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اقتصاد رانتی و مبانی عدالت اجتماعی در ایران

مجدی عبد الهادی

پژوهشگر متخصص در امور اقتصادی

موضـوع عدالـت اجتماعـی در خاورمیانـه در سـایه ناکارآمدی 
توسـعه و گسـترش فقر و بحران های ناشـی از آنها از اهمیت 
بسـزایی برخـوردار اسـت. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر مـی 
کوشـد تـا مبانـی عدالـت اجتماعـی در ایـران بـه عنـوان یکـی 
از مهـم تریـن کشـورهای منطقـه را مـورد تحلیـل و ارزیابـی 
قرار دهـد. در ایـن پژوهش سـعی شـده تا بـا ارزیابی شـاخص 
اجتماعـی  لحـاظ  از  اجتماعـی  عدالـت  سـاختار  کیفـی  هـای 
و اسـتانداردهای مربوطـه مـورد سـنجش قـرار گرفتـه و بـه 
شـاخص هـای کمـی و متعـارف صـرف در راسـتای سـنجش 
میـزان دسـتاوردهای کمـی عدالـت اجتماعـی اسـتناد نشـود. 
بدیـن ترتیـب مـی تـوان بـه ارزیابـی میـزان تحقـق و قابلیـت 

تـداوم عدالـت اجتماعـی پرداخـت.
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ایــن ارزیابــی بــا توجــه بــه اقتصــاد رانتــی در ایــران و الگــوی اقتصــادی رشــد منابــع رانده 
انجــام مــی شــود. پژوهش یاد شــده بــه ایــن نکته اشــاره مــی کند کــه چگونــه اقتصــاد رانتی 
منجر بــه تضعیــف شــاخص هــای اجتماعــی و معیارها مــی شــود. در ایــن پژوهش بــه تاثیر 
کمی سیاســت هــای اقتصــادی عدالــت محــور و مبانــی عدالــت اجتماعــی در ایران به شــکل 
عــام اشــاره مــی شــود و در پایــان بــه ایــن پرســش کــه چطــور تــداوم اقتصــاد رانتــی مفهــوم 

عدالــت اجتماعــی را در معــرض تهدیــد قــرار می دهــد پاســخ داده می شــود.
ــژه  ــت وی ــران از اهمی ــی اقتصــاد ای ــرای بررســی تحلیل ــت اجتماعــی ب مفهــوم عدال
برخــوردار اســت چــرا کــه عدالــت اجتماعــی بــه عنــوان محــور اصلــی گفتمــان سیاســی بعد 
ــر خــالف  ــران ب ــت اجتماعــی در ای ــوده اســت. کارکــرد عدال ــران مطــرح ب از انقــالب در ای
شــعارهای مطــرح شــده در انقــالب هــا تنها یــک شــعار صــرف نبــوده بلکه به شــکل عــام در 
کل گفتمــان انقــالب نفــوذ کــرده اســت. انقــالب ایــران خــود را به عنــوان قیــام مســتضعفان 
علیــه مســتکبران معرفــی کــرد. ایــن گفتمــان تــا حــدود زیــادی بــه گفتمــان سوسیالیســتی و 
رادیــکال دربــاره قیــام بــردگان علیــه بــرده داران شــباهت دارد. ریشــه هــای ایــن گفتمــان را 
بایــد در فضــای ظلــم و ســتم اجتماعــی حاکــم در دوره شــاه جســتجو کــرد. امــا آرزوهــا و 
واقعیــت ها در ایــران بعــد از انقالب مثــل بقیــه جنبش هــای انقالبــی در تقابل قــرار گرفتند. 
مناســبت هــا و روابــط واقــع گرایانه عامــل تعییــن کننــده در تطبیــق شــعارها در عمــل بودند.
در ایــن پژوهــش چارچــوب اقتصــادی مفهــوم عدالــت اجتماعــی در ایــران مورد بررســی 
ــت  ــه شــکل عــام عدال ــع درآمــد و ب ــاره توزی ــن درب ــرد و پرســش هــای بنیادی ــرار مــی گی ق
اجتماعــی در ایــران و نیــز پویایی ها و سیاســت هــای شــکل دهنده بــه مفهوم کنونــی عدالت 
اجتماعــی در کشــور مطــرح مــی شــود. در پایــان چشــم انــداز عدالــت اجتماعــی و وضعیــت 

فعلــی آن از لحــاظ کمــی و کیفــی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

نخست: رشد و تو��ع «کیفی و سپس کمی»
رابطه بین رشد و شیوه توزیع درآمد با توجه به پارامترهای زیر قابل بررسی است:

۱-رابطه دیالکتیکی بین شیوه رشد و توزیع:
شــیوه توزیــع درآمــد و شــیوه رشــد اقتصــادی دو مقولــه تفکیــک ناپذیــر هســتند. رشــد 
ــه شــکل  ــن و ب ــع تامی ــوده و از طریــق مناب ــد ب ــای رشــد تراکمــی کل تولی ــه معن اقتصــادی ب
درآمــد در بخــش هــای اقتصــادی و بــا فعالیــت هــای تولیــدی انســانی حاصــل مــی شــود. 
رشــد اقتصــادی در نهایــت بــه شــکل درآمــد افــراد و گــروه هــای اجتماعی ســهیم در دســت 
یابــی بــه رشــد اقتصــادی نمــود پیــدا مــی کنــد. از ایــن رو می تــوان گفــت زیــر ســاختارهای 
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شــیوه تولیــد بــر مبنــای شــیوه رشــد اقتصــادی تشــکیل مــی شــوند. 
نگــرش غالــب در پژوهــش هــای توســعه نئوکالســیک در اوایــل ایــن بود کــه توســعه حتما 
منجر بــه بهبود ســطح زندگــی همه مــردم شــده و نتایــج مثبت آن بــه شــکل توزیــع عادالنه بر 
مبنــای بهــره وری نهایی به چشــم مــی خــورد. اما همــه دســتاوردهای نســبتا خــوب پژوهش 
هــای توســعه در دهــه شــصت میــالدی (دهــه چهــل خورشــیدی) دســتخوش تغییــر شــد و 
در مســیر متناقــض قــرار گرفــت. ســطح معیشــت اغلــب مــردم بــا توجــه بــه رشــد اقتصــادی 
حاصــل شــده بهبــود چندانــی پیــدا نکــرد. ایــن بدیــن معناســت کــه نتایــج مثبــت حاصــل از 
رشــد اقتصادی لزومــا به شــکل عادالنــه توزیع نشــده اســت. بنابرایــن رابطه مثبت یا دســت 

کــم ثابــت بیــن رشــد و توزیــع درآمــد مــورد شــک و تردیــد قــرار گرفت.
ــه مطــرح شــدند کــه ایــن بحــث در ایــن  اســتدالل هــای تئوریــک گوناگونــی در ایــن زمین
مجــال نمــی گنجــد. عنصــر ثابــت در ایــن بحــث رابطــه دیالکتیــک میان شــیوه رشــد و شــیوه 
توزیــع از طریــق ســاختار اقتصــادی بــود. انــدازه ســاختار اقتصــادی بیانگــر میــزان رشــد 
اقتصــادی و توزیــع درآمــد بیانگــر توزیــع مولفه هــای آن یعنــی تغییــر ســاختاری اقتصاد به 

ویــژه تغییــرات حــوزه هــای اقتصــادی و هنــر تولیــد اســت.
نتایــج یــاد شــده در حــوزه ســاختار اقتصــادی یــا منجــر بــه تــداوم شــرایط ســابق توزیع 
و یــا اینکــه بســتر ســاز رکــود خواهد بــود و یــا اینکــه منجــر بــه تحــول مثبت یــا منفــی توزیع 

