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Abstract
In this paper, using System Dynamics Approach to the evaluation methods
of achieving economic justice. In this paper, the existing mechanisms in the
economy that ultimately improved the income gap and increasing GDP per
capita Which represents economic justice using causal relationships .
Vensim software is used for drawing casual diagrams. The model is
generated of the three sub model income gap, inflation and tax. In addition to
providing social services to reduce the income gap is proportional to income
deciles for basic needs the amendment to the income tax structure and
transparency, to implement the Tax Justice. Tax Justice with an increase in
per capita income will have an important role in reducing the income gap.
Trying to reduce dependence on oil revenues and fiscal discipline are also
factors in achieving economic justice. The government has also
recommended the implementation of monetary and fiscal policy, inflation
targeting does.
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چكيده

در اين مقاله با استفاده از رويكرد پويايي سيستمي به ارزيابي موانع دستيابي به عدالت
اقتصادي ميپردازيم .همچنين سازوكارهاي موجود در اقتصاد كه در نهايت سبب بهبود
شكاف طبقاتي و افزايش توليد ناخالص ملي سرانه كه نتيجه تحقق عدالت اقتصادي
است با استفاده از روابط عِلّي و معلولي را استخراج ميكنيم .مدل كلي از سه زيرمدل
شكاف طبقاتي و تورم و ماليات تشكيل ميشود .نتايج حاصل از مدل نشان ميدهد
براي كاهش شكاف طبقاتي دولت عالوهبر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با دهكهاي
درآمدي بهمنظور تأمين نيازهاي اساسي ،با اصالح ساختار مالياتي و شفافسازي جريان
درآمدي ،ميتواند عدالت مالياتي را پيادهسازي كند .عدالت مالياتي همراه با افزايش
درآمد سرانه نقش مؤ ثري دركاهش شكاف طبقاتي خواهد داشت .تالش براي كاهش
وابستگي به درآمدهاي نفتي و انضباط مالي دولت بهطور غيرمستقيم از ديگر عوامل
مؤثر در تحقق عدالت اقتصادي بهشمار ميرود .همچنين مدل نشان ميدهد بهبود
فضاي كسبوكار بهواسطه كاهش نرخ بيكاري ميتواند نقش مهمي در كاهش شكاف
طبقاتي و دستيابي به عدالت اقتصادي داشته باشد.
واژگان کليدي

پويايي سيستمي ،تورم ،شكاف طبقاتي ،عدالت اقتصادي ،عدالت مالياتي.
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مقدمه

عدالت اقتصادي از جمله مفاهيم هنجاري است كه مصلحان همواره در طول تاريخ در
پيتحقق و پيادهسازي آن بودهاند .عدالت در جنبههاي مختلف زندگي اجتماعي متبلور
ميشود ،در واقع در صورتي ميتوان ادعا كرد كه در يك جامعه عدالت محقق شده
است كه در تمامي امور اقتصادي ،سياسي اجتماعي و ...عدالتسازي و جاري شده
باشد .با توجه به گستردگي مفهوم عدالت ،در ادبيات علمي رايج و در متون ديني ما
تعاريف متعددي شده است و پيشوايان ديني ما در بحث مفاهيم و مصاديق و لزوم
تحقق آن بيانات ارزشمندي دارند 1و در اين زمينه مقاالت و كتب متعددي نوشته شده
است .با مطالعه مفاهيم عدالت اقتصادي و مصاديق تحقق آن در متون ديني و ادبيات
رايج غرب مي توان به اين نتيجه رسيد كه كاهش شكاف طبقاتي و بهبود رفاه عمومي از
مصاديق تحقق عدالت اقتصادي هستند.
برنامه ريزي در جهت تحقق عدالت اقتصادي مستلزم فهم مشكالت و چالشهاي
كنوني حاكم در فضاي اقتصادي كشور است .فهم اين مشكالت ما را در يافتن
راهحلهاي مناسب جهت برون رفت از اين مسأله (فاصله وضع موجود تا نقطه
مطلوب) ياري ميكند .غالب پديدههاي اجتماعي ماهيت سيستمي دارند و روابط حاكم
بر اجزاء اين پديده ها يك طرفه نبوده ،بلكه يك رابطه علّي و معلولي بين اجزاء برقرار
است .از طرف ديگر در كوتاهمدت بين بسياري از پديدهها رابطه علّي مشاهده نميشود
و اين روابط در بلندمدت آشكار ميشود .پديده عدالت نيز از اين امر مستثني نيست.
بههمين دليل در اين مطالعه مسأله عدالت اقتصادي را با رويكرد پويايي سيستمي
بررسي ميكنيم .رويكرد پويايي سيستمي اين امكان را ميدهد تا روابط علّي بين
پديدهها در بلندمدت در چارچوب مرز مدل مشخص شود.
در اين مقاله تالش شده است با استفاده از روابط علّي ،جزئي از چالشهاي تحقق
عدالت اقتصادي در اقتصاد ايران بيان مي شود تا ضمن درک صحيح از پويايي مفهوم
عدالت اقتصادي ،سازوكار تأثير سياستهاي اقتصادي بر مصاديق عمده تحقق عدالت
اقتصادي حاصل شود .با توجه به جستجوهاي انجام شده ،مقالهاي در زمينه عدالت با
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رويكرد پويايي سيستمي نوشته نشده است و استفاده از اين رويكرد ،از نوآوريهاي
اين مقاله محسوب ميشود.
چارچوب مقاله به اين صورت است كه ابتدا مفهوم عدالت از منظر دانشمندان
مسلمان و انديشمندان غربي به اجمال توضيح داده ميشود .بهدليل اهميّت فاصله
طبقاتي در مفهوم عدالت ،مطالعات انجام شده در اين زمينه جداگانه بررسي شده است.
روابط علّي و معلولي سه زيرمدل شكاف طبقاتي ،ماليات و تورم بخش بعدي مقاله را
تشكيل ميدهد .جمعبندي و نتيجهگيري بخشهاي پاياني مقاله را تشكيل ميدهد.
 .8مباني نظري

