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رشد اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نسبت به درون جامعه
اسالمى

عدالت اقتصادى

رفاه عمومى 

تعدیل ثروت

ه نسبت به بيرون جامع
اسالمى

قدرت اقتصادى
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رشد اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نسبت به درون جامعه
اسالمى

رشد اقتصادى

رفاه عمومى عدالت اقتصادى

تعدیل ثروت
ه نسبت به بيرون جامع
اسالمى

قدرت اقتصادى
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اقتصادىرشد . 3
رشد اقتصادى. 3•
حى وايجاد رفاه عمومى سطعدالت اقتصادى شك براى تحقّق بدون •

ح خاص از توانايى اقتصادى الزم است وبراى رسيدن بهه ايهس سهط
.هستيماقتصادىرشدناگزير از 

ز واقتدار مالى حكومت اسهالمى نيازمنهد اقدرت اقتصادى همچنيس •
شهورها ى اقتصادى بيس كشورهاى اسالمى وساير كميان بردن فاصله

ادىاقتصدرشددى خود آهنگ سريعى از است كه ايس امر نيز به نوبه
. طلبدرا مى

•

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
اه عمومى، ايس، هنگامى كه اسالم عدالت اقتصادى، مشتمل بر رفبنابر •

د وقدرت اقتصادى حكومت اسالمى را به عنوان هدف اقتصادى خهو
ح الزم كند، بدون شك رشد اقتصادى براى رسيدن به سهطمعرفى مى

توان اقتصادى كه تحقّق بخه  ايهس اههداف باشهد را نيهز مطلهو 
.شماردمى

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
اك اعمهل لهدني«: روايتى از امام كاظم عليه السالم نقل شده استدر •

ا ابد براى دنيايت آنچنان كار كس كه گويا ت( (116)»كأنّك تعي  أبداً
) هستىزنده 

عالى از امام صادق عليه السالم نقل شده است كه خداوند تبارك وتو •
،(117)غربت كشيدن براى طلب روزى وكسب درآمد را دوست دارد

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
م كه مس دوست دارم مردى را ببين: فرمايدامام صادق عليه السالم مى•

ه وآله براى طلب روزى به راه افتاده است ورسول خدا صلى اهلل علي
اى امّت پردازند، برخدايا در كسانى كه به سرعت به كار مى: فرمودند

(.118)مس بركت قرار ده

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
ريع و از امير المؤمنيس على عليه السالم نقل است كه مبهادرت وتسه•

(.119)كندبراى كسب روزى، درآمد را زياد مى
ادى از ى رشد اقتصى پذيرش انديشهتوان نشانهها را مىايس تشويق•

نيز البته برخى نويسندگان شواهد ديگرى(. 120)سوى اسالم دانست
ه توانهد بهاند كه خالى از وجهه نيسهت و مهىبر ايس مطلب ذكر كرده

(.121)عنوان مؤيد مورد استفاده قرار گيرد

82مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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كتا  (42-44،صص12الحرالعاملى، وسايل الشيعة،ج: ك.ر( 114•
(.23التجارة، ابوا  مقدمات التجارة، با  

كتها  التجهارة، (44، ص12الحرالعاملى، وسهايل الشهيعة، ج( 115•
(.1، ح 24ابوا  مقدمات التجارة، با  

كتها  التجهارة، (49، ص12الحرالعاملى، وسهايل الشهيعة، ج( 116•
(.2، ح 28مقدّمات التجارة، با  

كتا  التجارة، ابوا  مقهدمات التجهارة، بها  (50پيشيس، ص( 117•
(.1، ح 29

(.3ح (پيشيس ( 118•
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شاخص اصلی توسعه اسالمی

توسعه باور دینی

شاخص های توسعه اسالمی
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دینی( عمل)توسعه رفتار 

شاخص های توسعه اسالمی

شاخص اصلی توسعه اسالمی
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1مثال 

