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بررسي تحليلي رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در 
  ه آمريكاي التينكشورهاي منطق

  
  

  1فر مصطفي سليمي
  2فرد علي طاهري

  مقدمه
هاي  كني فقر و توزيع عادالنه درآمد، يكي از مهمترين اهداف و نگراني ريشه

 ابعاد غيرپولي نابرابري، مانند سايرهر چند . همه كشورها در مسير توسعه است
ري بر تبعيض در مالكيت زمين، شرايط كار، ارضاي شغلي، ميزان تأثيرگذا

هاي قوميتي بر دستمزد و نظاير آن،  ها در كار و جامعه و تأثير تفاوت سازي تصميم
تواند تأثير مهمي بر كيفيت زندگي قشر فقير داشته باشد، اما آنچه در مقاله  مي

 . گيرد، ابعاد اقتصادي نابرابري است حاضر مورد توجه قرار مي

هاي مختلفي بيان  سعه، نظريهبراي توضيح تغييرات توزيع درآمد در مسير تو
اما در . حل كاهش فقردانسته شده است رشد سريع، راه از يك سو،. شده است

از اين رو، .  منجر شده است بسياري موارد، اين رشد سريع به افزايش نابرابري
هاي جدي كشورها بوده  ارتباط ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد، يكي از نگراني

هاي  توزيع نابرابر درآمد، ممكن است به فساد، آشوب).644 :2007، 3واكر(است 
اجتماعي، نارضايتي عمومي و در نهايت، به سقوط يك دولت و حتي حكومت 

  . منجر شود
دومين منطقه از حيث  . التين بسيار زياد استآمريكايتوزيع نابرابر درآمد در 

دانـــشيار و عـــضو هيئـــت علمـــي .1
ــي ــشگاه فردوس ــصاد دان ــشكده اقت دان

Mostafa@um.ac.ir            مشهد

دانشجوي دكتـري اقتـصاد دانـشگاه. 2
  ي مشهدفردوس

taherifard1361@yahoo.com 
3. Walker 
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ر، در مقايسه با دهه با اينكه ميزان نابرابري در دهه اخي .نابرابري درآمدي است
. است زيادهمچنان نابرابري درآمد در اين منطقه بسيار  گذشته كاهش يافته است،

، 2005 تا 2000هاي  به طوري كه ميانگين ضريب جيني آمريكاي التين، بين سال
، 1هاي اقتصادي توسعه مؤسسه جهاني پژوهش( درصد بوده است 9/54حدود 

2009.(  
درآمد ميان كشورهاي مختلف، چهار محدوديت براي بررسي الگوي توزيع 

در برخي كشورها، اطالعات مورد نياز درباره توزيع درآمد  اوالً،: اصلي وجود دارد
 دوم اينكه، برخي از تعاريف و مفاهيم درباره درآمد و توزيع درآمد،. وجود ندارد

 را دشوارآوري داده باكيفيت، قابل اعتماد و با پوشش مناسب  پيچيده هستند و جمع
ها در  ساختار سني جامعه، تفاوت توجه به آثار عواملي از جمله سوم اينكه،. كنند مي

. هاي فرهنگي و مذهبي بر توزيع درآمد دشوار است ساختار خانوارها و ارزش
در  همه ابعاد نابرابري را وجود ندارد كه بتوان با آن، چهارم اينكه، شاخص واحدي

هاي نابرابري، يكي از  عبارت ديگر، هر يك از شاخصبه . توزيع درآمد نشان داد
دهند و شاخص واحدي براي نمايش  ابعاد نابرابري را در توزيع درآمد نشان مي

 ). 647: 2007واكر، (همه اين ابعاد وجود ندارد 

يكي از موضوعاتي كه توضيح آن ضرورت دارد، تفاوت فقر و توزيع نابرابر 
 در يك كشور و توزيع مصرف و درآمد درآمد و فقر به ميزان مصرف. درآمد است
گيري فقر، وضعيت مصرف و درآمد افراد و خانوارهاي  براي اندازه. بستگي دارد

تر  نابرابري مفهومي گسترده اما. شود اي ارزيابي مي هاي پايين درآمدي و هزينه  دهك
ات و تغيير شود است كه در آن، وضعيت مصرف و درآمد در كل جامعه بررسي مي

  .گيرد سطح زندگي در كل جامعه مورد توجه قرار مي
اصلي درباره رابطه توزيع  هاي پس از مقدمه، در بخش دوم مقاله، پژوهش

هاي  سپس مقياس. شود به ويژه در آمريكاي التين مرور مي درآمد و رشد اقتصادي،
چهارم، در بخش . شود گيري نابرابري، به طور مختصر و مفيد توضيح داده مي اندازه

در پايان، . شود وضعيت توزيع درآمد در كشورهاي منطقه آمريكاي التين تشريح مي
  .گردد گيري بيان مي بندي و نتيجه جمع

1. World Institute for Development 

economic Research (WIDER) 
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  هاي پيشين  مروري بر پژوهش-2
هاي انجام شده، در دو حوزه رابطه توزيع  مهمترين پژوهش در اين بخش،

 مختصري التين، به طور درآمد و رشد اقتصادي و توزيع درآمد در حوزه آمريكا
  .شود مرور مي

