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چكیده
بررسی توزیع شخصی درآمد طی سالهای  0831تا  0838در دو جامعه شهری و روستایی
ایران با استفاده از شاخصهای تایل ،کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است .شاخص تایل به
تمامی گروههای درآمدی وزن یکسانی میدهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه
مزیت دارد ،ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساستر است
و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروههای پایین درآمدی برتری دارد .شاخص جینی
متداولترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی
درآمد حساستر است .این شاخصها اصول دالتون (ویژگیهای مطلوب شاخص توزیع درآمد) را
نقض نمیکنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت باالتری برخوردارند .محاسبه
شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون مالحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر
حسب مخارج فردی (با مالحظه اندازه خانوارها ) انجام شدهاست تا بررسی و ارزیابی دقیقتری از
تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد .مضاف بر آن ،با توجه به اهمیت
طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی ،عالوه بر شاخص کاکوانی ،سعی شده است تحلیل
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تحوالت توزیع بواسط ه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون ،براساس این شاخص نیز
بسط داده شود.
نتایج محاسبه شاخصها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه
روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است .اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و
روستایی و نیز همه طبقات درآمدی ،از سال  0833کاهش داشته ،لیکن بیشترین افت شاخص در
سال  0831یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 0832
بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان میدهد .محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی
در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است.
واژههای كلیدی :توزیع درآمد ،جینی ،تایل ،کاکوانی ،اصول دالتون ،مخارج تعدیل شده فردی.
طبقه بندی O150, I380, H530: JEL
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 -1مقدمه
شاخصهای توزیع شخصی درآمد به بیان سهم افراد جامعه از درآمد ملی می پردازند و درجه
نابرابری افراد را تشریح میکنند .برخالف توزیع تبعی درآمد ،در بحث توزیع شخصی یا مقداری
درآمد ،نکته حائز اهمیت آن است که هر شخص چه نسبتی از درآمد را کسب می نماید ،بدون
توجه به این که این درآمد از چه منبعی نظیر دستمزد ،بهره ،سود ،اجاره ،هدیه  ،ارث کسب شده
باشد ،در حالی که در توزیع تبعی درآمد ،سهم صاحبان عوامل تولید (منبع درآمد) از درآمد ملی
اهمیت دارد.
انگس دالتون  0در سال  0321شاخصی را ارائه کرد که در آن به ازای هر میزان مشخص از
نابرابری ،مقداری از رفاه اجتماعی جامعه از دست می رود .دنیس آیگنر و جیمز هینس  2در سال
 ، 0393راگنار بنتزل 8در سال  0331و تونی اتکینسون در سال  0331نظریات دالتون را تعقیب
کردند .این دسته از اقتصاددانان بر این عقیده بودند که شاخص های نابرابری پیشین تنها ابزارهای
آماری هستند که پراکندگیهای نسبی درآمد را به دست می دهند و نگاه هنجاری به رفاه اجتماعی
و ترجیحات جامعه ندارند .از این روی ،آنها بحث ورود ترجیحات جامعه به شاخص های نابرابری را
مطرح کردند .بدین ترتیب ،معیارهای اندازه گیری نابرابری درآمد دو دسته می شوند:
الف) معیارهای هنجاری (دستوری) 4که مبتنی بر یک نوع قاعده سازی صریح از رفاه اجتماعی
و زیان وارده از توزیع نابرابر درآمد هستند .این معیارها وابستگی زیادی به قضاوت های ارزشی
دارند که در نحوه انتخاب تابع رفاه اجتماعی منعکس می شود .شاخصهای تایل ،اتکینسون و دالتون
از این دستهاند .ب) معیارهای اثباتی 5مانند دامنه ،انحراف از میانگین و واریانس که استفاده
صریحی از هیچ مضمون و مفهوم رفاه اجتماعی نمیکنند.
چمپرنون در سال  0334در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که شاخص ویژهای که بتوان
آن را به عنوان بهترین شاخص نابرابری تعریف کرد ،وجود ندارد .وی چنین نتیجهگیری میکند که
توزیع درآمد جنبه های مختلف و متفاوتی دارد و هر یک از شاخصهای نابرابری به منظور انعکاس
جنبه خاصی از توزیع درآمد از قابلیت ویژه ای برخوردارند .به عبارت دیگر هریک از معیارهای
نابرابری جنبه خاصی از نابرابری درآمدی را به نمایش میگذارند و نمیتوان معیار منحصر به فردی
را به عنوان بهترین معیار نابرابری تعریف کرد .9
دالتون به منظور اینکه یک شاخص از کیفیت الزم برای اندازهگیری توزیع برخوردار باشد،
اصولی را معرفی کردهاست که به اصول دالتون معروفند .لذا میتوان گفت شاخصی که اصول دالتون
را نقض نکند ،شاخص خوبی است و لیکن شاخص بهترین به مفهوم عام ،وجود ندارد و آنچه که
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سبب می شود یک شاخص خوب به شاخص خوب دیگر ترجیح داده شود ،سؤال یا اولویت پژوهشگر
یا سیاستگذار است.
مقایسه شاخصهای مختلف نابرابری نشان میدهد که شاخص های تایل ،کاکوانی ،اتکینسون و
جینی از مبنای نظری محکمی برخوردارند و اصول دالتون را نقض نمیکنند ،ضمن این که از دقت
باالیی برخوردارند .شاخص تایل به تمامی گروههای درآمدی وزن یکسانی اختصاص میدهد،
بنابراین برای بررسی و اندازه گیری وضعیت توزیع درآمد در کل طبقات درآمدی مزیت دارد .اما از
آنجا که طبقات پایین درآمدی بیشترین تمرکز و هدف سیاستگذاران را به خود معطوف میکنند،
شاخص کاکوانی معیار بهتری برای این موضوع است که محاسبه آن در کنار شاخص تایل ،قدرت
تحلیل و اطالعات بیشتری برای شناخت تغییرات توزیع درآمد جامعه را فراهم میکند .شاخص
جینی که از کاربرد بیشتری در مقایسه با سایر شاخصهای توزیع درآمد برخوردار است ،نسبت به
طبقات میانی درآمدی حساستر است.
در این مقاله توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص تایل ،کاکوانی و جینی برای دوره -38
 0831محاسبه و اندازه گیری شده است .نظر به اهمیت و حساسیت طبقات پایین درآمدی در
سیاست گذاریهای اقتصادی با رویکرد توزیعی ،عالوه بر محاسبه شاخص کاکوانی که متمرکز به این
طبقه است ،شاخص اتکینسون با لحاظ پارامتر  1.3که مؤکد بر انتهای توزیع است نیز محاسبه شده
است .نتایج همسویی و همسانی دو شاخص مذ کور را در تبیین نابرابری تأیید میکنند .از آنجا که
مناطق شهری و روستایی از نظر عواملی همچون ساختار درآمد و هزینه زندگی ،اندازه خانوار ،میزان
نوع دوستی یا ایثار متفاوت هستند ،بنابراین انتظار می رود ساختار توزیع در آنها متفاوت باشد .لذا
در این مقاله توزیع درآمد برای هر دو جامعه به تفکیک محاسبه و اندازه گیری شده است .مضاف بر
آن ،با توجه به این که در بیشتر مطالعات تجربی صرفاً به بررسی نابرابری بدون درنظر گرفتن بعد
خانوار بسنده می شود ،در این مقاله عالوه بر بررسی توزیع در بین خانوارها؛ مخارج خانوار نسبت به
بع د خانوار تعدیل شده و به مقایسه نابرابری در بین افراد جامعه نیز پرداخته شده است .محاسبه
شاخصها بر اساس داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از نرم افزارهای  Stataو
 Excelانجام گرفته است .ساختار مقاله به شرح زیر است:
ابتدا به بیان اصول دالتون پرداخته می شود .دالتون برای اینکه ،شاخصی بتواند از پذیرش عام
برخوردار باشد ،چهار ویژگی مطلوب را برای شاخصهای توزیع درآمد بر میشمارد .در محاسبات
شاخص های توزیع  ،مالحظاتی در خصوص ارزیابی بودجه خانوار در نظر گرفته می شود که در
ادامه بحث به آن پرداخته می شود .سپس پیشینه تحقیق ارائه میشود .در قسمت بعدی مقاله،
شاخصهای به کار رفته معرفی و تبیین می شوند .اندازهگیری و تحلیل شاخصها به تفکیک مخارج
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کل خانوار و مخارج فردی (سرانه) خانوار در جوامع روستایی و شهری کشور طی دوره مورد بررسی
قسمت دیگر مقاله را تشکیل می دهد .مقاله با جمعبندی و نتیجه گیری پایان مییابد.
 اصول دالتون
بررسی توزیع درآمد با استفاده از شاخصهای مختلفی امکانپذیر است ،لیکن شاخص منحصر به
فردی وجود ندارد که از همه نظر ،از سایر شاخص های نابرابری بهتر باشد .زیرا برخی از ضرایب و
شاخصهای نابرابری درآمد برای نشان دادن یک جنبه و برخی دیگر برای بیان و تفسیر جنبههای
دیگر مناسب و مطلوباند .دالتون ( )0381اصولی را برای یک شاخص مطلوب نابرابری توزیع درآمد
عنوان میکند که این اصول عبارتند از:
 )1اصل انتقال ،3یعنی اگر انتقال درآمدی از ثروتمند به فقیر صورت گیرد ،شاخص نابرابری باید
کاهش یابد .در ادبیات توزیع درآمد گاهی از این مسئله با عنوان اصل «پیگو ـ دالتون» یاد می-
شود.
3
 )2اصل افزایش نسبی درآمدها  ،یعنی اگر درآمد همه افراد به یک نسبت افزایش و یا کاهش یابد،
شاخص نابرابری نباید تغییری را نشان دهد.
 )3اصل افزایش یكسان درآمدها ،یعنی اگر درآمد همه افراد به یک میزان معین افزایش یابد؛
شاخص باید کاهش یافته و به هنگام کاهش مساوی درآمد همه افراد ،شاخص افزایش یابد.
 )4اصل افزایش نسبی افراد ،یعنی اگر تعداد افراد دریافت کننده هر سطحی از درآمد به یک
نسبت افزایش یابد ،شاخص نباید تغییری را نشان دهد.
شایان ذکر است پس از دالتون ،ویژگی های دیگری نیز به چهار خصیصه فوق اضافه شدهاند که
مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:
 )5اصل تقارن ،یعنی شاخص نابرابری فقط باید به توزیع فراوانی درآمدها بستگی داشته باشد و اگر
تعدادی افراد جامعه با ویژگیهای مختلف ،جایگاه درآمدی خود را تغییر دهند ،شاخص نابرابری
تغییر نکند.
 )6اصل پذیرش حدود نرمال ،یعنی شاخص نابرابری را بتوان بین ( 0و  )1محدود کرد .به عبارت
دیگر اگر درآمد جامعه به طور مساوی بین افراد آن جامعه توزیع شده باشد ،شاخص هیچگونه
نابرابری را نشان نداده و صفر باشد؛ در حالی که اگر تمام درآمد جامعه تنها به یکی از افراد
تعلق داشته و دیگران هیچگونه درآمدی نداشته باشند ،رقم شاخص یک باشد.
 )7اصل قابلیت محاسبه ،یعنی شاخص نابرابری را بتوان به سهولت با اطالعات آماری موجود
برآورد کرد .این اصل از جنبه عملی و کاربردی اهمیت دارد .برخی از شاخصها علیرغم برتری
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نظری ،تنها به دلیل عدم امکان محاسبه ،کارآیی خود را از دست میدهند .به عبارت دیگر ،اگر
دو شاخص که دارای ویژگی های مشترک بوده ولی یک شاخص را به سهولت بتوان محاسبه
کرد در حالی که محاسبه دیگری با اشکال همراه باشد ،در این حالت شاخص اول را برتر می -
دانند(بختیاری .)0832،
 )8اصل تجزیه پذیری ،مطابق این اصل ،هر گاه بتوان جامعه مورد بررسی را به چند زیر گروه
تقسیم کرد؛ در این صورت معیار نابرابری کل جامعه به صورت حاصل جمع نابرابری درآمد بین
زیر گروهها و متوسط وزنی نابرابری درآمد درون زیرگروهها تعریف میشود .ضریب وزنی زیر
گروهها میتواند سهم جمعیتی و یا سهم درآمدی باشد (خداداد کاشی.)0832 ،
 )9اصل استقالل  ،به این معنا که شاخص نابرابری باید نسبت به واحد اندازهگیری بیتفاوت باشد.
به طور مثال؛ شاخص نابرابری نباید به هنگام تغییر واحد پول تغییر کند(حسینی.)0839،
 -2مالحظات اساسی بودجه خانوار در محاسبه شاخصهای نابرابری
از نکات حائز اهمیت هنگام محاسبه شاخصهای توزیع درآمد این است که مبنای مناسبی برای
اندازه گیری نابرابری انتخاب شود .در بسیاری از موارد ،پرداختهای انتقالی مؤسسات عمومی و
دولت ،مد نظر قرار نمیگیرند و یا در صورت اعمال چنین پرداختهایی در معیار درآمدی مورد