(دل بستن به خدا)توکل 

نمود اقتصادی

بانکیکاهش نرخ پس انداز 

کاهش نرخ بیمه گریافزایش نرخ ریسک پذیری اقتصادی

افزایش نرخ کمک های بالعوض

شاخص های توسعه اسالمی
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2مثال 

(دل نبستن به دنیا)زهد 

نمود اقتصادی

افزایش نرخ فعالیت های اقتصادیتالش اقتصادی حداکثری

ساده زیستیبرداشت شخصی حداقلی

کاهش نرخ مصرف گرایی

افزایش نرخ کمک های بالعوض

شاخص های توسعه اسالمی
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3مثال 

ایمان به قیامت

نمود اقتصادی

مالیات های منصوص مانند خمس و افزایش نرخ پرداخت مالیات 
غیرمنصوص در حکومت اسالمی

افزایش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی

(منافع عمومی)افزایش نرخ توجه به منافع جامعه اسالمی 

ربا، احتکار، گران فروشی، کم کاهش نرخ مفاسد اقتصادی 
...فروشی، دزدی، اختالس،

راه سازی، سد )افزایش نرخ سرمایه گذاری در بخش های عمومی 
...(سازی، صنایع مادر، 

شاخص های توسعه اسالمی
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آثار اقتصادی

توسعه اقتصاد کالن

توسعه امنیت اقتصادی

/ ...(اختراع / مادی و معنوی، حق تألیف )امنیت مالکیت 

امنیت سرمایه گذاری

کاهش فقر

توسعه عدالت اقتصادی

کاهش قدرت خلق پول

شاخص های توسعه اسالمی



17

م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال
شاخص های رشد در مكتب اقتصادی اسالم •

رشد اقتصاد كالن –
افزاي  توليد ناخالص داخلی•
رشد امنيت اقتصادی–

امنيت مالكيت •
مادی–
معنوی–

رشد عدالت اقتصادی–
رشد رفاه عمومی•
كاه  فاصله بيس دهك های اقتصادی•
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Economic Growth Definition

• We define economic growth in an economy 

by an outward shift in its Production 

Possibility Curve (PPC).

• Economic growth is measured by the 

increase in a country’s total output or 

real Gross Domestic Product (GDP) or Gross 

National Product (GNP). 

https://www.intelligenteconomist.com/economic-growth/

https://www.intelligenteconomist.com/production-possibilities-frontier/
https://www.intelligenteconomist.com/gross-domestic-product-gdp/
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Economic Growth Definition

• The Gross Domestic Product (GDP) of a 

country is the total value of all final goods 

and services produced within a country 

over a period of time.

• Therefore an increase in GDP is the 
increase in a country’s production.

https://www.intelligenteconomist.com/economic-growth/
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اقتصادیرشدتعریف 
د يهك اقتصادی به تعبير ساده عبهارت اسهت از افهزاي  توليهرشد •

. سال پايهكشور در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در
توليهد يها (GNP)توليهد ناخهالص ملهیسطح كهالن، افهزاي در •

در سال مورد بحث به نسبت مقهدار آن در  (GDP)ناخالص داخلی
. يك سال پايه، رشد اقتصادی محسو  می شود

يهه ايس كه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قيمت ههای سهال پاعلت •
اخهالص استفاده می شود آن است كه افزاي  محاسبه شده در توليد ن
قيمت هها ملی، ناشی از افزاي  ميزان توليدات باشد و تأثير افزاي 

.حذف گردد( تورم)

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد
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اقتصادیمنابع رشد 
:رشد اقتصادی عبارت اند ازمنابع •
(نيروی كارياسرمايهافزاي )نهاده های توليد افزاي  •
عوامل توليدبهره وریافزاي •
به كارگيری ظرفيت های احتمالی خالی در اقتصاد•

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد


22

اقتصادیمنابع رشد 

منابع رشد اقتصادی 

افزاي  نهاده های توليد 
(نيروی كارياسرمايهافزاي )