   رابطه توزيع درآمد و رشد اقتصادي- 2-1
 دوم كه مشكل بيشتر كشورها، به جهانيهاي نخستين پس از جنگ در سال

ويژه كشورهاي تازه استقالل يافته، درآمد سرانه و توليد ملي اندك بود، در اغلب 
 در آن زمان، متفكران. شد  ميدر نظر گرفته ها، توسعه معادل رشد اقتصادي پژوهش

دانستند  مياقتصادي مهمترين راه دستيابي به توسعه را انباشت سرمايه فيزيكي 
 طبق اين). 1955، 4 و لوييس1953، 3، نوركس1960، 2، رستو1962، 1گرشنكرن(

زيرا در صورت توزيع برابر . نابرابر درآمد، الزمه رشد اقتصادي است توزيع،  ديدگاه
انداز و   پس شود و در نتيجه  نهايي به مصرف در سطح كالن كم ميدرآمد، ميل

  . يابد امكان انباشت سرمايه كاهش مي
، درآمد سرانه بسياري از كشورهاي در 1970 و اوايل دهه 1960در اواخر دهه 

هاي قبل افزايش يافته بود، اما فقر و توزيع ناعادالنه حال توسعه، نسبت به دوره
 ديگري رويكرد، ترتيببدين .  مذكور بسيار ناخوشايند بوددرآمد در كشورهاي

 5الحق محبوب. درباره رابطه توزيع درآمد و رشد و توسعه اقتصادي مطرح شد
شد به رشد اقتصادي بيانديشيد، تاكنون به ما گفته مي«: نويسد  چنين مياين) 1973(

يشيد، رشد محقق گوييم به فقر بيندمسئله توزيع درآمد حل خواهد شد، حال ما مي
 .»خواهد شد

هاي بسيار مهم درباره رابطه توزيع درآمد و رشد   پژوهشازيكي ديگر 
 معكوس U و الگوي پيشنهادي 1955 سال در 6كار معروف كوزنتس اقتصادي،

ابتدا با افزايش درآمد سرانه، نابرابري در كشورها تشديد  ، بر اساس اين الگو. است
به تدريج نابرابري كاهش  ، نيافتگي د از مرحله توسعهشود و پس از گذر اقتصا مي
نظر  اتفاق كند، البته درباره وجود رابطه از آن نوع كه كوزنتس مطرح مي. يابد مي

  .وجود ندارد
. الملل به رابطه مذكور نيز درخور توجه است  رويكرد اقتصاددانان تجارت بين

1. Gerschenkron 

2. Rostow 

3. Nurkse 

4. Lewis 

5. Haq 

6. Kuznets 
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مبتني بر نظريه  درآمد،فرضيه اساسي،يعني تأثير آزادسازي تجاري بر توزيع 
 تجارت   خاصفروضيبر اساس نظريه فوق، تحت . است 1 ساموئلسون-استولپر

اي كه منابع توليدي بيشتري دارند، به  آزاد موجب خواهد شد كشورها در هر زمينه
در كشورهاي در (در واقع، درآمد عامل توليد فراوان . درآمد بسياري دست يابند

از اين . يابد فزايش و درآمد عامل توليد كمياب، كاهش ميا) حال توسعه، نيروي كار
اما در عمل، . رو، شكاف درآمدي در كشورهاي در حال توسعه كاهش خواهد يافت

. مهمترين دليل شكست اين نظريه، فروض غيرواقعي آن بود. چنين اتفاقي نيفتاد
احتي جانشين شود كه سرمايه و نيروي كار، به ر براي مثال، در اين نظريه، فرض مي

هاي اقتصادي مختلف نيز به راحتي  شوند و جابجايي آنها بين بخش يكديگر مي
يافته  اين در حالتي است كه سرمايه به راحتي از كشورهاي توسعه. گيرد صورت مي

حتي سرمايه از ). 1988، 2لوكاس(شود  به كشورهاي در حال توسعه منتقل نمي
شهري به سادگي به مناطق كمتر مانند مناطق  هاي مدرن يك كشور، بخش
  ).1974، 3موسي(شود  تر منتقل نمي يافته، مانند روستاها يا شهرهاي كوچك توسعه

با اهميت يافتن مباحث مرتبط با توسعه پايدار، برابري توزيع درآمد، جايگاه 
، اجتماعي و  توسعه پايدار، سه بعد اقتصادي. اي در ميان اقتصاددانان يافته است ويژه
محيطي دارد كه در بعد اجتماعي آن، وضعيت توزيع درآمد در جامعه مورد  تزيس

ارتباط تنگاتنگ ميان اين دو مفهوم و پيدايش مفاهيم جديدي، . گيرد توجه قرار مي
انساني موجب شده است كه اكنون، توزيع نابرابر   محور و توسعه دانايي مانند اقتصاد

  ).20: 1389فر و همكاران،  سليمي( شود درآمد، ضد رشد و توسعه اقتصادي دانسته

   توزيع درآمد در آمريكاي التين- 2-2
، رابطه فساد و نابرابري درآمدي را در آمريكاي پژوهشيدر ) 2009 (4دابسون

هاي پژوهش مذكور، در كشورهايي كه بخش  طبق يافته. التين بررسي كرد
از اين رو، در .  استغيررسمي اقتصاد بزرگ است، رابطه فساد و نابرابري معكوس