مــی شــود.  آخریــن گزینــه در صــورت تحقــق رشــد گزینــه غالب اســت.
همزمــان بــا توســعه مطالعــات توســعه شــمار فراوانــی از شــیوه هــای رشــد بــا مبنــای 
ــه توســعه دســته بنــدی شــدند. مــوارد فراوانــی از شــیوه هــای رشــد  تجــارب واقــع گرایان
ــده  ــع ران ــا الگــوی رشــد مناب ــا ب ــران م گوناگــون و گاهــی متداخــل وجــود دارد. در ای
resource-(driven growth) روبــرو هســتیم. رشــد در ایــن الگــو بر فــروش منابــع طبیعی به 
خــارج تکیــه و اقتصــاد بــر پایــه صنایــع اســتخراجی قــرار دارد. امــا ایــن الگــوی رشــد بــا 

توجــه بــه جمعیــت ایــران و تحریــم هــای آمریــکا متکــی بــه صــادرات نیســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اکثــر دولــت هــای دارای این مــدل رشــد بــا توجه بــه وابســتگی 
بــه منابــع رانتــی و رابطــه ای رانــت خــوار هســتند. دولــت رانــت خــوار بــرای ادامــه بقــا و 
تــداوم طــرح اجتماعــی و سیاســی خــود بــه امتیــازات مردمــی و گاهــی بــه پارتــی بــازی های 

اجتماعــی و وابســتگی هــای گروهــی و رفیــق بــازی اقــدام مــی کنــد.

۲-تحــول اجتماعی توزیــع... توزیــع درآمد اولیــه و توزیــع درآمد ثانویــه: توزیــع نهایی درآمد 
ملــی در دو مرحله انجام می شــود. مرحلــه اول اصلی بــوده و توزیــع درآمد اولیه نــام دارد. 
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مرحلــه دوم توزیع درآمــد ثانویــه و قابل تغییر اســت.
ــه توزیــع اجتماعــی –اقتصــادی اســت. ایــن مــدل توزیــع یــک توزیــع  توزیــع درآمــد اولی
ــوده کــه دســتخوش نابســامانی در اوضــاع  ــات ب ــا ثب ســاختاری دراز مــدت در شــرایط ب
ســاختارهای اجتماعــی نباشــد. توزیــع درآمــد اولیــه بــه شــکل خود بــه خــود و بــدون دخالت 
مســتقیم و عمــدی نهادها یا دســتگاه هــای سیاســی بــرای تاثیر بــر توزیــع در آمــد در جهت 
دلخــواه انجــام می شــود. ایــن مــدل توزیــع اغلــب از شــیوه توزیــع امــالک و کارکرد خــود به 

خــود ســاز و کارهــای بــازار ناشــی مــی شــود.
توزیــع ثانویــه شــیوه ای اجتماعــی سیاســی اســت. ایــن مــدل معمــوال بــا توجــه بــه تاثیــر 
پذیــری از مولفــه هــای سیاســی کوتــاه مــدت و بــی ثبــات اســت. توزیــع ثانویــه جنبــه مداخلــه 
جویانــه داشــته و منافــی منطــق توزیــع اولیــه درآمــد در نظــام اقتصــادی اجتماعــی اســت. 
توزیــع ثانویــه درآمــد بــا توجه بــه دخالــت نهادینــه و سیاســی مســتقیم اکثــرا منجر بــه تحول 
غیربنیادیــن و گاهــی بنیادیــن در توزیــع درآمــد مــی شــود. ایــن دخالــت به منظــور بــاز توزیع 
درآمــد یــا بــه شــکل قانونــی و رســمی از طریــق سیاســت هــای دولتــی و یــا بــه شــکل غیــر 
قانونــی از طریــق فســاد نهادهــا انجــام مــی شــود. سیاســت هــای دولــت معمــوال بــه منظــور 

تحقــق عدالــت یــا ثبــات اجــرا مــی شــوند.
توزیــع ثانویــه دارای کارکردهای مشــخص بــوده و هیــچ گاه در مســیر تقابل یــا چرخش 
کامل با توزیــع اولیه قــرار نمی گیــرد. توزیــع اولیه در یــک نظام اقتصــادی اجتماعــی دارای 

ســاختار مشــخص در بلند مــدت غلبه مــی کند.
ــع درآمدهــای  ۳-بهبــود اســتانداردهای توزیع..اقتصــادی و کارکــردی و فــردی: نحــوه توزی
یادشــده از ســه شــیوه و الگــوی ارزشــی و هدفمند تحقــق می یابــد. توزیــع تولیــد اقتصادی 
در جامعــه از طریــق ایــن ســه شــیوه انجام مــی گیــرد. هر چــه میــزان توزیــع اقتصــادی –که 
شــیوه اولیــه بــه شــمار مــی رود- بیشــتر از دو الگــوی دیگر باشــد نظــام توزیــع توســعه یافته 
تــر و پیشــرفته تــر خواهــد بــود. در ایــن شــرایط عدالــت و كارآمــدی تحقق مــی یابد چــرا که 
توزیــع اقتصــادی اصــوال و بــه ناگزیــر توزیــع عادالنــه ای اســت. همچنیــن کارآمــدی توزیــع 
نهایــی بــا کاهــش ســهم توزیــع کارکــردی و فــردی افزایــش مــی یابــد. ایــن دو مــدل اخیــر 

توزیــع ثانویــه بــه شــمار مــی رونــد. توزیــع ثانویــه درآمــد قابــل تصــرف اســت.
۱-تــوزیع درآمــد اقتصــادی: مــدل اصلــی توزیــع درآمد اســت کــه توزیــع درآمد بر حســب 
اندازه هــم نــام دارد. هر گــروه درآمــدی معادل ســهم خــود از تولید ملــی درآمــد دریافت می 
کند. درآمــد گروه هــای درآمــدی از خدمــات تولیدی شــان بــا ارزش خدماتشــان برابری می 
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کنــد و هیچ ســوء اســتفاده ای بــه نفــع یکــی از گروه هــا انجــام نمی شــود. هــر چقــدر توزیع 
اقتصــادی با قوت بیشــتری انجام شــود شــاخص توســعه اقتصادی هــم از لحــاظ کارآمدی 
ــه و نقــش  ــری اجتماعــی و سیاســی افزایــش یافت ــت و براب اقتصــادی و هــم از لحــاظ عدال
قدرت و فســاد در توزیــع کم رنگ تــر شــده و کارآمــدی اجتماعــی در مدیریت عمومی کســب 
و کار بیشــتر شــده و هزینــه اشــتغال کاهــش یافتــه و جامعــه تــداوم پیــدا مــی کنــد. بنابراین 
در ایــن الگــو کارآمــدی حداکثــری در تحقــق و اداره و توزیــع و ذخیــره مــازاد اقتصــادی بــه 

منظــور تزریــق بــه بخــش هــای مصرفــی و ســرمایه گــذاری تامین می شــود.
ب- توزیــع درآمد کارکــردی: در ایــن الگــو مقــداری از تولید ملــی در هزینه هــای کارکردی 
نظــام اجتماعــی یعنــی کارکــرد اداری و غیــر اقتصــادی همچــون امنیــت و عدالــت و دفــاع 
خارجــی و ایدئولــوژی و غیــره کــه ارتبــاط مســتقیم بــا تولیــد ندارنــد توزیــع مــی شــود. ایــن 
کارکردهــا کامال وابســته بــه دولــت بــوده و در کلیــه ســاختارهای اجتماعــی کــه کارکردهای 
ــع درآمــد  ــد اعمــال مــی شــود. ســهم توزی ــک پذیرن نظــام اجتماعــی و اقتصــادی آن تفکی
کارکــردی را بــر حســب ســهم آن در ارزش افــزوده انــدازه گیــری مــی گیرنــد. هرچقــدر این 