عوامل توليدبهره وریافزاي 

به كارگيری ظرفيت های احتمالی
خالی در اقتصاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتصادیرشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشد
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مكتب اقتصادی اسال

رشد اقتصاد كالن 

رشد امنيت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های 
رشد در مكتب
ماقتصادی اسال

رشد عدالت 
اقتصادی

رشد امنيت 
اقتصادی

ن رشد اقتصاد كال
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در مكتب اقتصادی اسالم

رشد عدالت اقتصادی

رشد امنيت اقتصادی

رشد اقتصاد كالن 
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مکتب اقتصادی اسال

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

رشد امنیت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
م مکتب اقتصادی اسال

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

امنیت مالکیت رشد امنیت اقتصادی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
مکتب اقتصادی اسالم

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

امنیت مالکیت رشد امنیت اقتصادی

مادی

معنوی

رشد عدالت اقتصادی
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م شاخص های رشد در مکتب اقتصادی اسال

شاخص های رشد در 
مکتب اقتصادی اسالم

رشد اقتصاد کالن 
افزایش تولید ناخالص

داخلی

امنیت مالکیت رشد امنیت اقتصادی

مادی

معنوی

رشد عدالت اقتصادی

رشد رفاه عمومی

کاهش فاصله بین دهک
های اقتصادی
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رشد اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نسبت به درون جامعه
اسالمى

رشد اقتصادى

عدالت اقتصادى

امعه نسبت به بيرون ج
قدرت اقتصادىاسالمى
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اقتصادىرشد 

جامعه قبل از تحقق 
عدالت و قدرت

رشد
جامعه دارای عدالت و 

قدرت
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اقتصادىرشد 

جامعه دارای عدالت و 
قدرت

رشد

نشاط اقتصادی

امنيت اقتصادی

عدالت اقتصادی
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اقتصادىرشد 

جامعه دارای عدالت و 
قدرت

رشد

رشد اقتصاد كالن نشاط اقتصادی
افزاي  توليد ناخالص

داخلی

امنيت اقتصادی

عدالت اقتصادی
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ضریب جینی

است ضريب جينی يك واحد اندازه گيری پراكندگی آماری
مد يا كه معموال برای سنج  ميزان نابرابری در توزيع درآ

با ايس ضريب. ثروت در يك جامعه آماری استفاده می شود
.داردنسبتی تعريف می شود كه ارزشی بيس صفر و يك

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینی

فاه يكی از مهمتريس نشانه های رشد اجتماعی و وضعيت ر
ن در يك جامعه، تعادل و توازن توزيع درآمد يا ثروت در آ

از جمله مهمتريس شاخص های ايس سنج  .جامعه است
.است (Gini coefficient)ضريب يا شاخص جينی

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینی

ر در توزيع باشد، برابری بيشتصفرهر چقدر ضريب جينی نزديك به عدد 
د درآمد را نشان می دهد و بالعكس هر چقدر ضريب جينی نزديك به عد

اگر ضريب جينی  .باشد، توزيع نابرابر درآمد را مشخص می كندیک
ابری بر)مساوی با عدد صفر باشد يعنی همه درآمد و ثروت يكسان دارند 

نه ای كه و اگر مساوی با عدد يك باشد يعنی نابرابری مطلق به گو( مطلق
.ثروت تنها در دست يك نفر است و مابقی هيچ درآمدی ندارد

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینی

شاخص جينی همان ضريب جينی
ه است كه برای فهم بهتر، آن را ب
.صورت درصد بيان می كنند

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)


38

ضریب جینیمزایای 

برای مقايسه توزيع درآمدی در بخ  های مختلف
.جامعه و همچنيس در كشورها مورد استفاده قرار داد
ناطق برای مثال ضريب جينی برای مناطق شهری با م
.روستايی در بسياری از كشورها متفاوت است

