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خواهم توجه شما را به توزیع می پیشین یهااین یادداشت به روال یادداشت در

ای را بهتر درک کنیم بد نیست زمینه هابرای این که این یافته جلب کنم.ایران  درآمد در

)آذرماه  0202 ایران اتفاق افتاد. از دسامبر هم به دست بدهم از یک تحول مهم که در

 بخشی از آن را ی انرژییارانه، دولت ایران تصمیم گرفت که با حدف بخشی از (0831

 0پروفسور لوستیگ و همکاران هاینقدی به مردم بپردازد. بررسی یبه صورت یارانه

درصد  00دهد که این سیاست دولت باعث افزایش تورم به میزان می ( نشان0201)

ن ییی با درآمد پاهانقدی به دهک یبود یارانه قرار که اگر شد و ناگفته روشن است

ر شد. اگرچه دمی شدن تورم ناهنجارتر تربیش آمدپی در شانپرداخت نشود وضع مالی

باعث  ی نقدییارانهپرداخت  (8، ص0203) 0تیگ و انامیمراحل اولیه، به ادعای لوس

یابد، ولی تورمی که درپی حذف درصد کاهش  0221درصد به  0022شد تا میزان فقر از 

شدت کاهش یابد و به هاپرداخت یزدافقر آمدپیپیش آمد موجب شد تا  هایارانه

تر ها را هدفمندلوستیگ و انامی معتقدند که تنها راه هم این است که دولت این پرداخت

 جمعیت از دریافت آن کنار گذاشته شوند درصد02اند که تا کند و حتی پیشنهاد کرده

فقر  آمدپید تا اندکی از ودرصد بقیه پرداخت ش12و منابع به این ترتیب آزاد شده به 

این عنوان کسی که از همان ابتدا هم با اقتصادی احیا شود. به یاین برنامه ییزدا

 یبا پرداخت نقداش و جایگزینی هاحذف یارانهی مخالف بوده و با پردازسیاست یشیوه

ه حالا ب - ایی صدقههاکه پرداخت ین دیدگاه همراه نیستم. مضافاًبا ا ،امبودهموافق ن

نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را بنیادی اسم و عنوانی که مطرح شوند، مشکل  هر
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گیرد تنها می مطلوبی انجام نحوبهدرشرایطی که  حتی دهند بلکهنمی تخفیف

 .نندکمی پذیرترتحمل اگوار راوضعیت ن دهند ومی های ناگوار را اندکی تخفیفآمدپی

ی برای ایجاد تغییر اساسی در پردازسیاستچه که باید انجام بگیرد، آن که در حالی

ی تولید شده در آن های مختلف مردم یک کشور از ارزشهامندی گروهمیزان بهره

توان می آن صورت مطلوبی انجام بگیرد، در نحوبهدرستی و اقتصاد است. وقتی این کار به

  را کنار گذاشت.ای اقتصاد صدقه

آمارهای مربوط در این یادداشت ام پیوند با دیگر کشورها کرده همانند کاری که در

با اندکی تسامح آغاز این آمارها با روی کارآمدن جمهوری  0.امبه ایران را بررسی کرده

شود که تنها می شروع( 0823) 0132است، یعنی این آمارها از سال  زمانهماسلامی 

گفته روشن است که وضعیت توزیع گذشته است. نا 0821 یک سال از انقلاب بهمن

ی در دوران رژیم پیش از آن باشد پردازسیاست آمدپیتواند می درآمد در این سال تنها

رسیم، این توزیع می( 0811) 0200یا ( 0831) 0221و به همین نحو، وقتی به سال 

را به حساب  هاناهنجاری چنانهمتوان نمی ران تازه است وگپخت این حکومتهم دست

 رژیم پیشین نوشت. 

دهم. اول، سال می کلی از توزیع درآمد در سه مقطع زمانی به دست یابتدا اطلاعات

بحران بزرگ  اکه تنها یک سال ب 0831رسم به سال می کنم و بعدمی را بررسی 0823

گذارم که در می ترین آمارها را به اشتراکم تازهمالی جهانی فاصله دارد و درنهایت ه

اند. درضمن، برای هرکدام از این متغیرها، یا برآورد شده آوریجمعظاهر به 0811سال 

ام که این اطلاعات را هم ارایه محاسبه کردهمیزان متوسط برای کل این دوره را هم 

ها درسال درصدی02سهم کنم. آن چه دراین نمودار داریم،) اولین از سمت چپ( می

است و بعلاوه نمودار قرمز رنگ هم میزان متوسط هرکدام از  0811و  0831و  0823

ی هر گروه هم توضیح مختصری دهد. دربارهاین متغیرها را برای کل این دوره نشان می

 کنم.ارایه می

                                                      