استفاده ،خدمات رایگان چون خدمات بهداشتی به سختی میتوانند کمّی شوند و شاخص مناسبی
برای آنها محاسبه گردد .همچنین معیارهای درآمدی تحت تاثیر حجم فعالیتهای زیرزمینی
اقتصاد قرار میگیرند که به هنگام محاسبه شاخصهای نابرابری ،گنجاندن این فعالیتها امر
دشواری است .از طرفی سطح رفاه خانوار کمتر تحت تاثیر سطح درآمد جاری آن بوده بلکه از
«درآمد در افق بلندمدت» آن تأثیر میپذیرد .ضمن اینکه بانکهای اطالعاتی درآمد و هزینه خانوار
براساس پرسشنامه و روش خوداظهاری تدوین میشوند که اغلب خانوارها درآمد خود را کمتر از
واقع اظهار میکنند .بنابراین استفاده از آمار هزینههای خانوار مطمئنتر از درآمد است .عالوه بر آن،
نوسانات کمتری از نوسانات درآمد دارد و سطح رفاه گروههای جامعه را بهتر نشان میدهد .به
همین دلیل ،تاکنون در پژوهشهای مربوط به توزیع درآمد در ایران از آمار هزینههای مصرفی
3
استفاده و توزیع درآمد از آن نتیجه گرفته شده است.
مشکل استفاده از آمار توزیع هزینه های مصرفی به جای توزیع درآمد این است که سبب کم
نشان دادن میزان نابرابری می شود ،زیرا در گروه های درآمدی باالتر ،درصد کمتری از درآمد ،به
مصرف اختصاص مییابد و معموال بخش بیشتر آن ،بهصورت مازاد درآمد به مصرف ،به شکل
پسانداز و یا داراییدر آمده و نگهداری می شود .بنابراین می توان نتیجه گرفت شاخصهای توزیع و
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از جمله ضریب جینی که براساس توزیع هزینههای مصرفی محاسبه میشوند ،به دالیل برشمرده
شده ،نابرابری را کمتر از توزیع واقعی درآمد نشان میدهد .نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت
این است که حمایتها و یارانههایی که صرف کاالهای همگانی می شوند ،نابرابری در مصرف را به
01
میزان قابل مالحظهای کاهش میدهند.
موضوع دیگر این که ،بیشتر اندازهگیری های فقر و نابرابری مبتنی بر مخارج خانوار است بدین
ترتیب این شیوه ساختار درون خانوار را منعکس نمیکند ،این امر دغدغه سیاست گذاری را افزایش
داده است 00.به عبارتی ،از آنجا که محاسبه شاخصهای توزیع درآمد بر مبنای آمارهای بودجه
خانوار انجام می شود ،بعد خانوار در آن لحاظ نمی گردد .عدم لحاظ بعد خانوار در محاسبه نابرابری،
اغلب موجب کمبرآوردی آن می شود .بنابراین ضروری است که بعد خانوار در محاسبات توزیع
درآمد لحاظ شود .هر چند که وارد کردن بعد خانوار در محاسبات توزیع درآمد گامی به جلو
محسوب می شود ،ولی اشکاالتی نیز به آن وارد است از جمله این که بین افراد موجد درآمد و
مصرف کننده تمایزی قایل نمیشود .در حالی که افراد داخل خانوار ممکن است خود ایجادکننده
درآمد و یا صرفاً مصرف کننده آن باشند .مضاف بر آن ،در بین اعضای خانوار نابرابری مصرف نیز
وجود دارد .برخی اعضای خانوار بزرگسال و بعضی کودک هستند که اینها نیازهای متفاوتی دارند.
اما از آنجا که نمی توان توجیه قابل قبولی از نحوه توزیع درآمد خانوار و شکاف بین اعضا داشته
باشیم و عمال برآورد سهم اعضای خانوار از کل درآمد خانوار غیر ممکن است بنابراین چارهای
نیست جز این که تفاوتهای سهم درآمدی اعضای خانوار نادیده گرفته شود 02 .لذا در این مقاله ،به
منظور ارایه تحلیل دقیق تر تغییرات توزیع درآمد طی دوره مورد بررسی عالوه بر این که شاخص ها
بر مبنای بودجه خانوار استفاده شدهاند ،با فرض تساوی سهم هزینههای افراد یک خانوار ،مخارج
سرانه محاسبه و شاخص ها بر اساس توزیع هزینههای سرانه (در کنار توزیع هزینههای خانوار)
محاسبه شدهاند .در واقع ،توزیع درآمد مبتنی بر مخارج فردی ،نسبت به بعد خانوار تعدیل شده
است که به اختصار «مخارج تعدیل شده فردی» 08یا «پنی» نامیده می شود .به عبارت دیگر ،پنی
مخارج تعدیل شده خانوار در میان افراد (با فرض برابری سهم در درون خانوار) است.04
 -3پیشینه پژوهش
اولین مطالعه سیستماتیک در خصوص توزیع شخصی درآمد در سال  0338به وسیله فلیکس
پاکرت05براساس اطالعات  59کشور شامل  41کشور در حال توسعه انجام شد .بر اساس تحلیل
پاکرت با حرکت از گروه کشورهای با درآمد پایین به سمت گروه کشورهای با درآمد باال ،نابرابری
هرچند با شتابی متفاوت ،رو به افزایش است .الهوال )0339(09توزیع درآمد را برای  99کشور با
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استفاده از شاخص جینی مورد آزمون قرار داد .نتایج حاکی از آن بود که نابرابری نسبی در اغلب
کشورهای توسعه نیافته به میزان قابل مالحظهای بزرگتر از کشورهای توسعه یافته است .هارولد
لیدال 03درسال  ،0333اطالعات  30کشور را بررسی و نتیجه گرفت توزیع درآمد بین خانوارها در
مقایسه با اشخاص منفرد ،نابرابری کمتری دارد .مایکل سارل 03درسال  0334با استفاده از
اطالعات  52کشور نتیجه می گیرد ،کمترین ضریب جینی مربوط به کشورهای سوسیالیستی است.
دناردی ،رن ،وچائووی 03در سال  2111به بررسی توزیع درآمد ناشی از کار با استفاده از ضریب
جینی در کشورهای آمریکا ،کانادا ،فنالند ،سوئد و آلمان پرداخته اند .نتایج نشان میدهد آمریکا
بیشترین نابرابری درآمد ناشی از کار را نسبت به چهار کشور دیگر دارد و پس از آن به ترتیب
کشورهای فنالند .کانادا ،سوئد و سپس آلمان قرار میگیرند .برانکو میالنوویچ در سال ،0333
ضریب جینی درآمد را برای سالهای  0333و  0338در نمونهای متشکل از  30کشور  5منطقه
آفریقا ،آسیا ،اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق ،آمریکای التین و کارائیب و سرانجام اروپای غربی،
آمریکای شمالی و اقیانوسیه با استفاده از دادههای  GDPسرانه محاسبهکرد .نتایج نشان داد آسیا و
آمریکای التین نامتعادل ترین توزیع را دارند و پس از آنها آفریقا قرار میگیرد .مارتین بیون21در
سال  2111توزیع درآمد دهه های هشتاد و نود آلمان را بررسی نمود .در آلمان غربی روند نابرابری
در هر دو دهه کاهشی و در آلمان شرقی طی دهه نود ،نابرابری بدتر شده بود .پس از گذشت
چندسال از ادغام دو آلمان ،شکاف نابرابری بین آلمان غرب و شرق کاهش یافت .مارتینی 20در سال
 2110به مقایسه توزیع درآمد بین کشورهای شمال و جنوب طی یک دوره  41ساله (-0333
 )0391پرداخت .نتایج پژوهش وی که عمدتاً مبتنی بر ضریب جینی بود ،به تفکیک منطقه ارائه
گردید .لیو ( 22)2119با استفاده از شاخص تایل و تحلیل عاملی سطح درآمد ،در مقالهای تحت
عنوان تغییرات نابرابری مناطق روستایی چین بیان کرد که نابرابری مناطق روستایی چین روند رو
به افزایش است و روند نابرابری درآمد با نابرابری اقتصادی موجود در مناطق روستایی مطابقت
نمیکند.
28
میالنوویچ در سال 2110ضرایب جینی موزون و غیر موزون  GDPسرانه را برای دوره
33ـ 0351در نمونهای متشکل از  021کشور محاسبه کرد .نتایج حاکی از کاهش اندک نابرابری
بینالمللی بین سال های  0395تا  0333بود .دایان بنجامین 24و همکاران در سال  ،2115ضمن
محاسبه ضریب جینی مناطق شهری و روستایی چین طی دوره انتقال اقتصادی( )0333 –2112و
مقایسه آن با قبل از اصالحات ،به این نتیجه رسیدند که متوسط در آمدهای شهری و روستایی و
25
نیز نابرابری درآمدی به طور معنیداری افزایش یافته است .الدرسون و کوین دوران()2101
نابرابری درآمد را در گروهی متشکل از  5کشور دارای گذار سیاسی و با درآمد متوسط شامل
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جمهوری چک ،اسلواکی ،لهستان ،روسیه و تایوان و  4کشور با درآمد باال شامل :انگلستان ،امریکا،
سوئد ،و آلمان در سال  2101بررسی کردند .نتایج نشان داد که توزیع درآمد در این کشورها به
گونه ای است که طبقات میانی به سمت طبقات باالیی درآمد جا به جا میشوند .جین ونچائو 29و
همکاران در سال  2102هنگام بررسی وضعیت ف قر و نابرابری در انگلستان ،مالحظه کردند گرچه
طی دوره  0339تا  ، 2101تمام درآمدها رشد کردهاند؛ لیکن رشد درآمد در دنباله پایین توزیع
محدود و در قسمت باالیی توزیع شدید بود .این دو روند متضاد در ابتدا و انتهای توزیع سبب
تشدید نابرابری گردید.
پسران ( 23)0333ب ا بررسی الگوی توزیع درآمد در ایران و محاسبه شاخص جینی به این نتیجه
رسید که توزیع درآمد طی دوره 0858-0883بدتر شده و نابرابری در بین گروههای مختلف جامعه
از یک سو و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر افزایش یافته است .محسن رفائی در سال
 0835با بررسی نابرابری درآمد طی سالهای  0850-31در ایران به این نتیجه رسید که کاهش
نابرابری درآمدی از الگوی یکنواختی پیروی نمیکند .گرجی در سال  0839با محاسبه ضریب
جینی نتیجه می گیرد که گرچه تغییرات الگوی توزیع درآمد بین مناطق روستایی و شهری ایران
شبیه هم هستند ،ولی توزیع درآمد در بین خانوارهای شهری از نابرابری بیشتری نسبت به
خانوارهای روستایی برخوردارند .مطالعه نیلی و فرحبخش( )0833نشان داده است ،کشور ایران طی
دهه  0851همزمان با شوک نفتی ،شاهد رشد اقتصادی و افزایش بی سابقه درآمد سرانه بوده است،
اما طی همین دوره ،وضعیت توزیع درآمد شهری و روستایی بدتر شده است .بختیاری و همکاران
( )0831در مقاله ای با استفاده از معیار ضریب جینی و شاخص تایل به مطالعه وضعیت توزیع
درآمد در استان اصفهان طی سالهای ( )0832-39پرداختند و اثر سیاستهای تعدیل اقتصادی را
بر این شاخصها بررسی و نتیجه میگیرند که انواع هزینه های مصرفی طی دوره ی مورد مطالعه
افزایش یافته است .خداداد و همکاران ( )0832ضریب جینی را با استفاده از دو روش تفکیکپذیر و
ضریب جینی اعمال شده بر تمامی مشاهدات برای ایران محاسبه نمودند .نتایج نشان میدهند در
جوامع شهری مقدار ضریب جینی در هر دو روش به یکدیگر نزدیک است .آنها همچنین از شاخص
تایل و اتکینسون برای بررسی وضعیت نابرابری استفاده کردند .محمودی ( )0838با استفاده از
مخارج تعدیل شده فردی و برآورد شاخصهای مختلف نابرابری نتیجه گرفت که توزیع درآمد در
ایران چوله به راست بوده و بین مناطق شهری و روستایی فاصله معناداری وجود دارد حسینی
( )0839با به کار گیری شاخصهای جینی و اتکینسون طی دوره  0833 -34نتیجه میگیرد همواره
خانوارهای شهری ایران توزیع بهتر و یکنواخت تری را نسبت به خانوارهای روستایی تجربه کردهاند.
مرکز آمار ایران ( )0833بهواسطه محاسبه شاخصهای تایل ،جینی و اتکینسون بر اساس آمار
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بودجه خانوار طی سالهای  0839-39به اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد پرداخته و نتایج میگیرد
اندازه شاخصها طی دوره دارای نوسان بوده و از روند خاصی پیروی نمیکند .اللهیاری ()0833
ضمن معرفی شاخص جدیدی برای اندازه گیری باز بودن اقتصادی ،اثر آن را بر توزیع درآمد در بین
سه گروه درآمدی (دو دهک باال ،چهار دهک میانی و چهار دهک پایین) طی دوره 0832 -39
بررسی کرده است .نتایج وی نشان می دهد باز بودن اقتصاد ،تأثیر مثبتی بر توزیع درآمد هر سه
گروه داشته است .نژادعبداله و همکاران( )0832به تجزیه و تحلیل شاخصهای توزیع درآمد شامل
ضریب جینی و اتکینسون ،تایل ،ضریب جینی تعمیم یافته کشور در مناطق شهری و روستایی
ایران ،در سال های 0834،0835و  0833پرداختند و نتیجه گرفتند شدت نسبی نابرابری درآمد
درکشور کاهش یافته ،اما میزان کاهش آن بسیار محدود بوده است رحیمی بدر در سال 0832
با هدف برآورد الگوی توزیع درآمد لورنز در ایران اقدام به تخمین گزیدهای از مهمترین مدل های
پارامتریک برای دادههای ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی نمود و نتیجه گرفت مدلهای
تک پارامتری که همواره دارای مقادیر یکسانی از شاخص تایل هستند ،در تمامی سالهای مورد
بررسی از بیشترین مقدار مطلق این شاخص برخوردارند
 -4مبانی نظری شاخصها
 -1-4شاخص تایل
23

