درآمد موثر است.
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 تحلیل و جمع بندی نهایی

جمله معروفی با این مضمون در ادبیات اقتصادسنجی وجود اخص های اقتصادی، در نقد شاخص ضریب جینی و برخی دیگر از ش

های کنند که روشها را هنگامی شکنجه میداده ."خواهی اعتراف کننداعداد را آنقدر شکنجه کن تا به هرآنچه می"دارد که 

یا منطقا غیرقابل دفاع برای استحصال نتیجه  های نابجارسند و به ناچار از فرمولمتعارف تحلیل اعداد به نتایج مورد پسند نمی

ها در رابطه با تفسیر ضریب جینی در نظر گرفته دولت "عملکرد"آنچه که برای  همچنین گفته می شود . شوددلخواه استفاده می

 های مورد بررسی است و نه میانگین آن. میزان تغییرات کاهشی یا افزایش این ضریب در دوران دولت شود،می

ه طور کلی، از این ضریب و سایر ضریب های دیگر می توان به نفع افراد  و گروههای خاص، بهره برداری کرد. برای مقایسه ب

شرایط اقتصادی کشورها و از جمله کشورمان در دوره های مختلف، صرفا نباید به مقایسه اعداد حاصله از ضریب جینی اکتفا 

یستمی ، اثر تمامی سیاست ها و متغیرها  و نتایج آنان در اقتصاد کشور را مورد بررسی و نمود. بلکه هرکارشناس باید با نگاهی س

 تجزیه و تحلیل قرار دهد.

همانطور که باالتر هم اشاره شد، هرکدام از مقیاس های مطروحه در بحث توزیع درآمد ، عالوه بر اینکه محاسبات خاص خود را 

 خصوص نیز بودند که باید در تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.داشتند دارای کمبود و کاستی های به 

در زمینه بهبود توزیع درآمد در کشورمان ، به نظر این جانب تدوین سیاست های کوتاه مدت  و زودبازده از مهم ترین دالیلی 

دولت با ایجاد اصالحات الزم از جمله بوده که موجبات نابرابری درآمدی را در ایران فراهم نموده است. لذا انتظار می رود که 

کاهش تصدی گری )اسما به نام طبقات محروم و در واقع به نفع رانت خواران و افراد خاص(، کوچک کردن حجم اقتصاد 

 دولتی، ایجاد یک نظام جامع مالیاتی و نیز اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه تامین اجتماعی ، این نابرابری را کاهش دهد. 
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