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینیمزایای 

رد و تفسير ضريب جينی را به راحتی می توان با سراسر كشور مقايسه ك
.آن نيز آسان است

در از ضريب جينی می توان برای نشان دادن چگونگی توزيع درآمد
ان در نتيجه ايس امك. داخل كشور در طی يك دوره از زمان استفاده كرد

.اه وجود دارد تا ببينيد كه آيا نابرابری در حال افزاي  است يا ك

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینیمعایب 

ضريب جينی نابرابری درآمد را اندازه گيری می كند اما نابرابری های فرصت را
.اندازه گيری نمی كند

مند باشد و اگر دو كشور ضريب جينی يكسان داشته باشند ممكس است يك كشور ثروت
.تفاوت استديگری فقير، می توان نتيجه گرفت اندازه گيری ضريب جينی در دو كشور م

در از ايس رو تغييرات درآمدی را. ضريب جينی نقطه برآورد در يك زمان خاص است
.طول زمان ناديده می گيرند

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینی
:منحنی لورنز•

از شههاخص های مهههم  (Lorenz Curve) «منحنههی لههورنز»•
اسهان بسياری از كارشن. در جامعه می باشد« توزيع ثروت»وضعيت 

آن را شاخص مهمی برای نماي  نابرابری های اجتماعی به صهورت
« زيع ثروتنابرابری تو»ارتباط ايس دو مفهوم يعنی . كلی نيز می دانند

ند در جوامعی كه دارای اقتصاد آزاد می باش« نابرابرهای اجتماعی»و 
.آشكارتر است

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینی
در صفحه منحنی لورنز، محهور عمهودی نشهان گر درصهد تجمعهی •

ر د. درآمد و محور افقی نشان گر درصد تجمعی جمعيت جامعه است
ی ، منحنه«توزيع كامال يكنواخت ثروت ميان اعضای جامعه»حالت 
ر را نمهودار زيه)تبهديل می شهود « خط توزيع كامال برابر»لورنز به 
روت يعنهی وضهعيتی كهه همهه ثه« نابرابری كامل»در حالت (. ببنيد

ا جامعه دست يك نفر باشد و بقيه اعضهای جامعهه ههيچ دارايهی يه
« رابرخط توزيهع كهامال نهاب»درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به 

يهس دو در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بيس ا. تبديل می شود
.خط قرار می گيرد

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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ضریب جینی
رضی هر چقدر منحنی لورنز در يك جامعه ف»مطابق با تعريف فوق •

ر آن نزديهك تر باشهد توزيهع ثهروت د« خط توزيع كامال برابهر»به 
«.جامعه عادالنه تر انجام گرفته است

•

•

•

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 

http://asrebank.ir/news/435/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-(-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
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جینیشاخص 
Gini) «ضهريب جينهی»مفهوم شاخص يها • Index)  وابسهتگی

ت ضريب جينهی عهددی اسه. دارد« منحنی لورنز»نزديكی به مفهوم 
« نی لورنزمنح»بيس « سطح محصور»بيس صفر و يك و برابر است با 

.«خط توزيع كامال برابر»و 

•

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 
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جینیشاخص 
«كهامال عادالنهه»در حالتی كه منابع و ثروت های جامعه به صورت •

« امال برابرتوزيع ك»بيس افراد توزيع شده باشد،  منحنی لورنز به خط 
.می چسبد و ضريب جينی برابر صفر می شود

•
عنهی در يك جامعه ي« توزيع كامال نابرابر ثروت»برعكس در حالت •

همه ثروت جامعه دست يك نفهر باشهد در حالی كهه)انحصار مطلق 
ا يهك ضريب جينی مسهاوی به( ساير افراد ثروتی معادل صفر دارند

.خواهد بود

http://asrebank.ir/news/435/ (نمودار)+ ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ 
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اختالف طبقاتی در ایران
ی در بررسی شاخص ضريب جينی نشان می دهد كه اختالف طبقهات•

درصهدی داشهته اسهتر بهر ايهس 25سال اخير كاه  40ايران در 
به كمتهر از 54در سال 0.50اساس ضريب جينی از عدد بی سابقه 

.تدر دهه اخير رسيده و لذا فاصله فقير و غنی كمتر شده اس0.40

http://moqavemati.net/45476/ بعد-ایران-در-طبقاتی-اختالف-درصدی-25-کاهش /
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 شاخص ضريب جينی قبل و بعد از انقال

https://www.farsnews.com/news/13961118002227/ -پدس-اقتصاد-از-جهانی-روایت
انقالب-از
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inequality and economic growth

• The aim of this work is to analyze the 

relationship between inequality and 

economic growth. 