لینک برای دانلود آمارها: 0 
https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_z;sptinc_p

p100_z/IR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s0p50_z;sptinc_p99 

https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/IR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s
https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/IR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s
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یگر از د 0823شان از درآمد ملی در ی بالای جامعه، سهمهایدرصد02 یدرباره

سهم  ،سالآن  . دربود تربیشو به همین نحو، از میزان متوسط هم  تربیشها سال

 28با اندکی کاهش به  0811سال  درصد بود که در 21ملی  از درآمد هایدرصد02

ام تنها کشوری که در کشوری که بررسی کرده 20میان  اشاره کنم در درصد رسید.

بود کشور بوتسووانا  تربیشملی از ایران یش از درآمد هایدرصد02سهم  0823سال 

اگرچه چند کشور دیگر هم  (0200) 0811 و (0221) 0831های ولی برای سال .بود

است که  ییگیرند ولی ایران جزو معدود کشورهامی این جایگاه قرار در

متوسط سهم کنند. می از درآمد ملی را تصاحب درصد22یش بیش از هایدرصد02

است. اگرچه در مقایسه با بوده درصد از درآمد ملی  20سال هم  00ن این گروه در ای

هنوز  هایدرصد02شاهد اندکی بهبود در توزیع درآمد هستیم ولی سهم  0821سال 

بقیه باقی ماند، یعنی  درصد12زیاد است. به این ترتیب، آن چه که برای  بیش از اندازه

بود.  0811در سال  درآمد ملیاز  رصدد 01از جمعیت ایران،  تربیشبرابر  1واقع  در

، باید حدودا هااز ایرانی تربیش برابر1، هایدرصد02مقایسه با  به عبارت دیگر، در

 ند. کنرا بین خود تقسیم  درآمد ملیتر درصد کم00

کنیم مشکلات می ن جامعه نگاهییی پاهادرصدی22به همین ترتیب، وقتی به سهم 

از جمعیت ایران،  درصد22کنید که سهم می جا مشاهدهشوند در اینمی اساسی نمودار
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 08به  0811در سال  بریسهمدرصد بود و این  00تنها  0823از درآمد ملی در سال 