قران كريم تأكيد بسياري بر عدالت دارد و از آن بهعنوان هدف بعثت نبي مكرم اسالم
(صل اهلل عليه واله و سلم) نام ميبرد .بدينروي مباحث عدالت در ميان علماي اسالم
بر مبناي قرآن و سنت بنا شده است.
در باب تعريف عدالت مرحوم مطهري عدالت را بهمعناي تساوي و نفي تبعيض،
رعايت تساوي در زمينه استحقاق هاي مساوي ذكر كرده است (مطهري ،1531 ،ص.
 .)35رالز )1591( 1نيز عدالت را حق برخورداري يكسان از آزاديهاي اساسي برابر و
دياس )1591( 5آنرا تخصيص عادالنه مزيتها و نامزيتها بيان كرده است.
در بحث ويژگيهاي عدالت ،ژانژاک روسو ،1هيوم 3و كانت 9عدالت را در
چارچوب «قراردادهاي اجتماعي» تعريف كردهاند ( .)Gurvitch, 1972, p. 510هابز و
جانالک 7عمل به قوانين طبيعي را عدالت دانستهاند (علم ،1579 ،صص.)15-19 .
تعيين قواعد عدالت را منوط به شناخت وضعيتي خيالي به نام «موقعيت اوليه» تعريف
كرده كه افراد تصميم گير در آن شرايط و در پشت پرده جهل و غفلت از وضع واقعي
خود به تعيين اصول آن ميپردازند ( .)Rawls, 1986, p. 250در چارچوب نظريه
اقتصاد اسالمي قواعد ذيل بهعنوان قواعد عدالت اقتصادي قابل بيان است.
 .8-8حق برخورداري از منابع و ثروتهاي عمومي

بنابر نظر عالمه طباطبايي ،اصل محوري در بهرهبرداري از ثروتها آن است كه همه
ثروتها براي همه مردم است (طباطبايي ،بيتا ،ص .)171 .شهيد صدر در دو كتاب
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نفيس اقتصادنا و االسالم يقود الحياه با تقسيم توزيع به توزيع قبل از توليد و توزيع بعد
از توليد و توزيع مجدد گامي اساسي در بحث عدالت توزيعي برداشته و با روش ويژه
كشفي خود ،ديدگاه اسالم نسبت به توزيع عادالنه منابع طبيعي ،ثروت و درآمد و توازن
را استخراج كردهاند (صدر1111 ،ق ،صص.)315-157 .
 .3-8سهمبري براساس ميزان مشارکت در توليد
5

در اسالم هر كس كارنيكو انجام دهد پاداش او ضايع نميشود (كهف . )53 :مرحوم
عالمه جعفري با استناد به  93سوره هود 13معتقد است كار و تالش مفيد و ارزشهايي
را كه بهوسيله يك فرد يا گروه ايجاد شده بايد فقط به صاحب يا صاحبان ايجادكننده
آن داده شود (جعفري ،1579 ،ص .)111 .مرحوم شهيد مطهري ( )1135نيز استداللهاي
مشابه دارند.
 .3معيارهاي عدالت از ديدگاه نهجالبالغه

علي عليهالسالم در پاسخ به اين سوال كه عدل بهتر است يا جود بيان ميدارند كه
«عدل كارها را در جايگاه خود قرار ميدهد و جود و بخشش كارها را در غيرجايگاه
واقعي خود قرار ميدهد و عدالت تدبيركنندهاي به سود همگان و جود به نفع گروه
خاص است» (نهجالبالغه ،حكمت  .)157بنابراين عدالت شريفتر و فضيلتر است .بر
اين اساس سه معيار در خصوص عدالت مطرح ميشود ،اين دو معيار عبارتنداز:
 .8-3تساوي در اصل دريافت حق

در نزد حضرت علي(ع) ،افراد در دريافت از بيتالمال سهمي يكسان دارند هر چند اما
ايشان افراد بشر را نه تنها متفاوت بلكه به لحاظ استعدادهاي ذاتي و شخصيتي نابرابر
مي داند و معتقد است كه نظام آفرينش با حكمت و تدبير خويش انسانها را نابرابر
خلق كرد تا مكمل يكديگر باشند .البته ايشان نابرابري اجتماعي را تا آنجا كه از
نابرابري طبيعي افراد سرچشمه ميگيرد را ميپذيرد.
بر اين اساس بايد توجه داشت كه مساوات هيچگاه به معناي ناديده گرفتن
تفاوتها در جايي كه تفاوتهايي هست و برخورد برابر با همگان با وجود نيست و
توجه به تفاوتهاي موجد حق ،عين عدالت است.
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 .2-2ايجاد فرصت برابر براي بالفعلکردن حقوق

ايجاد فرصت برابر براي بالفعلكردن حقوق به اين معناست كه شرايط بهنحوي فراهم
شود كه هر ذيحقي بتواند به حق خود برسد و تأكيد ميكند نبايد دورياي نزديكي به
حاكم تأثيري در ميزان برخورداري از امكانات بيتالمال داشته باشد.
 .2-3فقرزدايي

از منظر نهجالبالغه ،اهداف حكومت در دو سطح تعريف ميشود :سطح اول ناظر به
اهداف عام حكومت است و هيچ حكومتي نبايد آن را ناديده انگارد ،اما سطح دوم
اهداف خاص حكومت اسالمي است كه حكومت به مقتضاي اسالمي بودن خويش بايد
آنها را انجام دهد از جمله آنها احياي معالم دين و اصالح بالد برميشمارد (نهجالبالغه،
خطبه  .)151در نامه  35نيز در كنار عمارت بالد گرفتن خراج و بهبود اموراقتصادي،
جهاد با دشمنان و تأمين امنيت را نيز برميشمارد .بيشك رشد و سازندگي اخالقي
مردم در پيوند مستقيم با وضعيت اقتصادي قرار گرفته است .بهعنوان نمونه فقر دين
انسان را ناقص ،عقل و انديشه را مشوش و بدبيني ايجاد ميكند (نهجالبالغه ،حكمت
.)515
 .2در چارچوب اقتصاد متعارف