رقــم کمتــر باشــد کارآمــدی و مشــروعیت نظــام اقتصــادی پاییــن تــر اســت.
ج- توزیــع فــردی: توزیــع درآمــد بــر حســب فاکتورهــای غیــر اقتصــادی و قــدرت و نیــز 
ــن الگــو  ــد و کار انســانی نیســتند انجــام مــی شــود. در ای ــی کــه حاصــل تولی فاکتورهای
درآمدهــا در ازای کار تولیــدی چــه در چرخــه تولیــد و یــا چرخــه خدمــات کارکــردی حاصل 
نمی شــود بلکــه درآمدها بــا توجــه بــه فاکتورهــای دیگــری از جمله امــالک و یــا ارائــه یارانه 
بــه اقشــار فرودســت جامعــه تامیــن مــی شــود. توزیــع فــردی و توزیــع کارکــردی درآمــد بــا 
یکدیگــر تفــاوت دارنــد. اگــر خــود درآمــد امــالک را یــک شــغل و کارکــرد اجتماعــی درنظــر 
ــه معنــای عــام نظــام توزیــع  بگیریــم در ایــن الگــو درآمــد بــدون انجــام کار تولیــدی معیــن ب
درآمــد تامیــن مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر درآمــد در ایــن الگــوی توزیــع از احتــکار (رانــت 
خــواری) و یــا احتــکار قــدرت سیاســی (یارانــه و امتیازدهــی و دزدی هــای مشــروع نظــام 
ــال آن حاصــل مــی  ــدان نقــش کارکــردی) و امث ــک (فق ــا توجــه ایدئولوژی ــا ب خودکامــه) و ی

شــود.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد [۱] مــی تــوان نتیجــه گرفــت الگــوی توزیــع در یــک ارزیابــی 
کیفــی هــر چــه قــدر در بخــش اول و نــه دوم عادالنــه تــر باشــد توســعه یافتــه تــر خواهــد بــود 
و شــرط برابــری در توزیــع درآمــد رعایــت و منجــر بــه تحقــق رشــد و رونــق اقتصــادی مــی 
شــود. دوم: ایــن الگو گزینــه قابــل قبول تــر و منطقی تــر در ســطح جامعــه خواهد بود. ســوم 
اینکــه چنیــن الگــوی توزیعــی پایــدار بــوده و در گــرو ســالیق قــدرت سیاســی نیســت. نکتــه 
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چهــارم اینکــه ایــن الگــوی توزیــع بــا ویژگــی یــاد شــده بســتر سیاســی و اقتصــادی را برای 
دســت یابــی بــه دموکراســی و مشــارکت اجتماعــی موثــر فراهــم مــی کنــد.

دوم: جهت گیری عام تو��ع د�آمد در ایران بعد از انقالب
جهــت گیــری داده هــای توزیــع درآمــد در ایــران بعــد از انقــالب ناهماهنــگ بــوده اســت. 
بنــا بــه برآوردهــای بانــک جهانــی ضریــب جینــی[۲] دچار نوســانات شــدیدی بــوده اســت اما 
ــود  ــن امــر بیانگــر بهب ــی مشــخص در جهــت کاهــش گام برداشــته و ای ــک برهــه زمان در ی
توزیــع درآمد و عادالنه تر شــدن آن اســت. شــاخص جینی در ســال ۱۹۸۶ میــالدی (۱۳۶۵ 
خورشــیدی) ۴۷.۴۲٪ و در ســال ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۹۲ خورشــیدی) بــه ۳۷.۳۵٪ رســیده 
ــه در ســطح  ــران در مســیر توزیــع عادالن ــا متوســطی اســت و ای اســت. ایــن میانگیــن تقریب
کشــورهای دارای شــرایط و توســعه مشــابه در دوره زمانــی مشــابه قــرار دارد. بــرای مثال 
شــاخص جینی روســیه و ترکیه و مکزیــک در این دوره زمانی بــه ترتیــب ۴۲٪ و ۴۰٪ و ٪۴۹ 

بــوده اســت. [۳]
 بــه هــر حــال دهــک هــای بــاال و پاییــن درآمــدی هــم در شــرایط مشــابهی قــرار داشــتند 
گرچه میــزان کاهش درآمــد دهک بــاالی درآمدی بیــن آغــاز و پاییــن دوره زمانــی (٪۲۱.۱۱) 
بــوده کــه اندکــی کمتــر از میانگیــن افزایــش درآمــد دهــک پاییــن درآمــدی (۵۷.۴۶٪) بــوده 
اســت. ایــن تفــاوت جزئــی بــه دلیــل تفــاوت اولیــه انــدازه گیــری دو دهــک و نیــز بــه دلیــل غلبه 
ــن  ــع بنیادی ــه سیاســت هــای بازتوزی ــن اســت و ب ــود اوضــاع دهــک هــای پایی سیاســت بهب
ــه حکومــت در  ــوط نمــی شــود. البت ــل اصالحــات کشــاورزی مرب درآمــد بعــد از انقــالب مث

اجــرای ایــن اصالحــات شکســت خــورد.
این به معنــای بهبودی نســبی توزیــع درآمد اســت. البتــه این بهبــودی در یک بســتر ثابت 
و سیاســت های پایــداری صــورت نمی گیــرد و در واقع نوســانات سیاســت هــای اقتصادی 
ــع حاشــیه ای از  ــاز توزی ــه سیاســت هــای ب ــی و غلب ــه شــکل عــام در آن دوره زمان ــران ب ای
طریــق یارانــه و کمــک هــای مالــی دولــت ناشــی از ایــن مســاله اســت. ایــن مطلــب در بخــش 

هــای بعــدی مــورد بررســی قــرار مــی گیرد.
جــدول (۱) بــه رونــد توزیع درآمــد دهک هــای بــاال و پاییــن ۱۰٪ از مــردم و رونــد ضریب 
جینــی توزیــع درآمــد در ســال هــای مختلــف از ۱۹۸۶ تــا ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۶۵ تــا ۱۳۹۲ 

خورشــیدی) اشــاره شــده اســت.
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جدول شماره «۱»: روند توزیع درآمد باالترین و پایین ترین دهک باال و پایین 
( ۱۰٪ مردم) و روند ضریب جینی در سال های مختلف از ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۳ 

میالدی (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۲ خورشیدی)

ضریب ۱۰٪ فقیرترین۱۰٪ ثروتمندترینسال
جینی

۱۹۸۶میالدی (۱۳۶۵ 
۳۶٫۸۶١٫٨١٤٧٫٤٢خورشیدی)

۱۹۹۰ میالدی 
٣٣٫٥٥٢٫٠٦٤٣٫٦٠(۱۳۶۹خورشیدی)

۱۹۹۸ میالدی (۱۳۷۷ 
٣٣٫٧٤٢٫٠٧٤٤٫١٠خورشیدی)

۲۰۰۵ میالدی (۱۳۸۴ 
٢٩٫٥٥٢٫٥٤٣٨٫٣٥خورشیدی)

۲۰۰۹ میالدی (۱۳۸۸ 
٣١٫٤١٢٫١٤٢٫٠٢خورشیدی)