فقر  یدهندهچیز بهتر است ولی درواقع نشاندرصد افزایش یافت که اگرچه از هیچ

رابری ب» اصطلاحبهآل و د. درمقایسه با شرایط ایدهرایران وجود دا است که درای گسترده

باید  0823درصد از درآمد ملی که در سال  81وجود دارد که  هاییمکانیسم« کامل

شود. این نمی د، نصیب آنهایشد، تا برابری کامل به دست آها مییدرصد22نصیب 

رسد که به این ترتیب، روایت می درصد 81با اندکی تخفیف به  0811نسبت در سال 

 است. باقی  چنانهم

 0823ن جامعه روشن شد توجه دارید که در سال ییی پادرصد22 بریسهمحالا که 

از درآمد ملی ایران بیش از دو برابر سهمی بودکه نصیب  هایدرصدیکسهم 

درصد  03ها، این نسبت به درصد، البته در گذر سال 08شد، یعنی ها مییدرصد22

 همین حد باقیدر  0811تا  0831بت از یابد و براساس اطلاعات ما، این نسمی کاهش

درصد است که یکی  02برای کل این دوره حدود  هایدرصدیکماند. متوسط سهم می

جامعه را  درصد 12وضع درآمدی  دومدر اقتصاد جهان است. نمودار  هااز بالاترین رقم

 در درصد 08یابد و از می ها اندکی بهبودکند که اگرچه در طول این سالمی مشخص

در  هاترینیکی از کم چنانهمولی  رسدمی 0811درصد در سال  01به  0823سال 

 امهدگزیبرکشوری که برای بررسی  20ام. درمیان است که بررسی کرده ییمیان کشورها

افریقای جنوبی، هندوستان، ترکیه، عربستان سعودی، برزیل، شیلی و  هفت کشورتنها 

تر از و یا نامطلوب ی وضعیتی مشابهمل از درآمد هایدرصد12پیوند با سهم  مکزیک در

ی میانه هم وجود دارد. سهم هایدرصد02همین وضع در پیوند با  ایران دارند. دقیقاً

درصد  80درصد به  80طول این مدت اندکی افزایش یافته و از  ملی در از درآمد هاآن

چون  دهدمی به دستمهمی ملی رسید. آخرین نمودار، به گمان من اطلاعات  از درآمد

 دهد. وقتی سهممی ایران و دیگر کشورها خبر اقتصاد درای وضوح از تقسیم دو شقهبه

جامعه را  ییبالا درصد22توانیم سهم می ن جامعه را بدانیم طبیعتاً ییی پاهایدرصد22

 31سهم این گروه  0823کنیم که اگرچه در سال می هم مشخص کنیم و مشاهده

 نانچهمفتاد و ها تغییر چشمگیری در آن اتفاق نیرآمد ملی بود در طول سالدرصد از د

  درصد از درآمد ملی ایران نصیب این گروه شد. 31هم  0811حتی در سال 
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دهم. می ایران به دست کلی از ناهنجاری درآمدی در یهم تصویر 8 نمودار در

که دریادداشت دیگری توضیح گونه منظورم از ناهنجاری درآمدی هم این است که همان

چند برابر  هایدرصدیکتوانیم محاسبه کنیم که برای مثال متوسط درآمد می دادم

من برای سادگی  نی جامعه قرار دارند.ییپا درصد22که در  است متوسط درآمد کسانی

 اند که بااین محاسبات به این دلیل مهم ام.خوانده« نسبت درآمدی»این رابطه را  کار

کنند و به مقدار زیاد می کی تسامح این افراد دریک جامعه واحد و مشخصی زندگیاند

ع واق ملی در مندی آنها از درآمد، بهرههستند سانی روبرویک وبا نظام قیمتی کلی 

دسترسی داشتن یا نداشتن آنها به این امکانات زندگی در جامعه است.  یدهندهنشان

 020 هایدرصدیکمتوسط درآمدی  0823ه درسال کنید کمی به این ترتیب، مشاهده

ن جامعه قرار داشتند ییی پاهایدرصد22میان  برابر متوسط درآمد کسانی بود که در

برابر است.  11هنوز  0811سال  این نسبت درآمدی اگرچه اندکی کاهش یافته ولی در

سط درآمد متو ای بالای جامعه را بهاصدیدر02مورد دوم در نمودار متوسط درآمد  در

برابر بود ولی برای  01این نسبت  0823اگرچه در سال . ایممقایسه کرده هایدرصد22

 هایدرصدیکبرابر کاهش یافته است. به همین روال متوسط درآمد  02به  0811سال 

 0823برابر در سال  01اندکی تغییر کرد و از  هایدرصد12در مقایسه با متوسط درآمد 
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و  هایدرصدیکرسید. این نسبت درآمدی بین  0811 برابر در سال 82به 

 00و  01هم تغییر کرد و از  هایدرصد12و  هایدرصد02ی میانه و بین هایدرصد02

 رسید. 0811سال  برابر در 02و  00به  0823سال  دربرابر 

 
  

من است. چون  ییکی از نمودارهای مورد علاقه 8نمودار ام هم گفته ترپیش

 رم. دییگومی سخناش بارهتر دراقتصاد رسمی کم کند که درمی یانواقعیتی را نما

درصدی تقسیم 22ها جمعیت ایران را به دو بخش مساوی، این سال یطول همه

ها از دهد که هرکدام از این دو گروه، در طول این سالمی ایم و این نمودار نشانکرده

 %31و  سهم یک نیمه %00 0823سال  اند. درمند شدهبهره درآمد ملیچه میزان از 

 یعنی تا - هااین سال یهمه بود و بعد دربندی این تقسیمدر  دیگر یهم سهم نیمه

همین سطح باقی  ان دادند درپردازسیاستکه  هاییوعده یبا وجود همه 0811سال 

درصد است. وقتی دسترسی به درآمد  %31و  %08این نسبت  0811ماند و برای سال 

شکل و صورت نابرابر باشد، روشن است که متوسط درآمد کسانی که به ملی به این 

ار شان از درآمد بسیدیگر که سهم یاز درآمد ملی دسترسی دارند از نیمه تربیشمیزان 

خواهد بود. این را نمودار سیاه رنگ که روی محور دست  تربیش مراتببهناچیز است 

برابر بود ولی  3این نسبت  0823دهد که در سال می شود نشانمی راست اندازه گیری
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برابر است. اندکی کاهش یافته است ولی هنوز راه درازی  1 تقریباً 0811اکنون در سال 

قتصاد ام با این اکه بررسی کرده ییکشورها یهمه کم تفاوتی دروبا بیش در پیش است.