عدالت اقتصادي بخش اعظم عدالت در جامعه را در بر ميگيرد و يكي از مهمترين
بخشهاي عدالت اقتصادي ،عدالت توزيعي است.
مهم ترين كاربرد عدالت توزيعي در تخصيص كاالها ،خدمات ،منابع كمياب تبلور
مييابد كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم موجب پيدايش خواسته رقيب ميشوند
( .)Kolm, 1996, p. 31در بحث معيارهاي عدالت اقتصادي موريس سيلور در كتاب
«مباني عدالت اقتصادي» ( )Kolm, 1996, pp. 66-67قواعد و نظريههاي عدالت را
بهطور كلي به سه دسته تقسيم كرده است:
 .8-2قواعد و نظريههاي منابع محور

در اين ديدگاه ها بيش از همه ويژگي برابري همگاني در بهرهبرداري يا بهرهمندي از
منابع و مواهب عمومي و همگاني و فراهم بودن امكانات و فرصتهاي برابر براي همه
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و برخورداري يكسان از مزيتها و نامزيتها تأكيد شده است .از جمله نظريهپردازان
اين حوزه ميتوان به جانالک ( ،)1995نوزيك ( ،)1571داوركين ( ،11)1591رومر
( ،11)1591فلربايي ( 15)1553و رالز ( )1599اشاره كرد.
 .3-2قواعد و نظريههاي فرآيندمحور

در اين قاعده محصول كار و فعاليت هر كس به خود او تعلق دارد و افراد براي فعاليت
اقتصادي از آزادي برابر برخوردارند .در اين زمينه ميتوان به سيلور ( ،)1595كولم
( ،)1559هايك ( ،)1593جيمز بوكانان ،)1599( 11گاوس و سلت ن)1551( 13
اشاره كرد.
 .2-2قواعد نتيجهمحور و غايتگرا

برخي از نظريه پردازان در بررسي عدالت بيش از همه به بررسي نتايج حاصله و
سهمبري افراد پرداختهاند ،لذا در پيتعيين معيارهايي براي توزيع محصوالت و
درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي بودهاند يا به تعيين مسئوليتهاي اجتماعي
افراد يا وظايف دولت در زمينه ايجاد تعادل درآمدي يا جبران دريافتهاي افراد از
كمكهاي دولت پرداختهاند .در اين راستا ميتوان به نظرات بنتهام و جان استوارت
ميل ،ريچارد پانسر ،)1591( 19بامول )1591( 17و واريان ( ،)1571فرانك ( 19)1591و
كناو ( 15)1335اشاره كرد.
با توجه به اينكه كاهش شكاف طبقاتي يكي از مهمترين شاخصههاي برقراري
عدالت است  .مطالعات انجام شده در اين زمينه را جداگانه بيان ميكنيم .نتايج اين
مطالعات مبناي علمي روابط علّي مدل ما است.
 .7شكاف طبقاتي

بولر در سال  1599ميالدي با بررسي شاخصهاي  73كشور ،نتيجه گرفت كه كاهش
تورم شتابان ،بهطور معناداري نابرابري توزيع درآمدي را كم ميكند .همچنين ،نيكسون
و والترز در سال  ،1333به بررسي انتقال از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي در
كشورهاي آسياي مركزي و اثر اين سياست بر توزيع درآمدي پرداخته و نتيجه گرفتند
كه بيتوجهي به تعاونيها و بخش خصوصي در اين كشورها فقر و نابرابري افزايش
يافته است .عالوهبر اين ،در بين تحقيقات انجام شده در داخل كشور نيز ،عسگري در
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سال  ،1573مدل ساده اي را براي اثبات اثرات نامطلوب تورم بر توزيع درآمد (سهم 13
درصد فقيرترين افراد) ارائه كرد.
همچنين ،صدر منوچهرينائيني در سال  ،1579نتايج نظريات كوزنتس را در ايران
تأ ييد كرد و نتيجه گرفت در اقتصاد ايران ،افزايش رشد اقتصادي ،افزايش ماليات بر
ثروت ،افزايش سهم خدمات و كشاورزي در توليد ناخالص داخلي و افزايش
درآمدهاي نفتي موجب بهبود در توزيع درآمد ميشود ،در حالي كه بيسوادي و
افزايش رشد جمعيت موجب بدتر شدن توزيع درآمد ميشود .نظري و مظاهري نيز در
سال  ،1553با استفاده از دادههاي مربوط به  1535تا  ،1597نتيجه گرفتند كه رشد
اقتصادي ،نابرابري در توزيع درآمد را كاهش و تورم ،بيكاري و يارانههاي دولتي،
نابرابري را افزايش ميدهند .نيلي و فرح بخش نيز در سال  1577نتيجه گرفتند كه
افزايش نرخ رشد اقتصادي ،باعث بهبود توزيع درآمد ميشود در حاليكه افزايش
بيكاري و تورم توزيع درآمد را بدتر خواهد كرد.

با توجه به مطالعات انجام شده در بحث توزيع درآمد ،جعفريصميمي و قليزاده
كناري ( ،)1599كميجاني و علوي ( )1579و جاللي نائيني ( )1579معتقدند كاهش
تورم ميتواند زمينه ساز رشد اقتصادي و افزايش توليد شود و از اين طريق كاهش
شكاف طبقاتي را درپي داشته باشد .كميجاني و محمدزاده ( )1555در پژوهشي با هدف
تبيين عوامل اثرگذار بر توزيع درآمد نشان دادهاند كه افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران
سهم قابل توجهي در تشديد شكاف طبقاتي داشته است .يافتههاي اين تحقيق همچنين
بيانگر اين واقعيت بوده است كه نبود فرصتهاي شغلي و افزايش بيكاري ،بهعنوان
يكي از عوامل نابرابري درآمدي عمل كرده است .اين تحقيق ،تورم و بيكاري را دو
عامل انتقال ثروت از دهكهاي پايين درآمدي به دهكهاي باال در اقتصاد كشور معرفي
كرده است.
جهانبين و نعمتي ( )1551در تحقيقي با عنوان معيارها و راهبردهاي عدالت در
نهج البالغه سه معيار تساوي در تشخيص اصل دريافت حق ،ايجاد فرصت برابر براي
بالفعل كردن حقوق و فقرزدايي سه معيار و كليد اصلي در تشخيص فرآيند عادالنه در
نظام اقتصاد اسالمي است .همچنين رجايي و معلمي ( )1553در مقالهاي با عنوان
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«درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و شاخصهاي آن» به استخراج شاخصهاي
عدالت اقتصادي از نگاه اسالم پرداخته است.
رجايي ( )1551در پژوهشي ديگر فهوم عدالت را به معناي نبود تفاوت فاحش
طبقاتي يا قرارگرفتن عمدة جامعه ميانة دو كرانة كفاف را در قالب ابزار آماري
انحرافات ارائه داد.
مهرگان و محسني ( )1551در تحقيقي رابطة علّي گرنجري بين فقر و فساد انجام
دادهاند نشان ميدهد رابطه بين فقر و فساد همسو با هم و در يك جهت حركت
ميكنند و يك رابطه دو سويه بين آنها برقرار است.
 .7تكنيك پويايي سيستمي