 درصد اقتصاد 30 تا 25كشورهاي حوزه آمريكاي التين كه بخش غيررسمي، حدود 
  .انجامد شود، كاهش فساد به افزايش نابرابري مي را شامل مي

 را بر توزيع درآمد  ، در پژوهشي اثر ماليات)1999 (5انگل، گالتويك و راداتس
قبل و بعد   آنها، توزيع درآمد در شيلي،تقاداعبه . اند در شيلي مورد بررسي قرار داده

1. Stolper-Samuelson 

2. Lucas 

3. Mussa 

4. Dobson 

5. Engel, Galetovic, Raddatz 
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 . از ماليات بسيار مشابه است

در پژوهشي، الگوهاي توزيع درآمد را بين مناطق مختلف جهان ) 2007(واكر 
 توزيع نابرابر درآمد با رشد ميانوي در پژوهش مذكور، رابطه . تشريح كرده است

واكر . قرار داده است ررسياقتصادي، سطح زندگي و منطقه جغرافيايي را مورد ب
تر و توزيع  نتيجه گرفت كه در بلندمدت، ارتباط معكوس ميان رشد اقتصادي سريع

  . برابر درآمد وجود ندارد
در پژوهشي، نقش توزيع درآمد را در رابطه فقر با ) 2006 (1كالويجورچر و 

آنها . اند ههاي تركيبي مورد بررسي قرار داد رشد اقتصادي، با استفاده از روش داده
اند كه تغييرات فقر را با توجه به  مفهومي به نام كشش درآمدي فقر را معرفي كرده

شود كه كشش درآمدي  در پژوهش مذكور، نشان داده مي. دهد نشان مي رشد درآمد
  .توزيع اوليه درآمد ارتباط داردفقر، به طور معناداري با 

ري و رشد اقتصادي را در آمريكاي در پژوهشي، رابطه ميان نابراب) 2009 (2بالنكو
هاي پژوهش مذكور، برابري بر رشد  طبق يافته. التين مورد بررسي قرار داده است

در اين پژوهش، تغييرات توزيع درآمد در كشورهاي حوزه  .اقتصادي اثر مثبت دارد
آمريكاي التين، به ويژه در سه دهه اخير مورد بررسي قرار گرفته و تغيير رويكرد 

هاي   كه متأثر از نابساماني- اقتصادي اغلب كشورهاي اين منطقه در دهه اخير -يسياس
  . روشن شده است- ميالدي است 1990اقتصادي آمريكاي التين در دهه 

  گيري نابرابري هاي اندازه  مقياس-3
كه در  گيري نابرابري در جامعه وجود دارد  اندازهبرايهاي مختلفي  شاخص

  :شود بيان ميادامه، برخي از آنها 
توجه به ) 1999 (4ليچفيلد :(GE) 3يافته آنتروپي تعميم هاي شاخص - 3-1

  :ضروري دانسته است يافته تعميمهاي آنتروپي  فروض زير را براي شاخص
بر اين اساس، انتقال درآمد از ثروتمند به فقير : 5 دالتون-  اصل انتقال پيگو-الف

ل درآمد از فقير به ثروتمند، بايد به بايد به صورت كاهش در نابرابري و انتقا
  . صورت افزايش در نابرابري منعكس شود

شاخص نابرابري، نبايد به ميزان درآمد كل  :درآمداز مقياس   استقالل- ب
  .باشدوابسته 

1. Verschoor, Kalwij 

2. Blanco 

3. Generalized Entropy 

4. Litchfield 

5. Pigou-Dalton 
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 از وضعيت درآمدي افراد تأثير پذيرد و ساير فقطشاخص بايد : 1نامي  بي-ج
  .هاي افراد نبايد در آن منعكس شود ويژگي
براي اين منظور الزم است كه شاخص نابرابري، با : 2 قابل تجزيه بودن-د

هاي جمعيتي سازگار و به آنها  دهنده توزيع درآمد، مانند گروه اجزاي تشكيل
  . پذير باشد تجزيه

هاي  هر شاخصي كه چهار ويژگي فوق را داشته باشد، در گروه شاخص
هاي  فرمول كلي شاخص. شود بندي مي  طبقه(GE)يافته  عميمنابرابري آنتروپي ت

  : زير استصورت به (GE)يافته  نابرابري طبقه آنتروپي تعميم

]1_)(1=∑
1

[∝_∝
1

=)∝( ∝
_2

y

y

n
GE in

i         )1(  

      n= افراد تعداد نمونه در

iy iام = د درآمد فر  
_

y  ميانگين حسابي درآمد افراد=
مقدار . نهايت است از صفر تا بي (GE) يافته  آنتروپي تعميمشاخصبازه مقدار 

از صفر دور شود،  هرچه مقدار شاخص،. صفر، بيانگر توزيع برابر درآمد است
، وزن فواصل ميان درآمدهاي مختلف را در ∝پارامتر. گردد نابرابري بيشتر مي

با قراردادن پارامترهاي صفر و يك در . دهد هاي مختلف توزيع درآمد نشان مي گروه
(GE)خواهيم رسيد4 و ميانگين لگاريتم انحراف3،  به دوشاخص تايل  : 