۲۰۱۳ میالدی (۱۳۹۲ 
٢٩٫٠٨٢٫٨٥٣٧٫٣٥خورشیدی)

منبع: شاخص های توسعه جهانی- بانک جهانی [٤].
ایــن بهبــودی محــدود کــه بــه دلیــل نوســان مــداوم آن ناپایــدار هــم اســت تــا حــدودی بیانگــر 
ــا حــدود ۵۰  ــی ت ــب جین ــل از انقــالب مــی باشــد. ضری ــا قب ــت در مقایســه ب شــاخص مثب
درصــد در نیمه هــای دهــه هفتاد میــالدی (دهــه پنجــاه خورشــیدی) رســید و ســهم باالترین 
دهــک حــدود ۳۵ برابــر ســهم پاییــن تریــن دهــک درآمــدی بــود. امــا بعــد از انقــالب ایــن رقم 
بــه چیزی حــدود ۱۵ برابــر کاهش یافــت. این مقایســه در نمــودار زیر انجام شــده اســت. [۵]

ــع درآمــدی در مناطــق شــهری و مناطــق روســتایی  ــا مقایســه آمــاری شــکاف توزی ام
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کاهــش اندکی داشــته اســت. به هر حــال توزیــع درآمــد در مناطــق شــهری بیشــتر از مناطق 
روســتایی اســت. ســهم درآمد شــهرها از ۷۰.۸٪ بــه ۸۴.۶٪ رشــد داشــته که چیــزی معادل 
۱۹.۴۹٪ اســت. البته جمعیت شــهری در فاصله ۱۹۹۰ تــا ۲۰۰۹ میــالدی [۶] (۱۳۸۹-۱۳۶۹ 
خورشــیدی) از ۵۷٪ به ۷۲.۲٪ جمعیت کل کشــور رســیده که رشــد ۲۶.۶۶٪ داشــته است. 
ایــن آمارهــا حاکــی از ایــن اســت کــه افزایــش ســهم شــهرها از درآمــد بــه میــزان افزایــش 
جمعیــت مناطــق شــهری نبــوده اســت. ایــن بــه معنــای کاهــش اشــتغال اســت چــرا کــه گروه 
هــای جمعیتــی روســتایی مهاجر بــه شــهرها به شــغل هــای پردرآمدتــر و بــا ظرفیــت تولیدی 

بیشــتر بــه شــکل معنــوی در مقایســه بــا شــغل ســابق در روســتاها دسترســی پیــدا نکــرده 
انــد. انگیــزه ایــن گــروه ها بــرای مهاجــرت بــه شــهرها اخــراج و عــدم اشــتغال در روســتاها 
ــن بخــش  ــر اســاس داده هــای ای ــف بخــش کشــاورزی ب ــژه در شــرایط رشــد ضعی ــه وی ب

بوده اســت.
ــا ۲۰۱۵  ــکاری از ۲۰۱۱ ت ــرخ بی ــن ن ــکاری اســت. میانگی ــاالی بی ــرخ ب آمارهــا بیانگــر ن
میــالدی [۷] (۱۳۹۰-۱۳۹۴ خورشــیدی) بــه ۱۱٪ رســیده اســت. برخی ســهم مناطق شــهری 
از اســتخدام در بخــش غیــر دولتــی در ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۹۰ خورشــیدی) را فراتــر 
از ۲۰ تــا ۲۵٪ را بــرآورد کردند.[۸]میانگیــن فقــر بــا بهبودی ضریــب جینی و افزایش ســطح 
درآمــد اقشــار کــم درآمــد از طریــق سیاســت هــای یارانــه ای و کمــک هــای مالــی همســویی 
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داشــته اســت. همچنانکه در جــدول شــماره ۲ [۹] مشــاهده مــی کنیــم میانگین فقر نســبی در 
ــه ٪۰.۶۶  ــا ۱۳۹۲ خورشــیدی) از ۱۷.۶٪ ب ــالدی (۱۳۶۵ ت ــا ۲۰۱۳ می ســال هــای ۱۹۸۶ ت
کاهــش پیدا کــرده و میانگیــن فقر شــدید از ۵.۸۴٪ بــه ۰.۰۸٪ در مــدت زمان مشــابه کاهش 
ــه دو  ــا توجــه ب ــی داشــته و ب ــد نزول ــر هــم رون ــه هــر حــال، شــكاف فق ــدا کــرده اســت. ب پی
شــاخص فقر یاد شــده به ترتیب از ۵.۳۱٪ به ۰.۱۲٪ و از ۱.۳۳٪ به ۰.۰۳٪ رســیده اســت.

جدول شماره ۲: گستره فقر و شکاف فقر [10] در ایران از (۱۹۸۶-۲۰۱۳ میالدی) (۱۳۶۵-۱۳۹۲ خورشیدی) در 
سال های مختلف

سال

۱۹۸۶
میالدی 
 ۱۳۶۵)
خورشیدی)

 ۱۹۹۰
میالدی 
 ۱۳۶۹)
خورشیدی)

 ۱۹۹۴
میالدی 
 ۱۳۷۳)
خورشیدی)

 ۱۹۹۸
میالدی 
 ۱۳۷۷)
خورشیدی)

 ۲۰۰۵
میالدی 
 ۱۳۸۴)
خورشیدی)

۲۰۰۹میالدی 
 ۱۳۸۸)
خورشیدی)

 ۲۰۱۳
میالدی 
 ۱۳۹۲)
خورشیدی)

جمعیت فقرا از 
کل جمعیت زیر 

خط فقر
 3٫10 دالر در 
(PPP2011) روز

17٫617٫0311٫6111٫5211٫173٫050٫66

جمعیت فقرا از کل 
جمعیت زیر خط 

فقر 1٫90 دالر در 
(PPP2011) روز

5٫845٫322٫282٫212٫610٫260٫08

شکاف فقر (زیر 
خط فقر 3٫10 
دالر در روز 
(PPP2011)

5٫315٫052٫802٫762٫780٫540٫12

شکاف فقر زیر 
خط فقر 1٫90 
دالر در روز 
(PPP2011)

1٫331٫340٫440٫350٫540٫050٫03

Mohammad Reza Farzanegan et al., Economic wel- :منبع: شاخص های توسعه جهانی – بانک جهانی
fare and inequality in Iran..developments since the revolution

همچنانکــه درنمــودار۲[۱۱] مشــخص شــده اســت این تغییــرات منجــر بــه فربه تر شــدن حجم 
طبقــات متوســط از حــدود ۲۰٪ بــه ۵۰٪ بیــن ســال هــای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۷۷ و 
۱۳۹۲ خورشــیدی) شــده اســت. در ایــن نمــودار نحــوه گســترش طبقــه متوســط در مقایســه 
ــدی  ــه ضعــف بخــش کاالهــای دســتگاه تولی ــت نشــان داده شــده اســت. البت ــه کل جمعی ب
(کشــاورزی و صنایــع) و افزایــش ســهم بخــش عمومــی در ســایه ایــن ضعــف بــه ایــن معنــا 
ــت و رانــت هــای نفتــی  ــر کمــک هــای دول ــه اش ب ــه تکی ــا توجــه ب اســت کــه طبقــه متوســط ب
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شــکننده اســت. البته وضــع کمک هــای دولــت و رانــت هــای نفتی بــا توجه بــه کم رنگ شــدن 
نقــش دولــت در فعالیــت هــای تولیــدی و جهــت گیــری کنونی بــه ســمت اقتصــاد لیبرالیســتی 