تكنيك پويايي سيستمي روشي براي تجزيه و تحليل ،حل مسأله و شبيهسازي سيستم
است .اين تكنيك روشي براي تجزيه و تحليل سيستمها و مسائل پيچيده بهشمار
ميرود كه در دهه  1593ميالدي توسط فارستر در دانشگاه  MITتوسعه يافت.
 .8-7نگرش سيستمي در اقتصاد

هر مجموعهاي از پديدهها كه تحت قوانين خاصي هماهنگ با يكديگر رفتار ميكنند و
زنجيرههايي از روابط علّي و معلولي را بهوجود ميآورند ،با محدوده و مرز مشخصي از
محيط اطراف خود سيستم ناميده ميشود .گاهي در تحليل پديدههاي مختلف اقتصادي،
ارتباط دو طرفه اجزاء با يكديگر را با ثابت در نظر گرفتن ساير عوامل بررسي ميكنند،
در صورتي كه در غالب موارد اجزاء ارتباط متقابل با يكديگر دارند در اين شرايط نتايج
صحيحي حاصل نميشود .براي تحليل سيستمها ،رويكرد پويايي سيستمي نسبت به
ديگر رويكردهاي سيستماتيك مناسب تر است .در اين رويكرد با استفاده از روابط علّي
معلولي ،مسأله شبيهسازي ميشود از اين طريق ميتوان صحت ذهنيت مدلساز و مدل
طراحي شده را بررسي كرد.
در روش پويايي سيستمي براي تحليل پديدهها روابط دروني و متقابل اجزاء دروني
سيستم در طول زمان درنظر گرفته ميشود .بنابراين اين رويكرد را ميتوان براي
سيستمهاي ايستا و پويا استفاده كرد .پويايي سيستمي اصوال داراي نظم دروني است از
اينرو ميتوان از اين ابزار براي تحليل رفتار پديدههاي اجتماعي استفاده كرد ،لذا
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پويايي سيستمي بر اساس روانشناسي ادراكي و اجتماعي ،اقتصاد و ساير علوم اجتماعي
اعمال ميشود.

 .6ساختار کلي مدل

روابط علت و مع لولي مدل كلي از سه زيرمدل شكاف طبقاتي ،عدالت مالياتي و در
نهايت تورم تشكيل شده است.

 .8-6ساختار کلي زيرمدل پيشنهادي شكاف طبقاتي
-

نرخ تورم

جمعیت

-

+

درآمد ملی سرانه

بهبود فضای
کسب و کار

تورم و درآمد
واقعی مشاغل
آزاد

+
R5

درآمد واقعی مشاغل آزاد

عادالنه حقوقبگیران

نقش متضاد تورم بر سهمبری

-

R4

درآمد واقعی حقوقبگیران

+

R2

R9

-

R1

 +سرمایهگذاری بخش
خصوصی-تعاونی

-

+

+

تولید ملی

+

بهبود عملکرد نیروی
انسانی

+

رضایت عمومی-نیروی
کار

-

احساس بیعدالتی

+

شکاف طبقاتی

سالمت اجتماعی-
اقتصادی

R6

+

افزایش کارایی

مکانیسم بازار و
تخصیص بهینه منابع

کاهش
محرومیت

+

+
جرائم حاصل از فقر

-

توزیع ناعادالنه درآمد به زیان
دارندگان درآمدهای ثابت

-

وضع مالیات عادالنه

+

پوشش تامین
اجتماعی

B1

ارائه خدمات اجتماعی
مطلوب

+

+

+

-

+
 +کسری بودجه خدمات
اجتماعی

توان دولت در تامین کسری
بودجه خدمات اجتماعی

نمودار ( :)8شكاف طبقاتي
منبع :يافتههاي تحقيق

اشتغال

اشتغال

R3

-

توزیع درامد

اشتغال و بهبود

بودجه بخش خصوصی برای تامین
خدمات اجتماعی موجود

 +سطح خدمات اجتماعی  +بودجه مطلوب
مطلوب

عدالت بازتوزیعی

حرکت در جهت

R7

تامین نیازهای اساسی

R8
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از نظر عدالت اجتماعي همه افراد بايد حداقل رفاه را داشته باشند تا بتوانند نيازهاي
اوليه خود را برطرف كنند ،بنابراين توصيه ميشود يارانه به كاالهاي اساسي 13تعلق گيرد.
دولت از پرداخت يارانه ،سه هدف عمده را دنبال ميكند كه شامل تخصيص بهينه منابع،
ثبات اقتصادي و توزيع عادالنه درآمدها است.