تایل )0393( 23با قیاس مفهوم آنتروپی در «نظریه اطالع»( اطالع پیرامون بی نظمی ) ،برای
اندازه گیری نابرابری درآمدی روشی را ابداع کرد که به کمک آن میتوان از اصول آکسیوماتیک در
ساختن شاخص نابرابری استفادهکرد .در نظریه اطالع سه جزء اصلی مطرح هستند:
 )0مجموعهای از حوادث ( )Piبا احتمال وقوع معین.
 )2تابع اطالع برای تعیین احتمال حوادث ())h(Pi
 )8آنتروپی به مفهوم اطالع انتظاری در توزیع
تایل برای بکارگیری نظریه اطالع در بحث توزیع درآمد به جای مفهوم «حوادث» از «سهم
درآمدی» استفاده کرد .اگر  nحادثه یا پیشامد ( )Piوجود داشته باشد که احتمال وقوع هریک از
آنها ) h(Piباشد ،در این صورت ارزش(امید) انتظاری حوادث( ،)sبرابر با رابطه زیر است:
)pi h(pi

چنانچه تابع  hرا به صورت لگاریتمی در نظر بگیریم S ،به صورت زیر خواهدبود:
)i=1, 2, … , n S = - pi ln(pi
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 31تابستان 1131