   :ميانگين لگاريتم انحراف

∑
1=

_

log
1

=)0(
n

i iy

y

n
GE  

  :شاخص تايل

_
1=

_
∑ log

1
=)1(

y

y

y

y

n
GE i

n

i

i   

طور گسترده مورد استفاده  پذيري، به ، به دليل ويژگي تجزيهفوقدو شاخص 
  .اند قرار گرفته

1. Anonymity 

2. Decomposability 

3. Theil 

4. Mean Log Deviation 
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  1هاي طبقه اتكينسون  شاخص- 3-2
  : گروه اتكينسون، به صورت زير استهاي شاخصفرمول عمومي 

  
εεεin

iε

y

y

n
A _1

1

_11
_1 ]]][=

1
_[1= ∑     )2            (  

  
0>>∞پارامتر εهر چه مقدار اين  به عبارت ديگر،.  بيانگر ميزان نابرابري است

شاخص اتكينسون، در بازه صفر تا . پارامتر بيشتر باشد، نابرابري درآمدي بيشتر است
اتكينسون، (دهد  را نشان مي نابرابري نبود يك قرار دارد و مقدار صفر اين شاخص،

هاي  ، شاخص>∝1قرار دهيم، براي مقادير) 1(ابطه   را در ر=∝ε_1اگر). 1970
  ).1995، 2كوئل(گردند يافته و اتكينسون معادل مي طبقه آنتروپي تعميم

  3 شاخص ضريب جيني- 3-3
چهار اصل فوق كه ليچفارد مطرح كرده است، در ضريب جيني مورد توجه قرار       

اصـل    درآمـدي همپوشـاني دارنـد،      هـاي   امـا در شـرايطي كـه زيـربخش        . اند  گرفته
دهـد    رابطه زير، شاخص ضـريب جينـي را نـشان مـي           . شود  پذيري نقض مي    تجزيه

  ):1912جيني، (
||1=1=

2

1
= __

2
∑ ∑ ji

n

i

n

j
yy

yn
Gini )3(          

مقدار صفر اين شاخص، .  جيني، در بازه صفر تا يك استضريبشاخص 
  .دهد توزيع برابر درآمد را نشان مي

  4ها رآمدي دهك نسبت پراكندگي د- 3-4
، نسبت ميانگين درآمد يا مصرف يك يا دو دهك شاخصبراي محاسبه اين 

هاي  يكي از مزيت. شود بااليي به درآمد يا مصرف يك يا دو دهك پاييني برآورد مي
هاي مربوط به آن، براي اغلب كشورها موجود   شاخص مذكور اين است كه داده

  . است
 التين، شاخص ضريب جيني و نسبت براي اغلب كشورهاي حوزه آمريكاي

ها به طور پراكنده و اندك در   شاخصسايرها موجود است، اما  پراكندگي دهك
از اين رو، در پژوهش حاضر، صرفاً دو شاخص ضريب جيني و . دسترس هستند

1. Atkinson 

2. Cowell 

3. Gini Coefficient 

4. Deciles Desperation Ratio 
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  .ها استفاده خواهد شد نسبت پراكندگي دهك

   توزيع درآمد در حوزه آمريكاي التين-4
در كشورهاي برزيل، شيلي، آرژانتين، اروگوئه،  درآمديع در بخش حاضر، توز

  .گيرد ونزوئال و ساير كشورهاي منطقه آمريكاي التين مورد بررسي قرار مي

   برزيل- 4-1
روند .  آغاز شد1960مباحث جدي درباره توزيع درآمد در برزيل، در دهه 

در اين دوره كه . هدد ها در اين دهه، افزايش نابرابري را در اين كشور نشان مي داده
 به 50/0بخشي از آن با روي كار آمدن دولتي نظامي همراه بود، ضريب جيني از 

 دليل اين نابرابري را رشد سرمايه انساني ،)1973 (1النگوني. يافت افزايش 57/0
موجب رشد  آنها نشان دادند كه افزايش درآمد نيروي كار آموزش ديده،. اند دانسته

باچا و . گروهي ديگر، اين استدالل را نپذيرفتند. شور شده استنابرابري در اين ك
وقفه دستمزدها و كاهش  ، تعديل با1960، دليل نابرابري را در دهه )1978 (2تيلور

 ). 364: 2008، 3كوز(اند  حقوق با وجود تورم شتابان اين دوره دانسته

هاي جدي  ، اقتصاد برزيل دچار عدم تعادل1990 و اوايل دهه 1980در دهه 
درآمد سرانه واقعي . هاي اين دوره بود ركود شديد و تورم فزاينده، از ويژگي. شد

 1994پس از سال .  رسيد1981كمتر از مقدار آن در سال  ، به1990در اوايل دهه 
كاهش ها در برزيل اجرا شد، نابرابري درآمدي تا حدودي  كه برنامه ثبات قيمت

  ).1707: 2009، 4سوتوماير(يافت 
ها در كشور برزيل رشد  ، درآمد سرانه واقعي همه دهك2007 تا 1999از سال 
به طوري .  در توزيع درآمد كاهش يافتنابرابريهمچنين در اين دوره،  .يافته است