پرداخت يارانه با هدف برقراري عدالت در دو سطح انجام ميشود .بخشي از
خدمات اجتماعي ارائه شده براي عموم جامعه است و بخشي ديگر ويژه نيازمندان
بهمنظور تأمين نيازهاي اساسي آنها انجام ميشود .بهمنظور فراهم كردن سطح مطلوب
خدمات اجتماعي 11موردانتظار بودجه معيّني نياز است .مابهالتفاوت بودجه خدمات
اجتماعي موجود با بودجه الزم براي سطح مطلوب خدمات اجتماعي موردانتظار،
كسري بودجه خدمات اجتماعي ايجاد مي شود .هر چه بودجه خدمات اجتماعي موجود
بيشتر باشد ،امكان ارائه خدمات اجتماعي مطلوب بيشتر شده در نتيجه با افزايش رفاه
عمومي بهويژه در مناطق محروم ،رضايت عمومي افزايش مييابد .هر چه سطح رضايت
عمومي بيشتر باشد توقع ارتقاء خدمات اجتماعي مطلوب بيشتر ميشود (پوشش تأمين
اجتماعي .)B1
از طرف ديگر تأمين نيازهاي اساسي دهكهاي پايين درآمدي ،سبب كاهش شكاف
طبقاتي ميشود .بهگونهاي كه كاهش شكاف طبقاتي احساس بيعدالتي را در جامعه
كاهش ميدهد و در نهايت رضايت عوامل توليد (نيرويكار) را افزايش مييابد (حركت
در جهت عدالت توزيعي .)R7
افزايش رضايت عمومي سبب بهبود بهرهوري نيرويانساني و به تبع آن افزايش
توليد ملي ميشود .با توجه به جمعيت موجود ،افزايش توليد ملي ،درآمد سرانه را
افزايش مي دهد .مطالعات متعددي ارتباط مستقيم بين افزايش رشد اقتصادي و كاهش
نابرابري درآمد را نشان ميدهد (نظري و مظاهري ،1553،صص .)57-11 .در واقع هر
عاملي كه سبب افزايش رشد اقتصادي شود سبب بهبود توزيع درآمدي نيز خواهد شد
(قليزاده و جعفري ،1599 ،صص73-13 .؛ كميجاني و علوي ،1579 ،صص39-15 .؛
جالليناييني ،1579 ،صص( )53-11 .افزايش كارايي .)R1
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03

از طرف ديگر افزايش درآمد سرانه ميتوانند همراه با وضع مالياتهاي عادالنه

11

شكاف طبقاتي را كاهش دهد (كاهش محروميت  .)R2همچنين افزايش توليد ملي
حاصل از بهرهوري نيروي انساني سودآوري بخش توليد را افزايش ميدهد كه اين امر
ميتواند با افزايش سرمايه گذاري ،اشتغال را افزايش دهد .افزايش اشتغال مستقيماً سبب
كاهش فقر و شكاف طبقاتي ميشود .در واقع نبود فرصتهاي شغلي و افزايش بيكاري
بهعنوان يكي از عوامل افزايش نابرابري درآمدي عمل ميكند (كميجاني و محمدزاده،
 ،1555صص( )11-3 .حلقه افزايش اشتغال  .(R8افزايش اشتغال بودجه تأمين خدمات
اجتماعي موجود را باال ميبرد (حلقه اشتغال  .)R3بهواسطه بهبود مقدار و توزيع
خدمات اجتماعي ،نيازهاي اساسي افراد فقير تأمين شده و اين مسأله سبب كاهش جرم
و جنايت و افزايش رضايت عمومي ميشود (مهرگان و محسني ،1551 ،صص-15 .

( )39سالمت اجتماعي – اقتصادي .)R6

تحقيقات متعددي در زمينه ارتباط بين نرخ تورم و شكاف طبقاتي انجام شده است.
نتايج همه پژوهشها حاكي از تأثير منفي افزايش نرخ تورم بر توزيع درآمد است (نيلي

و فرحبخش ،1577 ،صص133-111 .؛ كميجاني و محمدزاده ،1555 ،صص( .)13-1 .حلقه
تورم و توزيع درآمد واقعي  R4و  .15)R5تالش براي بهبود فضاي كسبوكار سبب
افزايش سرمايهگذاري بخشخصوصي و بهتبع آن افزايش اشتغال ميشود .هر چه ميزان
حضور بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي در اقتصاد بيشتر شود سازوكار بازار در
فرآيند قيمتگذاري و تخصيص منابع قويتر ميشود .بسياري از انديشمندان غربي و
داخلي بر اين باورند كه اقتصاد عدالتمحور صرفاً از طريق «نظام بازار» در دسترس
است و عدالت در بهترين حالت وقتي حاصل ميشود كه اصول بازار رقابتي در عرصه
اقتصاد حاكم شود (مكانيسم بازار و تخصيص بهينه منابع  .)R9بنابراين تالش دولت
براي بهبود فضاي كسبوكار به دو طريق سبب بهبود تحقق عدالت ميشود اول از
طريق گسترش سازوكار بازار سبب توزيع عادالنه درآمد بين عوامل توليد ميشود و
دوم با گسترش اشتغال ،شكاف طبقاتي كاهش مييابد (اشتغال و بهبود توزيع درآمد
.)R8