بدتــر خواهــد شــد.
نمودار ۲: گسترش طبقه متوسط در مقایسه با کل جمعیت ایران در سال های ۱۹۶۵ و ۲۰۱۳ 

میالدی (۱۳۴۴ و ۱۳۹۲ خورشیدی)

سوم: ساختار تو��ع د�آمد اولیه...ساختار و شیوه رشد اقتصادی در ایران
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد مــی تــوان گفــت توزیــع درآمــد اولیــه بــه ســاختار و شــیوه 
ــد.  ــه اقتصــاد یــک کشــور را تشــکیل مــی دهن رشــد اقتصــادی متکــی اســت. ایــن دو مقول
ــه  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــع مقدمــه ضــروری ب ــن دو مفهــوم از نظــر توزی ــه ای ــن، نگاهــی ب بنابرای
ظرفیت هــای عینی بــرای توزیــع عادالنــه درآمــد اولیه به شــمار مــی رود. ایــن ظرفیــت ها در 

توزیــع عادالنــه درآمــد ثانویــه ســهیم هســتند.
ــع  ــوان گفــت ســهم خدمــات و صنای ــران [۱۲] مــی ت ــه اقتصــاد ترکیبــی در ای ــا توجــه ب  ب
ــی در ســال ۲۰۱۴  ــد ناخالــص داخل ــی و کشــاورزی در تولی ــع تبدیل اســتخراجی و صناي
ــوده  ــب حــدود ۵۲.۴٪ و ۲۶.۴٪ و ۱۱.۸٪ و ۹.۳٪ ب ــه ترتی ــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) ب می
اســت. آمار یــاد شــده بیانگــر این اســت که اقتصــاد ایــران اقتصــاد ترکیبــی بوده کــه بخش 
غالــب آن تولیــد اولیــه و خدمــات بــوده و بخــش صنعتــی عمیــق نیســت. ایــن ویژگــی منجــر 
به کاهــش تشــکیالت تولیــد ســرمایه یعنــی همــان اشــتغال و نیــز واحدهــای تولیــدی ضعیف 
و ضعــف رشــد دســتمزد و در نتیجــه اختــالل در رابطــه اجتماعــی سیاســی کار و ســرمایه 
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بــه نفــع ســرمایه مــی شــود. اقتصــاد ترکیبــی بــه تعمیــق عــدم تــوازن –نــه تنهــا اقتصــادی 
بلکــه سیاســی – در توزیــع درآمــد مــی انجامــد چــرا کــه مولفــه اشــتغال فاقــد تــوان مذاکــره 
اســت. از ایــن رو، درآمد حاصــل از امــالک بر درآمــد حاصــل از اشــتغال غلبه مــی کند. به 
عبارتــی درآمدهایــی کــه از محــل ملــک و امــالک توســط اقلیتــی از مــردم کســب می شــود بر 
درآمــد حاصــل از کار اکثریت جمعیت شــاغل غلبه مــی کند. (توزیــع درآمد شــخصی خیلی 

محدود اســت).
با بررســی رونــد رشــد اقتصــادی در ایــران در هر بخــش و به شــکل کلــی از آغاز ســال 
۲۰۰۰ میــالدی (۱۳۷۸ خورشــیدی) مــی تــوان گفــت کــه اوال میانگیــن هــای رشــد اقتصادی 
دســتخوش نوســانات شــدیدی اســت و به همین خاطر بخش صنایــع اســتخراجی و خدمات 
ــات  ــن بخــش هــا همــواره دســتخوش نوســان و عــدم ثب ــر شــده اســت. ای ــه ت ــران فرب در ای
هســتند. این مســاله در مــورد ایــران حادتــر به نظــر می رســد چرا کــه قیمــت نفت بــه عنوان 
یــک کاالی اولیــه اســتراتژیک دچــار نوســانات شــدید در مــراودات تجــاری جهانــی اســت. 
ضمنــا در ایــن رابطــه نبایــد محاصــره و تحریــم اقتصــادی ایــران توســط آمریــکا را نادیــده 

گرفــت.
ــران  ــه بخــش هــای اقتصــادی در ای ــم کلی چنانکــه در جــدول (۳) مالحظــه مــی کنی
دســتخوش نوســان در آهنــگ رشــد هســتند. نوســانات جریــان هــای نقــدی ناشــی از بخــش 
صنایــع اســتخراجی رشــد بخــش هــای اقتصــادی دیگــر را هــم دچــار نوســان کــرده انــد. 
نوســانات جریان هــای نقــدی از بخــش صنایع اســتخراجی بــر هزینــه حقیقی دولــت (بخش 
فربــه عمومــی که بــر بخش هــای اصلــی اقتصــاد و بخــش مهمــی در ســرمایه گذاری مســلط 
ــدی کــه در چارچــوب تقاضــای مصــرف خصوصــی  ــه ای (کمــک هــای نق اســت) و یاران
تعریــف می شــود) تاثیــر و به شــکل نوســان بــه بخــش هــای دیگــر اقتصــادی انتقــال یافته و 

بــر رشــد آنهــا تاثیــر منفــی مــی گــذارد.
ــع  ــی در حــوزه صنای ــی اســت کــه ســهم صــادرات ســوخت از صــادرات کاالی گفتن
ــالدی (۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ خورشــیدی) حــدود  اســتخراجی در ســال هــای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ می
۷۰٪ بــوده اســت.[۱۳] بــه شــکل عــام ۸۲٪ درآمــد صــادرات در ســال ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۹۲ 
خورشــیدی) از صادرات ســوخت و پتروشــیمی و فلزات و نیز سوخت بوده اســت.[۱۴] سهم 
درآمدهــای نفــت در بودجه کل کشــور تــا ســال ۲۰۱۰ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) بیش از 
۵۰٪ بوده و این رقم در ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) و با فشــارهای گوناگون 

بــه حــدود ۳۵٪ رســید.[۱۵]
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سیاســت دولــت در بــاز توزیــع درآمــد یــا توزیــع درآمــد ثانــوی بــر اثــر ایــن نوســانات و 
بــی ثباتــی دوام چندانــی نمــی آورد و منابــع همــواره در معــرض بــی ثباتــی قــرار دارنــد. در 
ایــن شــرایط، دولــت بــا کاهــش هزینــه در جهــت دو برابــر کــردن درآمــد حرکــت مــی کنــد و 
یــا اینکــه دولــت بــا عــدم کاهــش هزینــه تنهــا در کوتــاه مــدت بــا بدهــی هــای انباشــت مواجــه 
مــی شــود. ایــن بدهــی هــا در آینــده هزینــه ســنگینی بــرای دولــت دارنــد کــه بــه شــکل نقــدی 
(تــورم) و مالــی (بدهــی عمومــی) جلــوه گــر مــی شــوند. دولــت در آخــر مجبــور مــی شــود تا 
برای مقابله بــا این چالش سیاســت هــای ریاضتــی و کاهــش نــرخ ارز و کاهــش هزینه های 
عمومــی (کــه در نهایــت منجــر بــه کاهش ســطح معیشــت مــی شــوند) در نظــر بگیــرد. افزون 
بــر ایــن، دولــت در ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه فشــارهای ناشــی از بحــران مالــی و نقــدی 
معمــوال بــا کاهــش نــرخ ارز و تقســیط بدهی هــای عمومــی و نیــز درنظــر گرفتــن امتیــازات و 
سیاســت های تشــویقی – کــه معموال بــه ضــرر طبقه کارگــر و مصــرف کننده اســت- بــه باز 
توزیــع درآمــد بــه نفــع ثروتمنــدان و به ضــرر طبقــه فرودســت مــی پــردازد. دولــت بــا در نظر 
گرفتــن ایــن رویکــرد در صــدد تشــویق ســرمایه گــذاری خصوصــی و تحریــک اقتصــاد از 

طریــق منابــع در دســترس اســت.