 2005 درصد در سال 4/56، به 1999 درصد در سال 6/58كه ضريب جيني از
  ).2009هاي اقتصادي توسعه،  مؤسسه جهاني پژوهش(رسيد
  
  
  
  

1. Langoni 

2. Bacha and Taylor 

3. Coes 

4. Sotomayor 
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  1958-2005تعييرات ضريب جيني كشور برزيل ): 1(نمودار 
  2009بانك جهاني، : منبع

تواند  هايي كه مي طور كه در بخش قبل بيان شد، يكي ديگر از شاخص همان
. هاي بااليي و پاييني است ميزان نابرابري درآمدي را نشان دهد، نسبت درآمد دهك

به ويژه بين  رآمد دودهك بااليي به دو دهك پاييني،، نسبت د)2(بر اساس نمودار 
  . به طور محسوسي كاهش يافته است،2006 تا 1999هاي  سال

توان نتيجه گرفت كه رشد اقتصادي و به تبع آن، افزايش درآمد  از اين رو، مي
  .برزيل شده است در موجب كاهش نابرابري درآمدي، سرانه، به ويژه در دهه اخير،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1977-2006نسبت درآمد دو دهك بااليي به دو دهك پاييني در كشور برزيل ): 2(مودار ن
  2009بانك جهاني، : منبع
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  شيلي- 4-2

هر چند در . يكي از مشكالت اقتصاد شيلي، نابرابري درآمدي بسيار زياد است
. ها مشاهده شده است هاي اميدواربخشي درباره كاهش اين نابرابري دهه اخير، نشانه

 2/55، تقريباً بدون تغيير باقي مانده و از 2000 تا 1990هاي  ريب جيني بين سالض
 درصد و 3/54، به 2003اين رقم در سال .  درصد كاهش يافته است1/55درصد به 
  .  درصد رسيده است4/51، به 2006در سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1964-2006ضريب جيني كشور شيلي ): 3(نمودار 
  2009بانك جهاني، : منبع

  

 باال به دهك پايين نيز به طور محسوسي  در دهه اخير، نسبت درآمدي دو دهك
 2006 در سال 5/13، به 1990 در دهه 17در شيلي كاهش يافته است و از حدود 

نكته جالب توجه اين است كه ميانگين رشد اقتصادي اين كشور . كاهش يافته است
 درصد بوده 4/3 بيست و يكم،  درصد و در دهه اول قرن4/6، حدود 1990در دهه 

به عبارت ديگر، در شيلي ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد، رابطه مستقيمي . است
هاي حمايتي كه دولت شيلي در كنار اين رشد،  وجود نداشته است، بلكه سياست

  .اتخاذ كرده، بر توزيع درآمد مؤثر بوده است
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  1987-2006هك بااليي به دو دهك پاييني در كشور شيلي نسبت درآمدي دو د): 4(نمودار
  2009بانك جهاني، : منبع

   آرژانتين- 4-3
 ميالدي، نابرابري درآمدي در آرژانتين به ميزان بسياري افزايش 1990طي دهه 

آزادسازي و (اين روند با اصالحات ساختاري اقتصاد آرژانتين . يافت
 با سرعت بيشتري افزايش يافت و در در اواخر اين دهه،) سازي اقتصاد خصوصي

. ، همزمان با بحران اقتصادي آرژانتين به اوج خود رسيد2002 و 2001هاي  سال
 افزايش 2002 درصد در سال 52، به 1990 درصد در سال 45ضريب جيني از 

، ضريب جيني به ميزان 2002 و 2001هاي  اما پس از بحران اقتصادي سال. يافت
  .  رسيد2006 درصد در سال 48 به بسياري كاهش يافت و
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  1953-2006ضريب جيني كشور آرژانتين ): 5(نمودار 

  2009بانك جهاني، : منبع
  

 دهك اول و دوم نيز نتايج فوق را درباره هاي نهم و دهم به درآمد دهك نسبت
  . كند تغييرات نابرابري درآمدي در كشور آرژانتين تأييد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2986-2006نسبت درآمد دو دهك باال به دو دهك پايين در كشور آرژانتين ): 6(نمودار 

  
 ، بسيار نوسان2002 تا 1990هاي  رشد اقتصادي كشور آرژانتين بين سال

 10 ميالدي، حدود 1992كه رشد اين كشور در سال   در حالي. داشته است
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  10 و 1999 سال درصد در 3درصد بود، پس از اصالح ساختار اقتصادي به 
اما پس از خروج اقتصاد آرژانتين از ركود .  كاهش يافت2002درصد در سال 

 تا 2003هاي  ، ميانگين رشد اقتصادي آن بين سال2002 و 2001هاي  سال
هاي  مؤسسه جهاني پژوهش( درصد افزايش يافت 8/8، به حدود 2008

  ). 2009اقتصادي توسعه، 
 كه بهبود وضع اقتصادي و افزايش توليد ناخالص توان نتيجه گرفت ، ميبنابراين

  .آرژانتين بر توريع درآمد اثر مثبت داشته است داخلي

   اروگوئه- 4-4
هاي   ميالدي، بين سال1980 از ركود در نيمه اول دهه بعداقتصاد اروگوئه 

سال، مجدداً دچار ركود  سپس حدود دو . رشد مناسبي داشته است1994 تا 1985
هاي ثبات اقتصادي نيز اجرا شد كه تورم را به ميزان  وره، برنامهدر اين د. شد