سال دوازدهم ،شماره اول (پياپي  ،)32پاييز و زمستان 8231
17

 .3-6روابط علّي زيرمدل عدالت مالياتي

+

بهبود عملکرد نیروی
انسانی
+

تولید ملی

+

+

رضایت عمومی

عدالت مالیاتی

R6

-

تالش برای بهبود فضای
کسب و کار

-

شکاف طبقاتی

+

-

+

ارائه خدمات اجتماعی
مطلوب
+

خدمات اجتماعی رفاهی
و کاهش فقر

R7

+

+

+

توان مالی دولت در تامین بودجه
کسری خدمات اجتماعی رفاهی

-

نفت و بودجه

+

R 10

+

و معلولي ماليات
منبع :يافتههاي تحقيق

نمودار ( :)3روابط علت

بودجه مطلوب (درآمد به
هزینه ها) و

انضباط مالی اقتصادی

+

+

B2

اصالح مخارج دولتی

بودجه دولت

+

پاسخگویی
دولت

نیاز به موجودی صندوق
ارزی

انضباط مالی
دولت

درآمد حاصل از صادرات نفت در
دسترس دولت

+

قانون گرایی

R5

افزایش سهم مالیات از
درآمدهای دولت

+

عزم قطع وابستگی بودجه
به نفت

-

وضع مالیات عادالنه
-

+
وابستگی بودجه دولت به
درآمد مالیاتی

اصالح ساختار مالیاتی  -افزایش
ضریب مالیات و پایه مالیاتی
+

+

روان شدن بستر
کسب و کار

R8

پایه مالیاتی -ضریب
نفوذ

+
+
درآمد مالیاتی

شفافیت
درآمدی
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درآمد غالب دولت از دو بخش درآمد مالياتي و درآمد حاصل از صادرات نفت
خام تشكيل شده است .افزايش هر يك از منابع درآمدي ،دولت را در ارائه خدمات
اجتماعي مطلوب ياري ميكند (حلقه تقويتكننده  .)R7از طرف ديگر هر چه سهم
درآمدهاي نفت در بودجه كمتر شود وابستگي دولت به درآمدهاي مالياتي بيشتر
ميشود .دولت بهمنظور افزايش درآمد خود از محل مالياتها ،تالش ميكند با اصالح
فضاي كسبوكار ،درآمد هاي مالياتي را افزايش دهد (روان شدن بستر كسبوكار .)R8
با بهبود بودجه مطلوب حاصل از افزايش درآمد مالياتي ،نياز به منابع ارزي حاصل از
درآمد هاي نفتي كاهش يافته و به تبع آن سهم نفت در بودجه كاهش مييابد (حلقه
نفت و بودجه .)B2
افزايش درآمد مالياتي سبب افزايش سهم ماليات از درآمدهاي دولت ميشود.
كاهش سهم درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي مالياتي سبب افزايش پاسخگويي
دولت و در نتيجه آن اصالح مخارج دولتي و استفاده بهينه از بودجه (بهبود عملكرد
مالي) دولت خواهد شد (حلقه شفافيت درآمدي  .)R5افزايش وابستگي بودجه دولت
به درآمد مالياتي سبب بهبود انضباط مالي دولت و افزايش بودجه مطلوب دولت
(نسبت درآمدها به هزينهها) ميشود .در نتيجه وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي
كاهش مييابد (حلقه انضباط مالي دولت .)R10
اصالح ساختار مالياتي از دو طريق گسترش پايه مالياتي و اصالح ضريب مالياتي
محقق مي شود .با اصالح ساختار مالياتي و وضع ماليات عادالنه ،شكاف طبقاتي كاهش
يافته و با افزايش رضايت عمومي و بهبود عملكرد نيرويانساني (افزايش بهرهوري
نيرويكار) ،توليد ملي افزايش مييابد .افزايش توليد سبب افزايش درآمد مالياتي
ميشود (حلقه عدالت مالياتي .)R6

سال دوازدهم ،شماره اول (پياپي  ،)32پاييز و زمستان 8231
13

 .2-6روابط علّي زيرمدل تورم
+
سودآوری بخش های رقیب
تولید (غیرمولد ) و

+

+

هزینه های تولید

-

سرمایه گذاری در بخش
های تولیدی

+

نامناسب بودن فضای
کسب و کار

تخصیص نا بجای
منابع مالی
فعالیت در بخش های غیر
تولیدی و سوداگرانه

R4

سرمایه گذاری مولد

+

تولید ملی
-

+

نارضایتی عمومی

+

-

+

ضعف بازارهای مالی در تامین
منابع مالی

هزینه تامین مالی

توزیع ناعادالنه سهم صاحبان منابع بانکی
نهاده مالی
+
-

R2

-

مبادالت بینالمللی-
برونزایی

R5

+

+

+

تالش برای دریافت
تسهیالت بانکی +

سپرده گذاری

-

درآمد واقعی صاحبان درآمدهای
متغیر -مشاغل آزاد

+

-

منافع وام گیرندگان

+

-

+

مازاد تقاضا

+

رشد پایه پولی

+

استقراض از بانک
مرکزی-بانکها

-

و معلولي تورم
منبع :يافتههاي تحقيق

نمودار ( :)2نمودار علت

-

اثر تورم بر بودجه
دولت

R3

نرخ حقیقی سود بانکی

نرخ تورم

منافع سپرده گذاران

نرخ ارز واقعی

نقش متضاد تورم بر سهمبری
عادالنه نیروی کار

R1

+

-

+
بودجه مطلوب  -درآمد به
هزینه ها

درآمد واقعی صاحبان درامدهای
ثابت -حقوق بگیران

کشش ناپذیری کاالهای
ضروری

بودجه دولت

تامین نیازهای اساسی
ورفاهی

توزیع ناعادالنه درآمد به زیان
دارندگان درآمدهای ثابت

تولید  -تورم

R6

تراز پرداختها

شکاف طبقاتی +

-

درآمد مالیاتی

انضباط مالی دولت

-

مخارج دولتی
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زماني كه دولت كسري بودجه داشته باشد اين كسري بودجه را به روشهاي
مختلف جبران مي كند .در صورتيكه دولتها سادهترين روش را براي جبران كسري
بودجه خود انتخاب نمايد و از طريق استقراض از بانك مركزي اين كسري را جبران
كنند اين عمل سبب افزايش پايه پولي شده و بهتبع آن افزايش نقدينگي و تورم را به
همراه دارد .در شرايط كنوني قانون اجازه استقراض از بانك مركزي را به دولت
نميدهد به همين دليل دولت با استقراض از بانكها نياز خود را تأمين كرده و تورم
ناشي از كسري بودجه دولت از طريق بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي بر اقتصاد
تحميل ميشود.
نرخ تورم آثار منفي متعددي بر اقتصاد دارد كه اين آثار در تورم دو رقمي رايج در
ايران بسيار شديدتر است .در مورد آثار منفي تورم بر اقتصاد ،ميتوان به موارد ذيل
اشاره كرد:
 oآثار مخرب تورم بر توزيع درآمدها :عدمتناسب و ناهماهنگي تغييرات قيمتها و
درآمدها موجب ميشود كه بهبود درآمد واقعي برخي از طبقات و گروهها
(درآمدهاي متغيّر) به ضرر طبقات و گروههاي ديگر (درآمدهاي ثابت) افزايش
يابد .در واقع صاحبان درآمدهاي متغيّر غالباً با انتقال بار تورمي به ديگران مانع از
كاهش درآمد واقعي خود ميشوند ،ولي بهدليل اينكه به خاطر نامعيّن بودن نرخ
تورم آتي ،نرخ افزايش حقوق و دستمزد كمتر از نرخ تورم انتظاري است ،درآمد
واقعي عوامل توليد كاهش خواهد يافت .با توجه به اينكه كاالهاي ضروري
بيكشش يا كمكشش است ،لذا تورمهاي مزمن و دو رقمي آثار رفاهي مخربي بر
طبقات محروم جامعه خواهد داشت (سهمبري ناعادالنه نيرويكار .)R1
 oاثرات تورم بر پسانداز :تورم سبب كاهش ارزش حقيقي داراييهاي نقدي
ميشود .در شرايط تورمي تمايل عمومي به نگهداري پول نقد و پسانداز كاهش
مييابد و تقاضا به سمت خريد داراييهاي غيرنقدي بهويژه كاالهاي غيرمبادله
تغيير ميكند .در حقيقت بهدليل برتري نسبي منافع داراييهاي غيرنقدي به نرخ
سپرده بانكي به دليل كاهش نرخ بهره حقيقي (چه بسا منفي شدن آن) ،سپردهگذاري
در بانكها كاهش مييابد و با توجه به ناكارآمدي بازارهاي مالي غيربانكي در