جدول ۳: جهت گیری های رشد اقتصاد کلی و حوزه های مختلف در سال های (۲۰۱۴-۲۰۰۱ 
میالدی) (۱۳۸۰-۱۳۹۳ خورشیدی)

میانگین سال
رشد کلی

میانگین رشد ارزش افزوده حوزه های مختلف
صنایع به 
طور عام

صنایع 
خدماتکشاورزیتبدیلی

20012٫39(0٫6)13٫67(2٫27)4٫90
20028٫088٫3512٫5413٫567٫06
20038٫641٫3410٫504٫957٫12
20044٫342٫804٫100٫327٫17
20054٫213٫9610٫5111٫287٫82
20065٫703٫787٫935٫648٫25
20079٫124٫8210٫942٫8911٫08
20080٫923٫353٫11(23٫02)1٫73
20092٫310٫078٫109٫601٫39
20106٫586٫4110٫494٫936٫72
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جدول ۳: جهت گیری های رشد اقتصاد کلی و حوزه های مختلف در سال های (۲۰۱۴-۲۰۰۱ 
میالدی) (۱۳۸۰-۱۳۹۳ خورشیدی)

میانگین سال
رشد کلی

میانگین رشد ارزش افزوده حوزه های مختلف
صنایع به 
طور عام

صنایع 
خدماتکشاورزیتبدیلی

20113٫752٫625٫63(0٫09)6٫21
2012(6٫61)(18٫26)(8٫46)3٫701٫35
2013(1٫91)(4٫70)(3٫93)4٫66(0٫84)
20144٫344٫916٫733٫881٫67

منبع: شاخص های توسعه جهانی- بانک جهانی[16].
نکته: اعداد درون پرانتز منفی هستند.

ــا رشــد بخــش  ــی همــگام ب ــوان گفــت رشــد بخــش نفت ــه شــد مــی ت ــه آنچــه گفت ــا توجــه ب ب
غیــر نفتــی پیــش مــی رود و بخــش غیــر نفتــی بــه بخــش نفتــی وابســته اســت. ایــن امــر کــه 
در نمــودار ۳ [۱۷] مشــخص شــده اســت صحــت تحلیــل ارائــه شــده را تاکیــد مــی کنــد. ایــن 
نمــودار بیانگــر ایــن اســت کــه رونــد رشــد دو بخــش نفتــی و غیــر نفتــی در یــک دوره زمانــی 

معیــن بــه مــوازات یکدیگــر پیــش مــی رود.
شکل ۳: سهم فرآورده های نفتی و غیر نفتی در رشد تولید ناخالص داخلی در ایران از (۲۰۰۰ تا 

۲۰۱۵ میالدی)  (۱۳۷۹-۱۳۹۴ خورشیدی)
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الگــوی رشــد منابــع رانــده معمــوال بــا پــس انــداز منفــی همــراه اســت. پــس انــداز منفــی 
منجــر بــه هــدر رفتــن منابــع و تخریــب محیــط زیســت مــی شــود. ایــن در حالیســت کــه پــس 
انــداز مثبــت منجــر بــه اســتهالک ســرمایه و اتمــام منابــع طبیعــی و تخریــب محیــط زیســت 
ــه ســاز  ــداز منفــی زمین ــس ان نمــی شــود و در ســرمایه گــذاری آموزشــی ســهیم اســت. پ
نابرابری مــی شــود. ایــن نابرابــری دارای دو بعد اســت. نخســت: نابرابــری بین نســل های 
کنونی و نســل هــای آینــده. دوم:  نابرابــری توزیــع درآمــد و هزینــه در چارچــوب اجتماعی –

اقتصــادی نابرابــر. درآمــد بــا شــکل بنــدی متفــاوت و بــر مبنــای نیــروی تقریبــی طبقــه هــای 
اجتماعــی کنونــی توزیع می شــود. ایــن در حالیســت که هزینــه هدر رفتن ســریع و نادرســت 
منابــع و محیط زیســت نــه تنها به شــکل برابــر توزیع مــی شــود بلکه حتــی ممکن اســت طبقه 

هــای فرودســت جامعــه هزینــه بیشــتری را متحمــل شــوند!
چهارم: عوامل موثر در تو��ع ثانویه و نقش سیاست های اقتصادی

ــر  ــد تاثی ــوان گفــت سیاســت هــای اقتصــادی نهادمن ــه مــی ت ــع ثانوی ــا بررســی توزی ب
مســتقیم و غیــر مســتقیم بر توزیــع درآمــد و عدالــت اجتماعــی دارنــد. در نظام هــای انقالبی 
مجموعــه ای از سیاســت هــای پایــدار در نظــر گرفتــه مــی شــود. سیاســت هایــی مثــل بــرق 
رســانی بــه روســتاها و خدمــات بهداشــتی در مناطــق روســتایی و کاهــش میــزان بــاروری و 
حمایــت از برنامــه هــای آموزشــی بــه منظور تحقــق توزیــع درآمــد و رشــد اعمال می شــوند. 
به مــوازات ایــن سیاســت هــا، رویکردهــای ناپایــداری همچــون کمــک های مالــی مســتقیم به 
طبقــه فقیــر و بهزیســتی و یارانــه مــواد غذایــی و مقــررات بــازار کار بــرای توزیــع درآمــد در 

نظــر گرفتــه مــی شــود کــه تاثیــر مشــخصی بــر رشــد ندارنــد.
در اینجــا ســعی مــی کنیــم بــه بررســی تاثیــر عوامــل توزیــع ثانویه بــه عنــوان مولفــه های 
مســتقل در تشــکیل توزیــع نهایــی بپردازیــم و بــه جزئیــات تاریخــی و پرحاشــیه هــر کــدام از 

این سیاســت هــا اشــاره نمــی کنیــم. ایــن رویکردهــای اجرایــی عبارتنــد از:
۱-سـرمایه گذاری: نقـش سـرمایه گـذاری از طریـق دو عامـل اسـتخدام و خصوصی سـازی در 
تحقق عدالت غیر مسـتقیم اسـت. سـرمایه گذاری از طریق حجم سـرمایه گذاری در درجه نخست 
و سـرازیر شـدن بخش اعظم سـرمایه گـذاری بـه بخش کاالهـای بـا تـوان کار آفرینی بـاال و تعیین 
سـرمایه گذاری به عنوان تولید گر عمده و تولید کننده کاالهای سـبد مصرفی مردم نقش مسـتقیم 
در تحقق عدالت دارد. این تاثیر مسـتقیم به شـمار مـی رود و ناشـی از توزیع اولیه ای اسـت که از 
دو طریق دسـتمزد و قیمت حاصل می شـود. به هر حال سـرمایه گذاری با توجه بـه ماهیت عمدی 
و کیفـی آن در قالب توزیـع ثانویه به شـمار می رود چـرا که عوامل عینـی فراوانی منجـر به محدود 
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بودن آن می شـوند. این عوامل جهت گیری سـرمایه گـذاری را در الگوی یاد شـده تعیین می کنند.
ــا ۲۰۱۵  ــی از ســال ۲۰۰۱ ت ــد ناخالــص مل  مجمــوع ارزش تشــکیل ســرمایه از تولی
میــالدی (۱۳۸۰ تــا ۱۳۹۴ خورشــیدی) بــه طــور متوســط ۳۷.۲۹٪ بــوده اســت.[۱۸] ایــن رقــم 
تقریبا باالیی اســت کــه بیانگــر میزان اشــتغال و نیــز غلبــه بخش عمومــی بر اقتصاد اســت.
امــا از طرفــی مالحظــه مــی کنیــم کــه متوســط اشــتغال بخــش صنعــت و کشــاورزی بــه 
ترتیب ۳۳٪ و ۱۸٪ از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میالدی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشــیدی) [۱۹] اســت. این 
رقــم در بخــش خدمــات در دوره زمانــی مشــابه بــه ۴۸٪ مــی رســد. [۲۰] این آمــار با ســرمایه 
گــذاری ناکارآمــد اختصــاص یافتــه بــه بخــش خدماتــی هماهنگــی دارد. چنانکه در شــکل ۴ 