• The results obtained by previous empirical 

papers were mixed.

• Authors such as Persson and Tabellini

(1991) or Alesina and Rodrik (1994), in fact, 

find evidence of a negative relationship 

between the two variables of interest;

http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/631.pdf
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inequality and economic growth

• on the contrary, Li and Zou (1998) and 

Forbes (2000) find that greater inequality 

is associated with faster economic 

growth.

• Barro (2000 and 2008) claims that 

inequality has a positive effect on GDP 

growth in advanced economies, but has a 
negative impact in developing ones. 

http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/631.pdf
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نابرابری اقتصادی و رشد
و مروری بر مبانی نظری عمده تئوری ها در زمينه رشهد اقتصهادی•

ی مهی نابرابری درآمدی، به رابطه نابرابری درآمدی بر رشد اقتصهاد
.در ايس رابطه، نظريات متفاوتی وجود دارد. پردازند

(گلنار خالصی و خسرو پیرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
طبقهات برخی معتقدند نابرابری درآمدی سبب محدوديت دسترسی•

مايه ايس موضوع، مهانعی بهر سهر راه سهر. فقير به اعتبارات می شود
صهادی فيزيكی و انسانی و نهايتاً مانعی بر سر راه رشد اقت 1گذاری 
 .خواهد شد

(گلنار خالصی و خسرو پیرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
دهنهده 1جنبه رأی دهنهده ميانهه  2ديگر، هميس اعتقاد را از برخی •

، بهه  .رأی بررسی كهرده انهد1ميانه در سيستم رأی گيری اكثريتی 
د از حمايت از سياست هايی می پردازد كه منجر به باز توزيع درآمه

سياست های باز توزيع ماننهد پرداخهت  .ثروتمندان به فقرا می شود
ی ههای های انتقالی و يا ماليات، به صورت معكوس بر تصميم گيهر

اقتصادی اثر می گذارند و سرمايه گذاری و رشد را كهاه  مهی 5
 .دهند 

(گلنار خالصی و خسرو پیرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
Barro ,2000(بارو اما • اعتقاد دارد حتی اگر انتقهالی در تعهادل بهه وجهود نيايهد، (

ز زيهرا ثروتمنهدان ا. درآمدی می تواند بر رشد اقتصادی، اثر منفهی گهذارد 1نابرابری 
ع طريق اعمال نفوذ و خريد رأی قانونگذاران، می تواننهد مهانع سياسهت ههای بهازتوزي

از . تر مهی شهودوقتی نابرابری درآمدی بيشتر باشد، چنيس فعاليت هايی نيز بيشه. شوند
، بنهابرايس آنجا كه ايس فعاليت ها می تواند مضر و مغاير با فرايند رشد اقتصهادی باشهند
ر تعهادل نابرابری درآمدی می تواند از طريق فرايند سياسی بهدون اينكهه بهازتوزيعی د

نابرابری درآمدی، جهرامم و فعاليهت ههای. صورت گيرد، رشد اقتصادی را كاه  دهد
 .بنابرايس را افزاي  می دهد و سبب گسهترش نها اطمينهانی مهی گهردد 7غير قانونی 

.تهديدی برای سرمايه گذاری و در نتيجه، رشد اقتصادی محسو  می شود
تئوری و از ايس طريق،  8نابرابری درآمدی، نرخ باروری ميان فقرا را افزاي  می دهد •