17
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تأمين مالي توليدكنندگان و نامناسب بودن فضاي كسبوكار ،هزينه توليد افزايش
مييابد .بخش توليد با توجه به بازدهي مثبت بازارهاي رقيب تضعيف ميشود و در
نهايت با كاهش حجم سرمايهگذاري ،توليد ملي كاهش مييابد (سهمبري ناعادالنه
صاحبان نهاده هاي مالي  .)R2همچنين با توجه به هزينه باالي توليد و سودآوري
بخشهاي غيرمولد و سوداگرانه ،سرمايهگذاري دربخشهاي غيرمولد رونق
ميگيرد ( ناكارآمدي تخصيص منابع .)R4
 oآثار تورم بر بودجه دولت :با افزايش تورم ،ميزان مخارج دولت افزايش مييابد .به
اين معنا كه بهواسطه تورم باال ،هزينه عوامل توليدي (مانند دستمزد نيرويكار)
افزايش مييابد همچنين دولت مجبور است مانند ساير مصرفكنندگان كاالهاي
مصرفي خود را نيز با هزينه باالتري نسبت به دوره قبل خريداري كند .بنابراين
بهواسطه ادامه تورم مزمن ،در صورت عدمافزايش منابع درآمدي ،دولت براي تأمين
مخارج خود دچار كسري بودجه مداوم ميشود (تأثير تورم بر بودجه دولت .)R3
 oاثر تورم بر روابط بازرگاني خارجي :با افزايش نرخ تورم داخلي و پايين بودن نرخ
تورم كشورهاي طرف مبادله ،در صورتيكه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعديل
نشود ،كاالهاي داخلي رقابت خود را در مقابل رقباي خارجي از دست ميدهند
بههمين دليل تراز پرداختها با كسري مواجه شده و به تبع آن توليد ملي كاهش
مييابد (حلقه مبادالت بينالمللي .)R5
بنابراين ميتوان گفت كه تورم با كاهش درآمد حقيقي حقوقبگيران و
سپردهگذاران و افزايش درآمد حقيقي مشاغل آزاد و وامگيرندگان به شكاف طبقاتي
دامن ميزند .11همچنين با ايجاد نااطميناني در جامعه و انحراف فعاليتهاي مولد
بهسمت فعاليتهاي غيرمولد و كاهش پس انداز و تشديد كسري تراز پرداختها
ميتواند آثار منفي بر توليد ملي داشته باشد .كاهش توليد ملي سبب كاهش درآمد
مالياتي دولت و در نهايت كسري بودجه ميشود (حلقه توليد و تورم .)R6
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جمعبندي و نتيجهگيري

با توجه به روابط علّي و معلولي سه زيرمدل شكاف طبقاتي ،تورم و عدالت مالياتي،
نتايج ذيل سبب كاهش شكاف طبقاتي و افزايش درآمد ملي سرانه ميشود كه در واقع
به عدالت اقتصادي نزديك ميشويم.
ارائه خدمات اجتماعي مناسب مانند بهداشت و آموزش براي عموم جامعه
(مساوات) و ارائه خدمات اجتماعي متناسب با دهكهاي درآمدي بهمنظور تأمين
نيازهاي اساسي و اوليه و لزوم شفافسازي جريان درآمدي افراد بهمنظور ارائه بهتر
خدمات اجتماعي به گروههاي هدف ،افزايش اشتغال بخش خصوصي (خصوصي و
تعاوني) بهمنظور كاهش فقر و شكاف طبقاتي حاصل از بهبود فضاي كسبوكار ازجمله
نتايج حاصل شده زير مدل شكاف طبقاتي است .همچنين با توجه به چارچوب مدل،
تورم نقش مستقيمي در افزايش شكاف طبقاتي دارد.
در زيرمدل عدالت مالياتي ،سهم پايين مالياتها در بودجه دولت از ابعاد مختلف
تأثيرات غيرمستقيم مؤثري بر شكاف طبقاتي دارد .به اين معنا كه بهدليل نامطلوب بودن
ماليات در اذهان جامعه ،دولت طي دهههاي گذشته بهواسطه درآمدهاي سرشار نفتي از
درآمدهاي مالياتي بينياز و غافل بوده ،در نتيجه بهطور جد ،در پياصالح ساختار
مالياتي و بهبود فضاي كسب وكار براي افزايش درآمد مالياتي نبوده است .ضعف
ساختار مالياتي از يك طرف سبب بيعدالتي مالياتي و افزايش شكاف طبقاتي ميشود و
از طرف ديگر با نامساعد بودن فضاي كسبوكار ،بخش توليد مولد و اشتغال آسيب
ميبيند و افزايش بيكاري و كاهش اشتغال ،شكاف طبقاتي را افزايش ميدهد.
در زيرمدل تورم ،بهدليل بيانضباطي مالي ،دولت به كسري بودجه مبتال ميشود كه
با استقراض از سيستم بانكي مشكالت عديدهاي از جمله تورم مزمن در اقتصاد ايجاد
ميشود .افزايش سطح عمومي قيمتها از يك طرف با كاهش قدرت خريد صاحبان
درآمدهاي ثابت نسبت به مشاغل آزاد سبب توزيع ناعادالنه درآمد به زيان صاحبان
درآمدهاي ثابت ميشود و از طرف ديگر در فضاي نظام ارزي (تقريباً) ثابت با كاهش
نرخ ارز واقعي ،واردات را افزايش و صادرات را كاهش ميدهد .همچنين با كاهش نرخ
بهره واقعي سپردهگذاران زيان و وامگيرندگان منفعت ميبرند .كاهش منابع بانكي
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حاصل از اين امر ،هزينه تأمين مالي توليد از سيستم بانكي بهعنوان تنها منبع تأمينكننده
مالي افزايش مييابد .همه اين مسائل نشاندهنده رابطه منفي بين تورم و توليد ملي
است.
يادداشتها