سپس تجارت آزاد، به ويژه با آرژانتين و برزيل نيز در دستور . بسياري كاهش داد
يك اصالح جدي نيز در نقش دولت در اقتصاد انجام شد . كار اروگوئه قرار گرفت

، در 1995تي كه پس از سال با تغييرا. هاي دولتي در اقتصاد افزايش يافت و دخالت
توزيع درآمد نيز در اين كشور  هاي حمايت اجتماعي ايجاد شد، بازار كار و نظام

  ). 2: 2001،  وهمكاران1گرودين(بهبود يافت 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  1961-2007ضريب جيني اروگوئه ): 7(نمودار 
  2009بانك جهاني، : منبع

  

1. Gradín 



 فرد فر و علي طاهري مصطفي سليمي/  ...بررسي تحليلي رابطه رشد اقتصادي

 1389 بهار و تابستان / 73شماره / فرايند مديريت و توسعه

 

17

رهاي حوزه آمريكاي التين بهتر  درآمد در اروگوئه، از ساير كشوتوزيعوضعيت 
 درصد بوده است 43، حدود 2007است، به طوري كه مقدار ضريب جيني در سال 

  .كه كمترين مقدار ضريب جيني در اين منطقه است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1989-2007نسبت درآمدي دو دهك بااليي به پاييني در اروگوئه ): 8(نمودار 
  2009بانك جهاني، : منبع

 برابر در 17 دو دهك بااليي به دو دهك پاييني در اروگوئه نيز از نسبت درآمدي
 كاهش يافته است كه بهبود وضعيت درآمد را 2007 برابر در سال 12، به 2000سال 

  ). 2009هاي اقتصادي توسعه،  مؤسسه جهاني پژوهش(دهد  در اين كشور نشان مي

   ونزوئال- 4-5
كاري، تورم و فقر در ونزوئال افزايش  ميالدي، بي1980هاي پاياني دهه  در سال

 1 ميالدي، پرز1990در دهه . يافت و اقتصاد آن از نوسان بسيار زيادي برخوردار بود
  هاي بازار آزاد را اجرا كرد و براي كوچك رئيس جمهور نئوليبرال ونزوئال، سياست

، اين موضوع. هاي حمايت اجتماعي پرداخت كردن اندازه دولت، به كاهش برنامه
جمهور چپ  موجب افزايش نابرابري درآمدي در ونزوئال شد و مردم به رئيس

هرچند اطالعات درباره .  جمهور ونزوئال شد  رئيس2بنابراين، چاوز. گرايش يافتند
توان نتيجه  توزيع درآمد در زمان چاوز بسيار متفاوت است، اما در مجموع، مي

1. Perez 

2. Chavez 
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ري چاوز بهبود يافته است جمهو  گرفت وضعيت توزيع درآمد در دوره رياست
  ). 68: 2008، 1بيزي(

 6/0، به ميزان بسياري كاهش يافته و از حدود 1999ضريب جيني پس از سال 
  . رسيده است48/0به 

  
  
  
  
  
  
  
  

  1961-2006ضريب جيني ونزوئال ): 9(نمودار 
  2009بانك جهاني، : منبع

است جمهوري همچنين نسبت درآمد دو دهك بااليي به پاييني، در دوره ري
 برابر رسيده است و بهبود توزيع 10 برابر به 17چاوز كاهش يافته و از حدود 
هاي اقتصادي توسعه،  مؤسسه جهاني پژوهش( دهد درآمد را در اين كشور نشان مي

2009 .(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1981-2006نسبت درآمدي دو دهك بااليي به دو دهك پاييني در ونزوئال ): 10(نمودار 
  2000انك جهاني، ب: منبع

1. Beezy 
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   ساير كشورهاي منطقه آمريكاي التين- 4-6
وضعيت توزيع درآمد در برخي ديگر از كشورهاي حوزه  در اين بخش،

هاي   درآمد در پاراگوئه نوسانتوزيع. شود به طور مختصر بيان مي آمريكاي التين،
 55 درصد به 4/58، ضريب جيني از 1990زيادي داشته، به طوري كه در دهه 

 درصد افزايش 58، به 2003دوباره اين ضريب در سال . صد كاهش يافته استدر
 سپس مجدداً در سال. يافت كه دليل آن، بحران اقتصادي پاراگوئه در آن سال بود

  ). 6: 2009، 1گاسپاريني، كراكس، تورنارولي( درصد كاهش يافت 9/54، به 2006
 ميالدي، ضريب 1990ر دهه نيز پس از افزايش نابرابري د اكوادردر كلمبيا و 

جيني در دهه اول قرن بيستم، كاهش يافته است كه بهبود وضعيت توزيع درآمد را 
  .دهد در اين كشور نشان مي

نابرابري درآمدي در كاستاريكا نيز بسيار زياد است و ضريب جيني آن بين 
هرچند در .  درصد افزايش يافت50 درصد به 6/44، از 2001 تا 1995هاي  سال
  .  كاستاريكا ايجاد شده استدرآمدهاي اخير، اصالحاتي در وضعيت توزيع  سال