=S

سیدشمسالدین حسینی نسرین قبادی 77 /

تابع فوق هنگامی بیشترین مقدار را دارد که تمامی حادثهها احتمال وقوع یکسان داشته باشند .در
چنین حالتی مقدار تابع فوق برابر است با:
= Sm

) (. h

هرچه احتمال وقوع حوادث متفاوت باشد ،مقدار تابع فوق از مقدار حداکثرش کمتر خواهد شد.
تفاوت بین مقدار حداکثر و مقدار واقعی به شاخص آنتروپی ) (Eموسوم است و به شکل زیر تصریح
میشود:
]

( -∑pi h(pi) = ∑pi [ln(pi) - ln

= E = Sm – Sa

(h

سهم درآمدی به صورت زیر است.
i=1.2…..,n

=Qi

تابع تایل ) (Tدقیقاً معادل با  Eاست .حال اگر سهم درآمدی( ) را جایگزین حوادث ( )Piدر رابطه
 Eکنیم ،خواهیم داشت:
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T 

با تعدیالتی در سهمهای درآمدی خانوار ،آنتروپی تعمیم یافته 81به صورت زیر تبیین می گردد.
)] α- 1 d F(y

[∫

=

و یا
]- 1

در روابط فوق n ،تعداد افراد نمونه،
حسابی درآمد است .در این شاخص،

[

درآمد اشخاص که ) (i = 1…,nو

=
=

میانگین

پارامتری است که میزان حساسیت آنتروپی تعمیم یافته را

به بخش خاصی از توزیع درآمد نشان میدهد .هر چه

بزرگتر و مثبت باشد ،شاخص به تغییرات

بخش باالیی توزیع درآمد بیشتر حساس خواهد بود و بالعکس.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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) اختیار کند ،اما در عمل مقدار از فاصله ) (0,pانتخاب میشود.معیار  GEبه ازای برابر
«صفر» و «یک» به ترتیب به دو معیار نابرابری با نامهای »میانگین لگاریتم تغییرات» و »شاخص
تایل» تبدیل میشوند.
میانگین لگاریتم تغییرات
=I

شاخص تایل
=T

 -2-4شاخص جینی
شاخص جینی در سال  0302به وسیله «کورادو جینی» و درارتباط با میانگین نسبی تفاوتهای
درآمدی این گونه تعریف شد:
=G

| xj

n

i

 |x
j 1

n
1

n(n  1) i 1



 µمیانگین درآمد جامعه X ،درآمد خانوار ،و  nتعداد کل خانوارها هستند .یکی از ویژگیهای
مهم ضریب جینی این است که به تغییرات میانی درآمد حساستر است .در فرمول فوق مشاهده
می شود که به درآمد تجمعی ،وزنی معادل سهم نسبی هر گروه درآمدی از جمعیت داده شده است
و چون بیشتر جمعیت در درآمدهای میانی متمرکز شدهاند ،بنابراین ضریب جینی نسبت به
تغییرات درآمد در میانه حساستر از دو ناحیه انتهایی است(حسینی .)0839،به همین دلیل هنگامی
که ارزیابی نابرابری در سایر طبقات درآمدی جامعه نیز مد نظر باشد ،استفاده از شاخصهای دیگر در
کنار شاخص جینی ضروری است.
ضریب جینی از منحنی لورنز استخراج میشود .این منحنی سهم درصدهای مختلف جمعیت را
از درآمد نشان میدهد .درصدهای جمعیت بر روی محور افقی و درصدهای درآمد متناظر با آنها
روی محور عمودی درج و با اتصال نقاط دارای این مختصات ،منحنی مربوطه رسم میشود (نمودار
.)0
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نمودار  -1منحنی لورنز