 .1از جمله اين منابع ميتوان به كتاب گهربار نهجالبالغه اشاره كرد.
2. Ralz
3. Dias
4. Jean-Jacques Rousseau
5. Hium
6. Kant
7. Habz & Janlac
8. Rawls

« .5انا ال نضیع اجر من احسن عمال».
 .13وال تبخسو الناس اشيائهم و ال تعثوا فياالرض مفسدين.
11. Dowerkin
12. Roemer
13. Fleubaery
14. Buchanan
15. Guth & Selten
16. Posner
17. Baumol
18. Frank
19. Konow

 .13كاالهايي كه براي رفع نيازهاي اوليه شخص مورداستفاده قرار ميگيرد مانند نان ،انرژي،
امكانات پزشكي و بهداشتي و...؛ كاالهاي مشمول يارانه بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشند:
اول اينكه كاال بايد داراي ضريب اهميّت ويژه در سبد مصرفي خانوار باشد ،تا بتواند انتقال
درآمدي در جامعه را ايجاد نمايد .دوم اينكه كاالهاي تحت يارانهاي بايد در اختيار عموم و
خصوصاً افرادي كه در مناطق محروم و نواحي روستايي زندگي ميكنند ،قرار گيرد .سوم
اينكه كاالي انتخابي بايد داراي كشش درآمدي پايين باشد يعني براي طبقات كمدرآمد
جامعه كاالي پست يا ضروري باشد.
 .11منظور از خدمات اجتماعي اعم از خدمات درماني است.
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 .11منظور از ماليات عادالنه رعايت اصول برابري عمودي و برابري افقي است.
 .15توضيح كامل آن در بخش زيرمدل تورم.
 .11موارد ذكر شده در شرايط تورمهاي دورقمي كه درصد افزايش دستمزد و نرخ سود بانكي
كمتر از نرخ تورم باشد صدق ميكند.
کتابنامه

جعفريصميمي ،احمد ،و قليزادهكناري ،صديقه ( .)1599بررسي رابطه تورم و رشد اقتصادي
در كشورهاي در حال توسعه؛ شواهدي جديد .فصلنامه نامه مفيد.39-13 ،)95(15 ،

جهانبين ،فرزاد ،و نعمتي ،محمد ( .)1551معيارها و راهبردهاي عدالت در نهجالبالغه .فصلنامه
پژوهشهاي نهجالبالغه.111-135 ،)13(5 ،
خاندوزي ،سيداحسان ( .)1553بازخواني و نقد نظريههاي عدالت اقتصادي در قرن بيستم.
فصلنامه مجلس و راهبرد.119-135 ،)99(19 ،
رالز ،جان ( .)1595عدالت بهمثابه انصاف (عرفان ثابتي ،مترجم) ،تهران :ققنوس.
رجايي ،محمدكاظم ،و معلمي ،مهدي ( .)1553درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و
شاخصهاي آن ،دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسالمي.53-3 ،)1(1 ،
ساليوان ،راجر ( .)1593اخالق در فلسفه كانت (عزتاهلل فوالدوند ،مترجم) ،تهران :طرحنو.
سن ،آمارتيا ( .)1591توسعه بهمثابه آزادي (حسين راغفر ،مترجم) ،تهران :كوير.
طباطبايي ،محمدحسين ( .)1591اصول فلسفه و روش رئاليسم .تهران :صدرا.
عبدالملكي ،حجتاهلل ( .)1551اقتصاد مقاومتي نظريهها و راهكارها .تهران :سديد.
عيوضلو ،حسين ( .)1599شاخصهاي عدالت اقتصادي .تهران :مجمع تشخيص مصلحت نظام.
كميجاني اكبر؛ و محمدزاده ،فريدون ( .)1555تأثير تورم بر توزيع درآمد و عملكرد
سياستهاي جبراني ،فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي.11-3 ،)95(11 ،
كمال ،سيدمحمد؛ و بحراني ،مرتضي ( .)1597نظريه عدالت .تهران ،پژوهشكده مطالعات
فرهنگي و اجتماعي.
الک ،جان ( .)1597رسالهاي درباره حكومت (حميد عضدانلو ،مترجم) .تهران :ني.
مطهري ،مرتضي ( .)1591عدل الهي .تهران :صدرا.
مهرگان ،نادر ،و محسني ،الهه ( .)1551بررسي رابطه علّي بين فقر و فساد در كشورهاي در
حال توسعه .فصلنامه رفاه اجتماعي.39-15 ،)19(11 ،
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. ثالث: تهران.) مترجم، حوزههاي عدالت (صالح نجفي.)1595(  مايكل،والزر
. ني: تهران.) مترجم، لوياتان (حسين بشيريه.)1593(  توماس،هابز
 درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و.)1553(  و معلمي سيدمهدي، محمدكاظم،رجايي
.53-3 ،)19(1 ، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسالمي.شاخصهاي آن

 دوفصلنامه معرفت اقتصاد، مفهوم و معيار عدالت اقتصادي،)1551(  محمدكاظم،رجايي
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