وضعيت توزيع درآمد در كشورهاي هندوراس، نيكاراگوئه، گواتماال، پاناما نيز 
 درصد است 50ضريب جيني اين كشورها بيش از  چندان مناسب نيست و

  ).7: 2009گاسپاريني، كراكس، تورنارولي، (  

  عمومي در منطقه آمريكاي التين نابرابري - 4-7
 ميالدي، بسياري از كشورهاي منطقه 1990 و در دهه 1980در اواخر دهه 

اين . آمريكاي التين، اصالحات اقتصادي متناسب با بازار آزاد انجام دادند
را شامل  زدايي مقرراتسازي و  آزادسازي مالي و تجاري، خصوصي اصالحات،

اين . ايه فيزيكي و بهبود وضعيت فناوري گرديدشد كه موجب رشد انباشت سرم مي
همچنين تورم . تغييرات موجب افزايش بيكاري مردم به ويژه نيروي كار ساده شد
اين اصالحات . فزاينده در اغلب كشورهاي منطقه آمريكاي التين مالحظه گرديد

هه ، يكي از داليل عمده افزايش نابرابري در حوزه آمريكاي التين در د2بازارمحور
  . بود1990

 ميالدي و اوايل دهه 1990اواخر دهه  همچنين اغلب كشورهاي اين حوزه، در
در سال  هاي اقتصادي زيادي روبرو بودند، به طوري كه براي مثال، بعد، با بحران

1. Gasparini, Cruces, Tornarolli 

2. Market Oriented 
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 درصد و در 12، درآمد سرانه در كشورهاي اروگوئه و آرژانتين، حدود 2002
ايط نيز موجب افزايش نابرابري در اين اين شر.  درصد كاهش يافت11ونزوئال، 
  .منطقه شد

هاي حوزه آمريكاي التين روند بهبود خود را   ميالدي، اقتصاد2003اما از سال 
در دهه اول .  اين منطقه كاهش يافتكشورهاينابرابري درآمد در اكثر . آغاز كردند

التين در هايي كه قدرت را در منطقه آمريكاي  قرن بيستم، سياست اقتصادي دولت
  .دست گرفتند، با دهه قبل از آن متفاوت بود

توزيع  هاي باز ها در اقتصاد افزايش يافته و سياست در اين دوره، نقش دولت
هاي حمايت  اندازه و پوشش برنامه. درآمد بسيار مورد توجه قرار گرفته است

اين . اي نيز افزايش يافته است اجتماعي و عرضه خدمات و كاالهاي يارانه
ها موجب شده است تا حدودي نابرابري درآمدي در اين منطقه كاهش يابد  سياست

  ). 10: 2009گاسپاريني، كراكس، تورنارولي، (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  1981-2007ميانگين ضريب جيني در منطقه آمريكاي التين  ): 11(نمودار 
  محاسبات نگارنده: منبع

 ميانگين ضريب جيني در شود، نيز مالحظه مي) 11( كه در نمودار طورهمان
 درصد در 2/55 كاهش يافته و از حدود 2002منطقه آمريكاي التين پس از سال 

رسيده است كه بهبود وضعيت توزيع درآمد 2007 درصد در سال 2/51اين سال، به 
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  .دهد را در اين منطقه نشان مي

  گيري بندي و نتيجه  جمع-5
ر توزيع درآمد در ميان جوامع با وجود بهبودهايي كه براي كاهش نابرابري د

از   درآمدي در ميان افراد جامعه، يكيشكافمختلف پديد آمده است، هنوز 
اين مسئله در كشورهاي . ويژه اقتصاددانان است هاي اصلي سياستگذاران و به نگراني

زيرا از يك سو، ميزان درآمد سرانه در اين . در حال توسعه، پيچيدگي بيشتري دارد
ست و براي بهبود آن، به نرخ رشد اقتصادي باال نياز دارند و از سوي كشورها كم ا

ارتباط اين دو . ديگر، بايد به دنبال كاهش نابرابري درآمدي در جامعه باشند
،  اي از تاريخ كه در دوره  هاي علم اقتصاد است، به طوري  موضوع، يكي از پيچيدگي

شد، نابرابري درآمد  نسته ميكه انباشت سرمايه مهمترين عامل رشد اقتصادي دا
هاي جديد،  البته در حال حاضر و با طرح نظريه. شد مقوم و الزمه رشد شناخته مي

و  بهبود همزمان نابرابري توزيع درآمد محور، مانند توسعه انساني و توسعه دانايي
  .رشد اقتصادي ميسر شده است

وزه آمريكاي هاي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه ح ها و مشخصه از ويژگي
اين نابرابري به ويژه در . التين، درآمد سرانه كم و نابرابري در توزيع درآمد است

 مذكور افزايش كشورهاي ميالدي و اوايل قرن بيستم، بيش از پيش در 1990دهه 
صحيح  اجراي نابرخي، مهمترين عامل افزايش نابرابري را در اين منطقه،. يافت

  . ننددا هاي بازار آزاد مي سياست
 در برخي كشورهاي منطقه، مانند برزيل و آرژانتين، رشد اقتصادي باال چندهر 

به كاهش نابرابري منجر شده است، اما اين ارتباط در كشوري مانند شيلي مشاهده 
هاي جديد اين منطقه، در كنار توجه ويژه به رشد  دولت در مجموع، .شود نمي