بکنید اقتصاد  کار که دوشقه روبرو هستیم و به همین خاطر نظرم این است که هر

ه یک د ککنتواند چیزی غیر از این یک جامعه اقتصادی دوشقه تولید نمی یدارسرمایه

قیر و هم ف دیگر یغیر اقتصادی فراوانی دارد و نیمه نیمه امکانات اقتصادی و طبیعتاً

   دهد.می برکنار مانده از این امکانات به زندگی ادامه

 
 هایدرصد22را با وضعیت  هایدرصدیکا وضعیت جابتدا یادآوری کنم که در این

 22باشد،  هایدرصدیکها در گروه کنیم یعنی هرچه که تعداد آدممی داریم مقایسه

این  یکنیم که در همهمی ولی مشاهده .هستند هایدرصد22این تعداد در گروه  برابر

لی از م از درآمد هایدرصدیکمستمر سهم  طوره، ب0811تا  0823ها، یعنی از سال

 هایدرصدیکسهم  0823در سال  بوده است. مثلاً  تربیش مراتببه هایدرصد22سهم 

 مندبهره ملی درصد از درآمد 00هم تنها از  هایدرصد22از درآمد ملی بود ولی  08%

کنیم که با وجود ثبات می هدر نمودار مشاهد انقلاب یهای اولیهشدند ولی درسالمی

متوقف شد و   0811 خفیف افزایشی شروع شده ولی در روند یک اول، در چند سال

سهم  شاهد اندکی افزایش در 0810ادامه داشت. از آن سال تا  0831این ثبات هم تا 

شان سهم 0811سال  شود و درمی هستیم ولی بعد روند کاهنده آغاز هایدرصد22

 د ملیدرصد از درآم 08اندکی افزایش یافته و به  0823اگرچه در مقایسه با سال 
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تر از درآمد ملی درصد کم0، به 0810شان در سال رسد ولی در مقایسه با سهممی

  دسترسی دارند.

ام که در منحنی سیاه رنگ که روی محور دست نسبت درآمدی را هم محاسبه کرده

به  0810گذر سالها تغییر کرد ولی از سال  کنید. این نسبت هم درمی مشاهدهراست 

روند کاهنده را آغاز کرد  درآمد ملیاز  هایدرصد22ل زیاد به خاطر این که سهم احتما

متوسط درآمد  0810سال  دهد. درمی این نسبت درآمدی روند افزایشی نشان

بود ولی این نسبت در  هایدرصد22برابر متوسط درآمد  20درایران  هایدرصدیک

 برابر افزایش یافت.  11به  0811سال 

 کنیم. می مقایسه هایدرصد12را با  هایدرصدیکبعدی وضع در نمودار 

 
 که اگرچهاست توجه است این درایران قابل هایدرصد12چه در پیوند با وضع آن

 زیادیدستخوش تغییرات منفی  0823در مقایسه با سال  شانوضع رسدبه نظر می

این  ،0823سال  رفتاده است. دملی هم اتفاق نیأتنشده است ولی تغییرات مثبت قابل

در  بریسهماین  درصد از درآمد ملی دسترسی داشتند و 08از جمعیت به  درصد12

واقع درمقیاس جهانی بهدرصد رسید که اگرچه اندکی بهتر است ولی  01به  0811سال 

کنم که سهم نمی آور است. من وضعیت ایران را با سوئد و نروژ مقایسهشرم



 ایرانتوزیع درآمد در  01 

الفارق است. بلکه حتی در واقع معن قیاسی بهدرصد است چو 12 ها حدودیدرصد12

چون تونس، نیجریه، بنگلادش، ویتنام، آرژانتین و  ییمقایسه با وضعیت در کشورها

درایران از  هایدرصد12تر است و سهم ناهنجار مراتببه هااوروگوئه، وضعیت ایرانی

 ین کشورهادر ا هایدرصد12از سهم  0811سال  درصد در 08تا  02درآمد ملی بین 

اگرچه  0810شود از سال می تر بود. بعلاوه همان طور که در نمودار هم مشاهدهکم

 هایدرصد12 بریسهمکاهنده در  یروندروند افزایشی دارد شاهد  هایدرصدیکسهم 

رسد و سهم می درصد درآمد ملی20به  هایدرصد12سهم  0810هستیم. درسال 

و به همین دلیل هم متوسط درآمد درصد است 02هم تنها  هایدرصدیک

 0811ست ولی وقتی به سال هایدرصد12برابر متوسط درآمد  01تنها  هایدرصدیک

 هایدرصدیککرده است هم این که متوسط درآمد  تغییر هابریسهمرسیم هم این می

شده است. و سرانجام برسیم به وارسیدن وضعیت  هادرصدی12برابر متوسط درآمد  82

ایران  یک جامعه قرار دارند. در درصد12درصد و 20میانه، یعنی کسانی که بین طبقات 

 هم همانند جوامع دیگر، این طبقات وضع ناروشنی دارند 

 
ی دارمایهسردر یک اقتصاد  یتعبیر من که این گروه در واقع بیانگر طبقات میان اگر

ایران در این  روضوع مدعی شد که دتوان بهمی در آن صورت درست باشد، هستند

 0823سال  در یآوری انجام گرفته است. یعنی این طبقات میانکاری هراسراستا کم

درصد از درآمد ملی ایران دسترسی داشتند که به غیر از وضعیت در ترکیه، در  80به 



 