ضریب جینی نسبت مساحت قسمت هاشور خورده به مساحت مثلث  OABاست .مهمترین
ضعف ضریب جینی این است که هنگام تقاطع منحنیهای لورنز قادر به تمایز الگوهای مختلف
نابرابری نیست .یعنی ممکن است دو جامعه دارای اشکال مختلفی از منحنی لورنز باشند ،اما ضریب
جینی یکسانی را به دست دهند .مضاف بر آن ،ضریب جینی به توزیع طبقات میانی حساس است،
در حالی که بعضی مواقع ،پژوهشگران به چگونگی توزیع در دنباله ها ( بویژه طبقات پایین) تأکید
دارند.
 -3-4شاخص كاكوانی
در سال « 0331ناناک کاکوانی» یک شاخص نابرابری جدید در ارتباط با منحنی لورنز که
نسبت به انتقال درآمد در تمامی سطوح درآمدی حساس باشد ،معرفی کرد .در این شاخص که
نسبت به شاخص تایل سادهتر است ،فرض میشود  ιطول (درازای) منحنی لورنز باشد ،چنانچه
همه افراد از درآمد مشابهای برخوردار باشند ι ،برابر با √ خواهد شد که برابر با درازای خط برابری
است .بهعالوه اگر یک فرد تمامی درآمد را دریافت کند  ιبرابر با  2میشود .شاخص نابرابری
کاکوانی به صورت زیر تعریف میشود:
80

L = l 2
2 2

 lطول منحنی لورنز و  Lشاخص نابرابری کاکوانی است .این شاخص بین صفر(برابری کامل) و
یک(نابرابری کامل) قرار خواهد گرفت .خصوصیت قابل توجه شاخص کاکوانی مانند شاخص جینی
این است که این دو شاخص رابطه نزدیکی با منحنی لورنز دارند .شاخص کاکوانی برخالف شاخص
فصلنامـه اقتصاد مالی
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جینی ،از حساسیت بیشتری نسبت به انتقال درآمد در سطح پایین درآمدی برخوردار است و این
82
امر ،شاخص مذکور را برای اندازهگیری «شدت فقر» کاربردیتر میسازد.
 -4-4شاخص اتكینسون
اتکینسون ( )0331سعی نمود با استفاده از قضاوت های ارزشی یک معیار هنجاری برای اندازه
گیری نابرابری توزیع درآمد ارائه دهد و مسائل مربوط به رفاه اجتماعی را در نابرابری توزیع درآمد
وارد نماید .وی رفاه اجتماعی را از حاصل جمع مطلوبیت تمام افراد جامعه بدست می آورد و معتقد
است که مطلوبیت افراد به دو عامل درآمد و پرهیز جامعه از نابرابری بستگی دارد .اتکینسون معتقد
است شاخص نابرابری باید بنحوی طراحی شود که نشاندهد جامعه چه مقدار حاضر است بپردازد
تا نابرابری به میزان معینی کاهش یابد .اگر فرض نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد صادق باشد،
توزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا ،رفاه جامعه را افزایش می دهد 88.اتکینسون برای آنکه شاخص
نابرابری

ξ

)F) = 1-

مستقل از مقیاس درآمد باشد ξ ،را به میانگین تعمیم یافته بدل نمود

و شاخص فوق را به صورت زیر تصریح نمود.
)(y

∫

I = 1-

و یا

I = 1̅

∑

پارامتری است که مقادیر
 yدرآمد شخصی و )   ( fمیانگین توزیع درآمد جامعه است.
غیرمنفی اختیار میکند و میزان پرهیز از نابرابری را بهطور نسبی بیان میکند .در واقع با اختصاص
وزنهای متفاوت به این پارامتر ،حساسیت شاخص اتکینسیون برای ارزیابی توزیع در طبقات مختلف
جامعه مشخص می شود .برای محاسبه شاخص نابرابری اتکینسون مقدار باید مشخص شود که
البته از نقطه نظر اجتماع کار سادهای نیست .به همین خاطر محققین معموالً شاخص اتکینسون را
با مقادیر مخلتف محاسبه می کنند .امّا مزیت شاخص اتکینسون این است که به هنگام تقاطع
منحنی های لورنز (الگوهای مختلف توزیع نابرابری) با قطعیت می توان نسبت به نابرابری در این دو
جامعه قضاوتکرد .دلیل این امر این است که با انتخاب

مشخص میکنیم که آیا نسبت به

نابرابری در قسمت باالی توزیع درآمد نگران هستیم یا نسبت به نابرابری در بخش پایین آن.
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 -5محاسبه و تحلیل شاخصهای توزیع درآمد در ایران
تمامی شاخصها برای دوره  0831-38به تفکیک جامعه شهری و روستایی و بر حسب مخارج
خانوار و مخارج فردی محاسبه شدهاندکه نتایج این محاسبات در جدول ( )0ارائه شده است .در
ادامه بحث ،به تحلیل روند شاخصها به تفکیک هر شاخص پرداخته می شود.
جدول  -1شاخصهای نابرابری توزیع درآمد جوامع شهری و روستایی به تفكیک مخارج خانوار و
مخارج فردی
شرح
توزیع شهری بر اساس
مخارج خانوار
توزیع روستایی بر
شاخص اساس مخارج خانوار
تایل توزیع شهری بر اساس
مخارج فردی

1393 1392 1391 1391 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1381
1.214 1.038 1.033 1.213 1.253 1.295 1.258 1.233 1.233 1.238 1.235 1.230 1.234 1.813

1.223 1.213 1.282 1.223 1.233 1.238 1.235 1.811 1.803 1.811 1.808 1.235 1.233 1.814

1.244 1.223 1.283 1.243 1.235 1.232 1.233 1.885 1.884 1.803 1.825 1.823 1.843 1.845

توزیع روستایی بر
اساس مخارج فردی

1.220 1.039 1.209 1.204 1.238 1.253 1.233 1.810 1.802 1.233 1.823 1.232 1.239 1.818

توزیع شهری بر اساس
مخارج خانوار

1.848 1.888 1.883 1.849 1.831 1.835 1.832 1.833 1.428 1.402 1.405 1.839 1.402 1.409

توزیع روستایی بر
شاخص اساس مخارج خانوار
جینی توزیع شهری بر اساس
مخارج فردی

1.890 1.849 1.898 1.894 1.414 1.400 1.413 1.402 1.415 1.833 1.838 1.830 1.833 1.400

1.895 1.858 1.892 1.893 1.411 1.411 1.410 1.422 1.402 1.833 1.413 1.832 1.410 1.413

توزیع روستایی بر
اساس مخارج فردی

1.843 1.880 1.849 1.843 1.832 1.838 1.831 1.418 1.429 1.403 1.421 1.421 1.481 1.423

توزیع شهری بر اساس
مخارج خانوار

1.014 1.133 1.010 1.019 1.029 1.023 1.023 1.083 1.040 1.083 1.084 1.088 1.083 1.049

توزیع روستایی بر
شاخص اساس مخارج خانوار

1.005 1.013 1.003 1.003 1.040 1.049 1.044 1.043 1.054 1.043 1.043 1.089 1.043 1.051

كاكوانی توزیع شهری بر اساس
مخارج فردی

1.003 1.000 1.009 1.003 1.083 1.083 1.041 1.054 1.059 1.051 1.052 1.052 1.053 1.053

توزیع روستایی بر
اساس مخارج فردی

1.013 1.133 1.019 1.013 1.084 1.085 1.088 1.040 1.043 1.083 1.045 1.084 1.041 1.045

منبع :یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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 -1-5شاخص تایل
نتایج محاسبه شاخص تایل بر حسب مخارج خانوار نشان میدهد بهترین وضعیت توزیع درآمد
خانوار در جامعه شهری به میزان  1.038در سال  0832و بدترین آن در سال  0831به میزان
 1.813اتفاق افتاده است .در بین خانوارهای روستایی نیز بهترین وضعیت توزیع درآمد بر حسب
مخارج خانوار در سال  0832و بدترین آن در سال  0835به ترتیب معادل  1.213و  1.803می
باشد .در روندی همسان با سایر شاخصهای پیش گفته ،هرچند در سال  0831مقادیر شاخص در
جامعه شهری و روستایی با بیشترین کاهش در طی دوره ،روند نزولی را تا سال  0832در پی می -
گیرد؛ اما شاخص در سال  0838افزایش مییابد.
نمودار ( ) 2توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی را طی دوره بر اساس شاخص تایل نشان
میدهد .مالحظه می شود که توزیع درآمد شهری از وضعیت مناسبتری نسبت به توزیع درآمد
روستایی برخوردار است .نکته حائز اهمیت آن است که شاخص تایل در شهر و روستا پس از روند
نزولی که از سال  0831آغاز شده و تا سال  0832ادامه داشته است ،یکبار دیگر در سال 0838
افزایش داشته است .نکته دیگر این که ،افت شاخص همانند سایر شاخصها ،هم در جامعه شهری و
هم در جامعه روستایی در سال  0831چشمگیر است.