اند كه تا حدودي، توزيع  نيز افزايش دادههاي حمايتي اجتماعي را  اقتصادي، سياست
با وجود اين، هنوز منطقه آمريكاي . درآمد را در اين منطقه بهبود بخشيده است

  .التين تا دستيابي به ميزان مطلوب توزيع درآمد راه زيادي در پيش دارد



فرد فر و علي طاهري مصطفي سليمي/  ...بررسي تحليلي رابطه رشد اقتصادي  

1389 بهار و تابستان / 73شماره / ريت و توسعهفرايند مدي  

 

22

 منابع

   فارسي)الف
 . رهاي در حال توسعهتوسعه پايدار و توزيع درآمد در كشو .)1389(فر و همكاران  سليمي

  .نشر جهان فردا: مشهد
 

   انگليسي)ب
Atkinson, A. B. (1970). On the Measurement of Inequality.Journal of Economic 

Theory, 2, 244-63. 
Bacha, E., & Taylor, L. (1978). Brazilian income distribution in the 1960s: Facts, 

model, results, and the controversy.Journal of Development Economics,14, 271-
297 

Beezy, Naomi Rose (2008), Income Distribution in Venezuela Post Hugo Chavez, 
Working Paper, California State Polytechnic University, Pomona 

Blanco, Luisa (2010). Life is Unfair in Latin America, But Does it Matter for Growth. 
World Development, 38(3), 393–404. 

Coes, Donald V. (2008). Income distribution trends in Brazil and China: Evaluating 
absolute and relative economic growth. The Quarterly Review of Economics and 
Finance. 48, 359–369.  

Cowell, F. A. (1995).Measuring Inequality (2nd edition). Harvester Wheat sheaf, 
Hemel Hempstead. 

Dobson Stephen&CarlynRamlogan-Dobson (2010). Is there a trade-off between 
income inequality and Corruption? Evidence from Latin America.Economics 
Letters, 107, 102–104. 

Engel Eduardo, M. R. A., Galetovic Alexander &Raddatz, Claudio E. (1999). Taxes 
and income distribution in Chile: some unpleasant redistributive arithmetic.  
Journal of Development Economics, 59, 155–192. 

Gasparini, Leonardo, Cruces, Guillermo &Tornarolli, Leopoldo (2009).Recent trends 
in income inequality in Latin America. Society for the Study of Economic 
Inequality. 

Gerschenkron, Alexander (1962), Economic backwardness in historical perspective, a 
book of essays, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University 
Press. 

Gini, C. (1912). Variabilita e Mutabilita. Bologna. 
Gradín Carlos & Rossi Máximo (2001).The Distribution of income in Uruguay: The 

effects of economic and institutional reforms. Sida/SAREC (Sweden) and a 
visiting fellowship to EEU, Department of Economics, Goteborg University. 

KalwijAdriaan, Verschoor, Arjan (2007). Not by growth alone: The role of the 
distribution of income in regional diversity in poverty reduction. European 
Economic Review, 51,  805–829. 

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Inequality.American Economic Review, 
45, 1-28. 

Langoni, Carlos Geraldo (1973),Brazil; Economic policy; Income distribution,  Rio de 
Janeiro:  BNH Information Office. 

Lewis, W. Arthur (1954).  “Economic Development with Unlimited Supplies of 
Labor ,  ” Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22, pp. 139-91. 

Litchfield, Julie A. (1999). Inequality: Methods and Tools. Retrieved from  



 فرد فر و علي طاهري مصطفي سليمي/  ...بررسي تحليلي رابطه رشد اقتصادي

 1389 بهار و تابستان / 73شماره / فرايند مديريت و توسعه

 

23

http://www.worldbank.org/poverty/inequal/index.htm 
Lucas, J. R. E. (1988). On the mechanics of economic development.Journal of 

Monetary Economics, 22, 3– 42. 
Mahbub ul Haq (1973), The Poverty Curtain: Choices for the Third World,, New 

York, Columbia University Press 
Manchester School, vol. 22, no. 2, pp. 139-191. rd University Press. 
Mussa, M. (1974). Tariffs and the distribution of income: the importance of factor 

specificity, substitutability and intensity in the short and long run. Journal of 
Political Economy, 82(6). 

Naomi, Beezy (2008).Income Distribution in Venezuela. California Polytechnic 
university. Pomona sotomayo. 

Nurkse, Ragnar. 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries . 
New York: Oxfo Lewis,  W. A.  (1954), 'Economic Development with Unlimited 
Supplies of Labour',  The  

ORLANDO, J. (2009). Changes in the Distribution of Household Income in Brazil: 
The Role of Male and Female Earnings. World Development, 37(10), 1706–1715. 

Rostow, Walt Whitman  (1960), The Stages of Economic Growth: A Non-Communist 
Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 

Sotomayor Orlando J. (2009), Changes in the Distribution of Household Income in 
Brazil: The Role of Male and Female Earnings, World Development, 2009, vol. 
37, issue 10, pages 1706-1715  

Walker, Douglas O. (2007). Patterns of income distribution among world 
regions.Journal of Policy Modeling, 29, 643–655. 

World Institute for Development economic Research (2009).World Income Inequality 
Database. 

  