 
 

 احمد سیف 00

 کشورها در دیگر هایدرصد02سهم ام از کشوری که برای وارسی برگزیده20میان 

 بریسهمعنی یک سال پیش از بحران بزرگ جهانی این ی 0831سال  تر است. درکم

کشور جهان به غیر از افریقای  20یابد که درمیان می درصد افزایش 82درایران، به 

به  رسممی کشورها کمتر است. و سرانجام یجنوبی، برزیل، شیلی و مکزیک از بقیه

رسد. در این می درصد 80، که با اندکی کاهش درایران این رقم به 0811وضع در سال 

کشور جهان وضع ایران به غیر از افریقای جنوبی، هندوستان،  20سال هم درمیان 

 ه اگرکنید کمی تر است. در نمودار هم مشاهدهبرزیل، شیلی و مکزیک از بقیه نامطلوب

ی میانه هایدرصد02پس از چند سال سکون، یک روند بسیار خفیف افزایشی در سهم 

شود. می به بعد با یک روند کاهنده جایگزین 0810ین روند از افتد ولی امی اتفاق

گروه، یعنی متوسط درآمد  به همین خاطر است که نسبت درآمدی بین این دو احتمالاً

بود به  هایدرصد02برابر متوسط درآمد  01بیش از  0823که در سال  هایدرصدیک

روند  آمدپییابد. در می کاهش 0810برابر در سال  01و حتی  0831برابر در سال  00

 00به  0811ی میانه این نسبت درآمدی در سال هایدرصد02 بریسهم یکاهنده

 یابد.می برابر افزایش

تولید ناخالص داخلی و جمعیت  آمار ،سایت بانک جهانی براساس اطلاعات

 .کنممی ه شما را به این جدول جلبایران توج یدرباره ،کشورهای مختلف

9911 9931 9933  شرح

   دلارتولید ناخالص داخلی به میلیارد
   به نفر هایدرصدیک
   به دلار هایدرصدیکمتوسط درآمد 
   )به میلیون( نییپا یهادرصدی35
   به دلار هایدرصد35متوسط درآمد 
   بین این دو گروه نسبت درآمدی

 0811 دراش اگرچه ایران تنها کشوری نیست که تولید ناخالص داخلی ،چند نکته

ترین کشور کم 20کاهش یافته، ولی کشوری است که در میان  0831سال  در مقایسه با

و درضمن میزان سقوط اقتصادی از سال  داشته 0811تا  0823میزان رشد را از سال 
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ست. ا بوده تربیشاند، بسیار که رشد منفی داشته ییتمام کشورها به بعد از 0831

شان کردم و هم سهمرا محاسبه  هایدرصدیکبراساس آمارهای بانک جهانی هم تعداد 

تر هم همانی است که پیش را برآورد کردم. این نسبت درآمدی، دقیقاً  درآمد ملیاز 

 هان رفتنییبالا و پا یها با همهاین سال یهمه شان سخن گفته بودم. دربارهدر

در مقابل نزدیک به  0221سال  هزار نفر در 108جمعیت، یعنی برای مثال  درصدیک

اند. کل سهم ی داشتهتربیشجمعیت، دلارهای  رصدد22شود می میلیون که 81

 81220و  18223، 0021ها به ترتیب، این سال از تولید ناخالص داخلی در هایدرصدیک

و  00222، 02200میلیون نفر به ترتیب،  81دلار بود در حالی که سهم آن  میلیارد

دلار و در  اردمیلی 00203 هایدرصدیک 0823دلار بود، یعنی در سال  میلیارد 01211

میلیارددلار  02223هم  0200دلار و سرانجام در سال  میلیارد 00228هم  0831سال 

تغییر این وضعیت که برای ثبات اقتصادی ایران اهمیت اساسی درآمد داشتند.  تربیش

 انیلفباد نیاز دارد و با شعار، و زنده مؤثری مطلوب و پردازسیاستریزی و دارد به برنامه

 شود. نمی نی هم حلبهمااد بو مرده

 

 