روستایی

شهری

نمودار  -2روند شاخص توزیع درآمد تایل بر اساس مخارج خانوار در جوامع شهری و روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر

توزیع درآمد روستایی با نوسان بیشتری مواجه است و برخالف آن  ،توزیع درآمد در جامعه
شهری مسیر هموارتری را دنبال می کند .طی دوره مورد بررسی ،صرفاً در سال  0831است که
شاخص توزیع تایل روستایی کمتر از شهری است؛ بنابراین در حالی که در سال آغازین دوره ،توزیع
درآمد روستایی بهتر از شهری است ،در سایر سالها ،همواره توزیع در شهر بهتر از روستاست.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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همانگونه که در باال اشاره شد به منظور ارایه تحلیل دقیقتر تغییرات توزیع درآمد طی دوره
مورد بررسی ،عالوه بر اینکه شاخصها بر مبنای بودجه خانوار محاسبه شدهاند ،با فرض تساوی
سهم هزینه های افراد یک خانوار ،مخارج سرانه محاسبه و شاخصها بر اساس توزیع هزینه های
سرانه (در کنار توزیع هزینه های خانوار) نیز اندازهگیری شدهاند .در واقع ،توزیع درآمد بر حسب
مخارج فردی ،برای بعد خانوار تعدیل شده است.
در نمودار( ،) 8روند شاخص تایل بر حسب مخارج فردی ترسیم شده است .یکی از عوامل
تأثیرگذار در بررسی توزیع مبتنی بر مخارج فردی ،ساختار خانوار و نوسانات بعد خانوار در جوامع
شهری و روستایی است .شا خص تایل بر حسب هزینه فردی نشان از توزیع نابرابرتر جامعه شهری
دارد .به عبارت دیگر ،ملحوظ نمودن بعد خانوار ،نتیجه را به نفع توزیع روستایی تغییر میدهد .با
توجه به این که ساختار خانوار در روستا متمرکزتر از جامعه شهری است و پراکندگی بعد خانوار
کمتر است؛ لذا تو زیع درآمد در جامعه روستایی براساس خانوار تفاوت چندانی با توزیع درآمد بر
اساس مخارج فردی ندارد .لیکن در جامعه شهری ،وضعیت متفاوت است و به دلیل متفاوت بودن
ساختار جامعه ،توزیع مبتنی بر مخارج فردی تفاوت محسوسی نسبت به توزیع مخارج خانوار دارد.
همانند سایر شاخصها ،اندازه شاخص در جامعه شهری و روستایی در سال  0831کاهش شدیدی
داشته است و این روند کاهشی تا سال  0832البته با میزان کاهش کمتری ادامه داشته است.
کمترین مقدار شاخص در جامعه شهری و روستایی مربوط به سال  0832است.

روستایی

شهری

نمودار  -3روند شاخص توزیع درآمد تایل بر اساس مخارج فردی در جوامع شهری و روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر

به منظور مقایسه توزیع درآمد مبتنی بر مخارج خانوار با توزیع مبتنی بر مخارج فردی ،در
نمودار ( ) 4شاخص تایل جامعه شهری بر حسب مخارج خانوار و مخارج فردی ترسیم شده است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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چنان که انتظار می رفت شاخص توزیع درآمد فردی از سطح باالتری برخوردار است که حاکی از
بدتر بودن توزیع فردی در مقایسه با توزیع مبتنی بر مخارج خانوار است .در واقع در صورت عدم
لحاظ بعد خانوار در محاسبه شاخصها ،بخشی از نابرابری که میتوان گفت مربوط به نابرابری درون
خانوار است ،نادیده گرفته شده و این امر سبب کم برآوردی نابرابری در سطح کالن می شود .نکته -
ای که در بررسی مقایسه ای توزیع مبتنی بر مخارج فردی و خانوار در جامعه شهری به چشم می-
خورد ،کاهش تفاوت این دو شاخص طی دوره است که بنظر می رسد ناشی از تغییر ساختار
خانوارهاست که در راستای کوچک شدن ،حرکت می کند.85

فردی

خانوار

نمودار  -4مقایسه شاخص توزیع درآمد تایل بر اساس مخارج فردی و خانوار در جامعه شهری
منبع :یافتههای پژوهشگر

در جامعه روستایی مطابق آنچه که در نمودار ( )5مالحظه میشود ،توزیع درآمد فردی و خانوار با
هم تفاوت چندانی ندارند و غالباً با هم تطابق دارند

فردی

خانوار

نمودار  -5مقایسه شاخص توزیع درآمد تایل بر اساس مخارج فردی و خانوار در جامعه روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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 -2-5محاسبه شاخص جینی
اندازه شاخص جینی در جامعه شهری و روستایی و بر اساس مخارج فردی و خانوار در جدول
( ) 0ارائه شد .این شاخص به وضعیت توزیع در طبقات میانی جامعه حساستر است .نمودار ()9
تصویری از توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی را بر اساس شاخص جینی طی دوره مورد
بررسی نشان میدهد .این تصویر ک ه با تکیه بر توزیع درآمد طبقات میانی جامعه حاصل شده است،
مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است .بدین صورت که تا سال
 0835توزیع در بین خانوارهای روستایی بهتر از خانوارهای شهری است ،سپس این روند معکوس
میشود و تا سال پایانی ،همچنان توز یع شهری در موقعیت بهتری نسبت به جامعه روستایی قرار
دارد .این روند بر اساس شاخصهای تایل و کاکوانی به گونه ای دیگر رقم میخورد .بر اساس شاخص
تایل ،توزیع روستایی فقط در سال اول دوره بهتر است؛ سپس با تفاوت قابل مالحظهای توزیع
شهری در جایگاه بهتری قرار می گیرد .محاسبات مبتنی بر شاخص کاکوانی حاکی از وضعیت بهتر
توزیع شهری در تمامی دوره میباشد.

روستایی

شهری

نمودار  -6روند شاخص توزیع درآمد جینی بر اساس مخارج خانوار در جوامع شهری و روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر

تحول دوم مبتنی بر شاخص جینی که مبین وضعیت توزیع در طبقات میانی جامعه است ،تغییر
شرایط به نفع توزیع فردی در مقابل توزیع خانوار است که این تغییر نیز از سال  0835اتفاق می
افتد .نمودار ( )3روند توزیع درآمد در جامعه شهری و روستایی را بر اساس مخارج فردی نشان
می دهد .تغییر جهت وضعیت توزیع شهری و روستایی طی دوره مورد بررسی در خصوص مخارج
فردی ،دقیقاً در جهت عکس توزیع مخارج خانوار تکرار می شود؛ یعنی در سالهای ابتدایی دوره تا
سال  ،0835توزیع شهری بهتر است و از سال  0835این روند برعکس می شود.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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روستایی

شهری

نمودار ( :)7روند شاخص توزیع درآمد جینی بر اساس مخارج فردی در جوامع شهری و روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر

بر اساس شاخص جینی نیز توزیع شهری و روستایی از سال  0831بهبود قابل مالحظهای
داشته است .روند کاهشی شاخص برای جامعه شهری و روستایی همانند سایر شاخصها از سال
 0831شروع و تا سال  0832ادامه یافته است .بطور کلی مقدار شاخص جینی شهری در سال
 0832بی سابقه بوده است و کمترین مقدار خود را از سال  0849داشته است . 89این در حالی
است که این شاخص در جامعه شهری مقدار  1/512را نیز در سال  0854تجربه کرده است .هر
چند که مقدار شاخص در شهر و روستا در سال  0838نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته
است؛ اما همچنان نسب به سال آغازین دوره ( )0831افت محسوسی داشته است.
هر چند که روند شاخص جینی همسو با شاخصهای تایل و کاکوانی است ،لیکن نکته حایز
اهمیت میزان این تغییر برای شاخصهای مختلفی است که هر یک بر توزیع درآمد در الیه های
خاصی از جامعه تأکید دارند .در بین سه شاخصی که تا کنون محاسبه شده؛ شاخص تایل به تمامی
گروههای درآمدی وزن یکسانی میدهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت
دارد ،ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساستر و ضریب
جینی نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساستر است .با توجه به اینکه اقشار کم
درآمد جامعه مرکز توجه سیاستگذاریهای توزیعی است ،بیشترین تمرکز را بر تغییرات این الیه از
جامعه در مقایسه با اقشار متوسط قرار می دهیم .به همین منظور ،رشد دو شاخص کاکوانی و
جینی طی دوره در نمودار ( ) 3با هم مقایسه شده است .مالحظه می شود هر چند که تغییرات دو
شاخص همسو و هم جهت میباشد ،اما هم اندازه نیست و تغییرات شاخص کاکوانی که مبتنی بر
توزیع اقشار کمدرآمدتر است ،شدیدتر می باشد .بهعبارتی این گروه از جامعه بیشتر دستخوش
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نوسانات توزیع درآمد هستند و حساسیت بیشتری نسبت به سیاستهای توزیعی نشان میدهند .از
اینرو ،بهبود وضعیت توزیع پس از سال 0833که ناشی از اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه-
هاست ،برای این طبقه بسیار قابل مالحظه تر بوده است .از نظر جهت تغییرات ،در تمامی سالهای
دوره بهغیراز سال  ،0834تحوالت توزیع در بین طبقات میانی و کم درآمد همسو میباشد.
نکته دیگر در مقایسه شاخصها که توزیع را بین طبقات مختلف مردم نشان میدهند ،این است
که شرایط مطلوب یا نامطلوب توزیع لزوماً بین طبقات مختلف جامعه یکسان نمی باشد .بهعنوان
مثال بدترین سال توزیع شهری در بین طبقات میانی مربوط به سال  0835و در بین طبقات پایین
درآمدی در سال  0831بوده است .در جامعه روستایی نیز بدترین وضعیت در بین این طبقات به
ترتیب در سالهای  0839و  0835روی داده است .در هر حال ،سال  0832بهترین وضعیت توزیع
درآمد را بر اساس تمام شاخصها و در هر دو جامعه شهری و روستایی نشان می دهد.

جینی

کاکوانی

نمودار  -8مقایسه تغییرات شاخص توزیع درآمد جینی و كاكوانی در جامعه شهری
منبع :یافتههای پژوهشگر

مضاف بر این ،مقایسه نقطه به نقطه سه شاخص تایل ،جینی و کاکوانی از منظر بهترین و
بدترین وضعیت توزیع نشان می دهد انطباق بین شاخص تایل با شاخص کاکوانی نزدیکتر است تا
انطباق شاخصهای تایل با جینی .با توجه به این که شاخص تایل نابرابری را با تأکید بر کل جامعه و
شاخص کاکوانی آن را با تأکید بر طبقات کم درآمد محاسبه می کند ،بنابراین می توان نتیجه
گرفت وزن خانوارهای کم درآمد در مقایسه با خانوارهای متوسط در تغییر وضعیت توزیع درآمد
جامعه بیشتر است.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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 -3-5محاسبه شاخص كاكوانی
بر اساس محاسبات شاخص کاکوانی که در جدول ( )0ارائه شد ،بیشترین مقدر شاخص روستایی
بر اساس مخارج خانوار در سال  0835به میزان  1/054و کمترین آن در سال  0832به میزان
 1/013است .شاخص کاکوانی خانوارهای شهری در سال  0831با مقدار  1/049بیشترین مقدار
دوره و در سال  0832با مقدار  1/133کمترین مقدار را دارا میباشد .نمودار( )3روند شاخص
کاکوانی بر حسب مخارج خانوار را ترسیم می کند .وضعیت توزیع درآمد در جامعه شهری بهتر از
جامعه روستایی است ،هر چند که در بعضی سالها خیلی بهم نزدیک میشوند .خانوارها در جامعه
شهری عالوه بر این که از توزیع متعادلتری برخوردارند ،با نوسانات کمتری در توزیع مواجه هستند
و در مقایسه با جامعه روستایی ،شاخص روند یکنواختتری را دنبال میکند.

روستایی

شهری

نمودار  -9روند شاخص توزیع درآمد كاكوانی بر اساس مخارج خانوار در جوامع شهری و روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر

در سال  0831در نتیجه اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه ها ،شاخص کاکوانی در هر دو
جامعه شهری و روستایی بیشترین کاهش طی دوره را تجربه میکند .این روند تا سال  0832ادامه
یافته ،لیکن در سال  0838مقدار شاخص افزایش یافته است که این امر با توجه به ثابت ماندن
یارانههای نقدی طی سالهای بعدی و از طرفی شرایط تورمی و مضاف بر آن ،افزایش قیمت
حاملهای انرژی دور از انتظار نیست .تغییرات رشد شاخص کاکوانی در بین خانوارهای شهری و
روستایی در نمودار ( )01ترسیم شده است.
چنانچه مبنای محاسبات شاخص را بر اساس مخارج فردی قرار دهیم ،توزیع درآمد روستایی
وضعیت بهتر ی نسبت به توزیع شهری پیدا می کند(نمودار  .)00یکی از دالیل این امر را شاید
بتوان اینگونه تحلیل کرد که در جامعه شهری ،بعد خانوار در خانوارهای کم درآمد بیشتر است ،لذا
در نظر گرفتن مخارج سرانه ،توزیع نابرابرتری را ترسیم میکند.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 31تابستان 1131

سیدشمسالدین حسینی نسرین قبادی 35 /

روستایی

شهری

نمودار  -11روند تغییرات شاخص توزیع درآمد كاكوانی براساس مخارج خانوار در جوامع شهری و روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر

کمترین مقدار شاخص توزیع فردی روستایی معادل  1/133در سال  0832و بیشترین مقدار
آن در سال  0835به میزان  1/043میباشد .به همین ترتیب ،در جامعه شهری کمترین مقدار
شاخص کاکوانی در سال  0832معادل 1/000و بیشترین آن در سالهای 0831و  0830به میزان
 1/053میباشد .مالحظه می شود سال  0832کمترین مقدار شاخص را در هر دو جامعه شهری و
روستایی به خود اختصاص داده است .در واقع ،پس از افت شدید شاخص در سال  0831ناشی از
اجرای هد فمند سازی یارانه ها ،روند بهبود توزیع تا سال  0832ادامه می یابد ،پس از آن مقدار
شاخص بنابه دالیل پیش گفته افزایش یافته است.

روستایی

شهری

نمودار  -11روند تغییرات شاخص كاكوانی براساس مخارج فردی در بین جوامع شهری و روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 31تابستان 1131

 / 37تحلیلی بر چگونگی تحوالت توزیع درآمد در ایران مبتنی بر شاخص های منتخب )1131-1131 ( ،

همانگونه که گفته شد منظور کردن بعد خانوار در محاسبه شاخص ،نابرابری را بیش از
اندازهگیری آن بر اساس مخارج خانوار نشان میدهد .برای بررسی این بحث ،روند شاخص کاکوانی
بر اساس خانوار و فرد در جامعه شهری طی دوره مورد بررسی در نمودار ( )02ترسیم شده است .در
اینجا نیز مالحظه می شود توزیع درآمد خانوار تفاوت فاحشی با توزیع درآمد فردی دارد .لیکن
مسیر حرکت شاخص بر اساس هر دو حالت ،نسبتاً یکسان است.