مشــخص شــده ایــن ســرمایه گــذاری به ضــرر دو بخــش صنعــت و کشــاورزی اســت.
سیاســت ســرمایه گذاری بــا همیــن الگو جهــت گیــری عمومــی اقتصــاد رانتــی را تقویت 
کــرده و اکثــر ســرمایه گــذاری هــا بــه بخــش خدمــات بــا قــدرت کارآفرینــی و تولیــدی پاییــن 
اختصــاص مــی یابــد. ایــن مســاله منجــر بــه توزیــع درآمــد بــه ســود زمیــن داران و بــه ضرر 

کارگــران مــی شــود.
شکل ۴: مجموع ارزش تشکیل سرمایه ثابت در بخش های اصلی از ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۰ میالدی 
(۱۳۳۸ تا ۱۳۸۹ خورشیدی) [۲۱] و با نرخ های ثابت سال ۲۰۰۴ میالدی (۱۳۸۳ خورشیدی) 

توزیع شده است.
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۲- سیاست های تجارت:
سیاســت تجــارت در کنــار ســاختار تولیــدی داخلــی و شــرایط بیــن المللــی تصویــر کلــی 
تجــارت خارجــی را تشــکیل مــی دهــد. سیاســت هــای تجــارت از دو حالــت خــارج نیســت. 
نخســت اینکه سیاســت هــای تجارت بــه طــور کامل تابــع ســاختار تولیــدی داخلی و شــرایط 
بیــن المللــی و مناســبات مالــی اضطــراری بــا توجــه بــه منافــع تنــگ نظرانــه طبقــه کارفرما یا 
بوروکراســی اســت. در این شــرایط، اســتراتژی برای تامین نیازمنــدی های مردم و توســعه 
اقتصــاد بومــی و امنیــت ملــی در نظــر گرفتــه نمــی شــود. دوم اینکــه سیاســت هــای تجــارت 
اداره تجــارت خارجــی را بــه دســت گرفتــه و در چارچــوب روابــط پایــدار و برابــر بــا جهــان 

بــرای دســت یابــی بــه بیشــترین ســود ممکــن تــالش کنند.
در کنــار مدیریــت کارآمــد منابــع طبیعی و عــدم به هــدر رفتن آســان مــواد اولیــه از طریق 
فــروش بــی رویــه منابــع طبیعــی مثــل مــواد اولیــه، نســبت واردات نیازمنــدی هــای اساســی 
ــع ســود و درآمــد  ــز از اهمیــت برخــوردار اســت. در ایــن شــرایط توزی مــردم و مصــرف نی
ــد بــرای  ــر مــردم در کشــورهای جهــان ســوم مجبورن نابرابــر خواهــد بــود. در حالیکــه اکث
تامیــن کاالهایــی که بــه قیمــت جهانــی قیمت گــذاری شــده اند بــه خاطــر دســتمزدهای ناچیز 
خــود پــول بیشــتری پرداخــت کننــد بازرگانــان و تاجرانی کــه اقدام بــه انتقــال کاال مــی کنند 
و نیــز بوروکــرات هــا کــه از اختصــاص منابــع مالــی بــه نیازمنــدی هــای دیگــر غیر اساســی 
ســود مــی برنــد پــول هــای کالنــی بــه جیــب مــی زننــد. ایــن دو گــروه بــه طــور خــاص ســود 

کالنــی در ایــن شــرایط مــی برنــد و بقیــه مــردم در کل ضــرر مــی کننــد.
در ایــن راســتا می تــوان گفــت ضعیــف بــودن بخــش کشــاورزی (بــه دلیــل محــدود بودن 
زمیــن هــای غنــی بــرای کشــاورزی و کمبــود آب) و شــرایط جنــگ کــه منجــر بــه بدتــر شــدن 
وضــع شــد و نیــز تاثیــر منفــی افزایــش درآمدهــای نفتــی بــر قیمــت هــا و اشــتغال منجــر بــه 
ناامنــی غذایــی متوســط در ایــران شــده اســت کــه بــه طــور متوســط در دهــه هــای هشــتاد 
ــه  ــر رفت ــاد خورشــیدی) از یــک ســوم فرات ــود میــالدی (دهــه شــصت و هفت ــل دهــه ن و اوای
اســت. بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه گنــدم بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن محصــوالت غذایی 
در ایران اشــاره کــرد.[۲۲] لــذا واردات مــواد غذایــی افزایــش چشــمگیری یافت. البتــه بعدها 
حجــم واردات کاهــش یافتــه و ایــران در برخــی محصــوالت کشــاورزی و غیــر کشــاورزی به 
خودکفایــی رســید. [۲۳] گنــدم در راس ایــن محصــوالت بــود. [۲۴] خودکفایــی بــه ویــژه غذایی 
بــه عنــوان یکــی از اهــداف اصلــی انقــالب اعــالم شــده بــود. ایــن بدیــن معناســت کــه ایــران 
بــه بهبــودی نســبی در ایــن حــوزه دســت پیــدا کــرده و نابرابــری در توزیــع درآمــد از طریــق 

تجــارت خارجــی کاهــش یافتــه اســت.
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ــر  ــر مســتقیم و غی ــن سیاســت هــای ســه محــوری تاثی ۳- سیاســت هــای نقــدی: ای
مســتقیم بــر توزیــع درآمــد دارنــد. محــور نخســت: نــرخ ســود ترجیحــی و ســود معمولــی در 
ســرمایه گــذاری هــای بخــش هــای گوناگــون دارای کارکردهــای متفــاوت هســتند. دوم: نرخ 
برابــری ارزهــا کــه منجــر بــه کاهــش تــورم وارداتــی کــه از طریــق واردات کاالهــای اصلــی 
صــورت مــی گیــرد مــی شــود. ســوم: تــورم بــه شــکل عــام کــه تاثیــر منفــی بــر توزیــع درآمــد 