های ديگر در ايس زمينهه، نظريهات متفهاوت  .سبب كاه  در رشد اقتصادی می گردد
كالهدور  .ندديگری را در رابطه با تأثير نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی بيان می دار

)1956, Kaldor س معتقد است از آنجا كه طبقات ثروتمند جامعه، ميل نهايی به په(
مهی انداز باالتری دارند، با افزاي  نابرابری درآمدی در جامعه، نرخ پس انداز افهزاي 

ايس موضوع سبب . يابد
(گلنار خالصی و خسرو پیرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران)

http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
• و Galor (2000)  ،Galor & Zeira (1993)،Aghion

& Bolton (1992) : 1. ر، خصوص ايس در. ك .Fishman 
& Simhon Bertola.رأی دهنههده ميانههه . 2 (2002)
و (1993) Person & Tabellini (1994) ،Alesina & 
Rodrik (1994) : 1. ر، خصوص ايس در. ك

• 4. Majority Voting 5. Thorbecke et al. 
(2002). 6. Lobbying Benhabib & Rustichini
و (1996) Alesina & Perotti (1995) : ر، . ك
7. خصوص ايهس در .Perotti و (1996) De la Croix & 

Doepke (2004) : 8. ر، خصوص ايس در. ك

(گلنار خالصی و خسرو پیرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html
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نابرابری اقتصادی و رشد
ههای متنهاظر بها آن سياسهت. تجمع سرمايه، افزاي  در سرمايه گذاری و رشد اقتصادی می شهودافزاي  •

Tsiddon ,1997)گيلهور و زيهدان  .بازتوزيع، سرمايه گذاری و رشد اقتصادی را كهاه  مهی دههد & 
Galor دو 2و عوامل بيرونهی جههانی تكنولهو ی 1اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی را با توجه به )

محهيط تئهوری عوامهل بيرونهی محلهی. تئوری عوامل بيرونی محلی محيط خانوادگی ، مثبت ارزيابی كردند
بيان شد، می گويد سهطح سهرمايه ( Tomes & Becker 1 1986, (خانوادگی كه توسط بكر و تومز

در تئهوری ( Schultz ,1975(شهولتز . انسانی افراد، تابعی فزاينده ازسطح سرمايه انسانی والديس آنهاست
طح افراد در تطبيق با تغييرات محيط اقتصادی ، بها سه1عوامل بيرونی جهانی تكنولو ی، اعتقاد دارد توانايی 

اوليهه از نظر گيلور و زيدان توزيهع سهرمايه انسهانی در مراحهل. سرمايه انسانی به صورت مثبت رابطه دارد
ر جامعه توسعه اقتصادی، عوامل بيرونی محلی محيط خانوادگی عامل غالب است و در نتيجه، توزيع درآمد د

در مرحله بلوغ اقتصادی، عوامل بيرونی جههانی  .قطبی خواهد شد و نابرابری درآمدی افزاي  خواهد يافت
ق در بخ  زيرا تحرك و تمركز كارگران الي. تكنولو ی عامل غالب گرديده و توزيع درآمد بهبود خواهد يافت

 ,2000(بورگويگنهون و ورديهر  .های پيشرفته تكنولو ی افزاي  يافته و باعث رشد اقتصادی خواهد شهد
Verdier & Bourguignon )به بررسی تأثير نابرابری درآمدی بر رشهد از طريهق عامهل دموكراسهی

ياسی برای آنها معتقدند نابرابری درآمدی می تواند سبب آشو  و انقالب در جامعه شودر نخبگان س. پرداختند
زاي  ايهس اف. كاه  ايس ريسك، سياست هايی در جهت گسترش طبقه متوسط و تحصيل كرده اجرا می كنند

.طبقه سبب افزاي  سرعت تجمع در سرمايه انسانی و نهايتا رشد اقتصادی می شود

(گلنار خالصی و خسرو پیرایی/ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران)
http://journals.modares.ac.ir/article-18-9675-fa.html