فردی

خانوار

نمودار  -12مقایسه شاخص توزیع درآمد كاكوانی بر اساس مخارج فردی و خانوار در جامعه شهری
منبع :یافتههای پژوهشگر

اشاره شد که شاخص کاکوانی به وضعیت توزیع در طبقات پایین درآمدی جامعه حساستر
است .از طرفی ،شاخص اتکینسون نیز این قابلیت را دارا است که با انتخاب مقادیر مختلف برای
پارامتر پرهیز از نابرابری ،نابرابری را در الیه های مختلف جامعه برآورد کند .هرچه مقدار پارامتر
بزرگتر باشد ،شاخص به نابرابری در الیه های پایین حساستر است .در این راستا ،شاخص
اتکینسون با لحاظ پارامتر  1.3محاسبه شده است که نتایج آن در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  -2شاخص توزیع درآمد اتكینسون بر حسب مخارج خانوار با لحاظ پارامتر 1.9
شرح

1381

1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381

1391

1391

1393 1392

جامعه شهری

1.093 1.053 1.090 1.031 1.212 1.213 1.218 1.221 1.225 1.203 1.208 1.213 1.203 1.282

جامعه روستایی

1.031 1.034 1.033 1.033 1.223 1.289 1.288 1.283 1.243 1.283 1.240 1.228 1.249 1.251

منبع :یافتههای پژوهشگر

به منظور امکان درک وسیعتر و رویکرد جامع تری از شاخصهای توزیع درآمد و قابلیت قیاس
شاخصهای کاکوانی و اتکینسون با پارامتر  1.3که هر دو معطوف به نابرابری در طبقات پایین
فصلنامـه اقتصاد مالی
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درآمدی هستند ،روند تغییرات هر دو شاخص در نمودار( )08با هم مقایسه شدهاند .همانگونه که
مالحظه می شود جهت و میزان تغییرات توزیع در اقشار پایین طی دوره بر اساس هر دو شاخص
همسو میباشد .مشاهده می شود هر چند که از سال  0833شاخصها با رشد منفی مواجه شدهاند
که بیانگر بهبود توزیع درآمد است؛ اما بیشترین کاهش رشد در سال  0831اتفاق افتاده است که
نتیجه مشهود اولین سال اجرای هدفمندسازی یارانهها است.

اتکینسون با پارامتر 0.9

کاکوانی

نمودار  -13مقایسه رشد شاخص كاكوانی با شاخص اتكینسون(پارامتر  )1.9براساس مخارج
خانوارهای شهری
منبع :یافتههای پژوهشگر

این همسانی روند در جامعه روستایی نیز مشاهده می شود .بهطوری که رشد هر دو شاخص
مطابق نمودار ( ) 04در بیشتر سالها کامالً منطبق بر هم است .بیشرین کاهش رشد در جامعه
روستایی نیز در سال  0831اتفاق افتاده است.

اتکینسون با پارامتر 0.9

کاکوانی

نمودار  -14مقایسه شاخص كاكوانی با شاخص اتكینسون(پارامتر  )1.9براساس مخارج خانوارهای روستایی
منبع :یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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به منظور نگاه جامعتری به مسیر تحوالت توزیع درآمد طی دوره مورد بررسی در بین اقشار کم
درآمد شهری ،انحراف از میانگین شاخص کاکوانی و اتکینسون طی دوره محاسبه و در نمودار ()05
ترسیم شده است .مالحظه می شود از سال  ،0831شاخصها در سطحی پایینتر از میانگین دوره
قرار گرفته اند که نشان دهنده تغییر روند توزیع درآمد است.

اتکینسون با پارامتر 0.9

کاکوانی

نمودار  -15مقایسه انحراف از میانگین شاخصهای كاكوانی و اتكینسون براساس مخارج
خانوارهای شهری
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -6جمعبندی
در این مقاله ،تحوالت توزیع درآمد با استفاده از شاخص های مختلف در دوره  0831تا 0838
ارزیابی و تحلیل شد .به دالیل متعدد از جمله قابل اعتمادتر بودن آمارهای مصرف در مقایسه با
آمارهای درآمد ،از این آمار برای محاسبه شاخص های نابرابری استفاده شد .به منظور ارایه تحلیل
کاملتر و دقیق تر تغییرات توزیع درآمد طی دوره مورد بررسی ،عالوه بر این که شاخصها بر مبنای
بودجه (مخارج کل) خانوار محاسبه شدهاند ،با فرض تساوی سهم هزینههای مصرفی افراد یک
خانوار ،مخارج سرانه محاسبه و شاخص ها بر اساس توزیع هزینه های سرانه (پنی) یا مخارج فردی
محاسبه شدهاند .نتایج کلی محاسبات به شرح زیر میباشد:
 شاخص های توزیع در هر دو جامعه شهری و روستایی در سال  0831در نتیجه اجرای
سیاست هدفمند سازی یارانه ها ،بیشترین کاهش رشد طی دوره را تجربه میکند .این
روند تا سال  0832ادامه یافته ،لیکن در سال  0838مقدار شاخص افزایش یافته است
که این امر با توجه به ثابت ماندن یارانه های نقدی طی چند سال اخیر و از طرفی
شرایط تورمی و مضاف بر آن ،افزایش قیمت حاملهای انرژی دور از انتظار نیست.
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بر اساس شاخصهای تایل و کاکوانی وضعیت توزیع درآمد در جامعه شهری بهتر از
جامعه ر وستایی است ،هر چند که در بعضی سالها خیلی بهم نزدیک میشوند .خانوارها
در جامعه شهری عالوه بر این که از توزیع متعادل تری برخوردارند ،با نوسانات کمتری
در توزیع مواجه هستند و در مقایسه با جامعه روستایی روند یکنواختتری دارند.
محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و
روستایی است .بدینصورت که تا سال  0835توزیع در بین خانوارهای روستایی بهتر از
خانوارهای شهری است ،سپس این روند معکوس می شود و تا سال پایانی ،همچنان
توزیع شهری در موقعیت بهتری نسبت به جامعه روستایی قرار دارد و در خصوص
مخارج فردی؛ این وضعیت کامالً بر عکس است.
بر اساس شاخص تایل ،توزیع روستایی فقط در سال اول دوره بهتر از توزیع شهری
است؛ سپس با تفاوت قابل مالحظهای توزیع شهری در جایگاه بهتری قرار میگیرد.
محاسبات مبتنی بر شاخص کاکوانی حاکی از وضعیت بهتر توزیع شهری در تمامی
دوره است.
هر چند که تغییرات شاخصهای کاکوانی و جینی همسو و همجهت میباشد اما هم-
اندازه نیست و تغییرات شاخص کاکوانی که مبتنی بر توزیع اقشار کمدرآمدتر است،
شدیدتر میباشد .به عبارتی این گروه از جامعه بیشتر دستخوش نوسانات توزیع درآمد
هستند و حساسیت بیشتری نسبت به سیاستهای توزیعی نشان می دهند و به همین
جهت ،بهبود وضعیت توزیع در سال  0831برای این طبقه بسیار قابل مالحظه تر بوده
است.
مقایسه شاخصها نشان میدهد شرایط مطلوب یا نامطلوب توزیع لزوماً بین طبقات
مختلف جامعه یکسان نمیباشد .بعنوان مثال بدترین سال توزیع شهری در بین طبقات
میانی مربوط به سال  0835و در بین طبقات پایین درآمدی در سال  0831بوده است.
در جامعه روستایی نیز بدترین وضعیت در بین این طبقات به ترتیب در سالهای 0839
و  0835روی داده است .لیکن بر اساس تمام شاخصها ،سال  0832بهترین وضعیت را
در هر دو جامعه شهری و روستایی نشان می دهد.
مقایسه متناظر سه شاخص تایل ،جینی و کاکوانی از منظر بهترین و بدترین وضعیت
توزیع نشان میدهد انطباق بین شاخص تایل با شاخص کاکوانی نزدیکتر است تا انطباق
شاخصهای تایل با جینی .با توجه به این که شاخص تایل نابرابری را با تأکید بر کل
جامعه و شاخص کاکوانی آن را در بین طبقات کمدرآمد محاسبه میکند ،بنابراین می-
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توان نتیجه گرفت خانوارهای کم درآمد در مقایسه با خانوارهای متوسط وزن باالتری
در جامعه دارند.
 با توجه به تأکید و حساسیت سیاستهای توزیعی بر طبقات کمدرآمد جامعه ،عالوه بر
محاسبه شاخص کاکوانی  ،شاخص اتکینسون با لحاظ پارامتر  1.3نیز محاسبه و با
شاخص کاکوانی مقایسه شده است .هر دو شاخص طی دوره متناظر با تحوالت یکسانی
در خصوص توزیع درآمد طبقات پایین درآمد هستند.
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 . 85بعد خانوار در هر دو جامعه شهری و روستايی رو به کاهش است .بطور مثال ،بر اساس اطالعات خام داده های بودجه خانوار مرکز
آمار ايران ،بعد خانوارهای نمونه روستايی از  4/5در سال  6831به  8/3در سال  6898رسيده است .اين مقادير در جامعه شهری به
ترتيب عبارت از  4/6و  8/1می باشد.
 . 81شاخص جينی اعالم شده توسط مرکز آمار ايران مبنای مقايسه قرار گرفته است.
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