گــروه هــای درآمــد ثابــت دارد.
ــه مــدت زمــان  ــت ســود ترجیحــی ب ــرخ ســود ترجیحــی مزی ــا سیاســت ن ــاط ب در ارتب
ســرمایه گذاری (کوتــاه مــدت و میان مــدت و بلند مــدت) بســتگی دارد. البتــه ایــن رویکرد با 
توجه بــه ویژگــی تشــویق به ســرمایه گــذاری هــای بلنــد مــدت تــا حــدودی مثبــت ارزیابی می 
شــود اما بــا توجه بــه در نظــر نگرفتــن معیــاری بــرای فعالیــت تضمینی وجــود ندارد کــه وام 
های بلنــد مدت به ســوی بخــش کاالهــای مــورد نظــر (کشــاورزی و صنایــع تبدیلی) بــا توان 
کارآفرینــی بــاال و مشــارکت گســترده در افزایــش عرضــه کاال هدایــت شــوند. ایــن وام هــا 
بــه خصــوص در اقتصادهــای رانتی توســط بخــش هایــی همچــون امالک جــذب می شــوند.
در حــوزه ارز بایــد گفــت نظــام نــرخ چندگانــه ارز بعــد از ســال ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ 
خورشــیدی) برچیده و نظام نــرخ ثابت ارز بعد از ســال ۲۰۰۲ میالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) 
اجرا شــد کــه البته در عمــل موفقیــت آمیــز نبوده اســت. ایــن رویکرد بــا توجــه به پایبنــدی به 
قراردادهــا بــا صنــدوق بیــن المللی پــول و بــه منظــور اجتنــاب از تبــادل هــای ارزی بــا هدف 
کســب ســود از تفاضــل قیمــت خریــد و فــروش در پیــش گرفتــه شــد. گرچــه نظــام نــرخ ثابت 
ارز در صــورت موفقیــت آن منجر بــه برابری حجــم واردات کاالهــای اصلی (بــرای مصرف 
ــر افزایــش خودکفایــی  ــود امــا تاثی ــه کاالهــا خواهــد ب ــوان تولیــدی) و بقی عمــده و ایجــاد ت
منجــر بــه کاهــش ایــن اثــر گــذاری مــی شــود. کمــا اینکــه نظــام نــرخ چندگانــه ارز بــا توجــه 
به رویکــرد خصوصــی ســازی در چارچــوب رانتــی حاکــم فایــده چندانی نــدارد. بــه هرحال 
بخــش خصوصــی در توســعه بخش کاالهــا بهــره چندانــی از ایــن نظــام ارزی نخواهــد بود. 
کما اینکــه تجربه چنیــن الگویی در بخــش های مشــابه اقتصادی کشــورهای دارای شــرایط 

مشــابه مشــاهده می شــود.
داده هــا نشــان می دهد کــه تورم بــه طور مــداوم در پنــج برنامــه پنج ســاله افزایــش یافته 
اســت. میانگیــن تــورم کنونــی از حجــم تــورم پیــش بینــی شــده در چهــار برنامــه قبلــی هــم 

بیشــتر بوده اســت!
ــورم در برنامــه اول ۱۴.۴٪ و در برنامــه دوم ۱۲.۴٪ و در برنامــه ســوم ۱۵.۹٪ و در  ت



فصلنامه پژوهش های ایرانی • شماره ویژه٢4

برنامــه چهــارم ۹.۹٪ و در ســه ســال نخســت برنامــه پنجــم ۱۲.۸٪ در نظــر گرفته شــده بود 
امــا حجــم تــورم در عمــل در برنامــه هــای اول و دوم و ســوم و چهــارم و ســه ســال نخســت 
ــه ۱۸.۹٪ و ۲۵.۶٪ و ۱۴.۱٪ و ۱۵.۴٪ و ۲۴.۵٪ رســید. [۲۵] ایــن  ــه ترتیــب ب برنامــه پنجــم ب
ارقــام از طرفــی بیانگــر تاثیــر اقتصــاد رانتــی و ارزش افــزوده نفتی اســت امــا در عین حال 
حاکــی از نشــر گســترده و کنتــرل نشــده اســکناس هــم مــی باشــد چــرا کــه دولــت بدهــکار 
(غیر عمــده بــه دلیــل نظــام مالیاتــی ضعیف) بانــک مرکــزی بــوده و قــادر بــه کنتــرل نقدینگی 
نیســت. متوســط نرخ رشــد نقدینگی به شــکل عام از ســال ۲۰۰۱ تــا ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۸۰ 

تــا ۱۳۹۴ خورشــیدی) بــه ۲۹٪ رســید. [۲۶]
۴- سیاســت هــای مالــی کلــی: نتایج ایــن سیاســت هــا در توزیع بــار درآمدهــای مالی 
و تخصیــص هزینــه هــای کلــی قابــل مالحظــه اســت. ایــران بــه منابــع طبیعــی و نــه نــرخ رو 
بــه رشــد مالیــات مســتقیم بــه عنــوان منابع مالــی متکــی اســت. ایــن رویکــرد فــارغ از معایب 
فــراوان یــک رویکــرد جانبدارانــه از طبقــه مرفــه جامعــه تلقــی می شــود چرا کــه بــار مالیاتی 
آنهــا را کاهــش داده و بــر دوش بقیــه جامعــه بــه طــور برابر قــرار مــی دهــد و منابــع عمومی 
جامعــه را هــدر مــی دهــد. ایــن مســاله را در اقــدام دولــت ایــران در تامیــن بودجه کشــور از 
محــل درآمدهــای نفتــی بــرای ســالیان دراز مالحظــه کردیــم. البتــه دولــت اخیــر مــی کوشــد 
ــن منجــر  ــرد و همی ــه بگی ــی فاصل ــه شــکل جزئ ــم هــا) ب ــل تحری ــه دلی ــن رویکــرد (ب ــا از ای ت
ــت در ســال  ــی در درآمدهــای دول ــه کاهــش بیــش از ۵۰ درصــدی ســهم درآمدهــای نفت ب
ــی هــا از  ــه زن ۲۰۱۱/۲۰۱۰ میــالدی (۱۳۸۹-۱۳۹۰ خورشــیدی) شــده اســت. برخــی گمان

کاهــش حــدود ۳۲٪ تــا ســال ۲۰۱۷ میــالدی (۱۳۹۶ خورشــیدی) خبــر مــی دهنــد.[۲۷]
در ارتبــاط بــا تخصیــص منابــع مالــی مــی تــوان گفــت دولــت ایــران بیشــترین ســهم را 
در تحقــق برابــری از طریــق ارائــه کمــک هــای نقــدی و کاالیــی و آمــوزش رایــگان و خدمــات 
عمومــی و کاالهــای مصرفــی و انــرژی ایفــا کــرده اســت. دولــت تــا پیــش از اصــالح قانــون 
هدفمنــدی یارانــه هــا در ســال ۲۰۱۰ میــالدی (۱۳۸۹ خورشــیدی) کاالهــای فراوانــی را بــه 
کمتــر از قیمــت واقعــی در اختیــار مــردم قــرار مــی داد تــا جایــی کــه نــرخ آنهــا تنهــا ۲۰ تــا 
۲۵٪ قیمــت بیــن المللــی بــود. ایــن رویکــرد ســاالنه ۲۵ میلیــارد دالر بــرای خزانــه دولــت و 
حــدود ۹۰ تــا ۱۱۰ میلیــارد دالر بــرای فرصــت هــای بدیــل هزینــه بــردار بــود. [۲۸] بــی گمــان 
ــه  ــورم داشــت و منجــر ب ــت و ت ــر مســتقیم در افزایــش بدهــی هــای دول ــن رویکــرد تاثی ای
نابرابری شــد. بــه ویــژه اینکه ایــن نظام یارانــه ای همــه گروه هــا را در بــر می گیــرد و فرقی 
بیــن افــراد مســتحق و غیــر مســتحق دریافــت یارانــه قائــل نمــی شــد.[۲۹] کمــا اینکــه نظــام 
یارانــه ای یــاد شــده منجــر بــه تقلــب شــده تــا جایــی کــه دولــت روحانــی اعــالم کــرد –حتــی 
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بعــد از نظام جدیــد یارانــه ای- شــمار دریافــت کننــدگان یارانــه بیــش از جمعیت ایــران بوده 
است![۳۰]

ــران  ــرای جب ــوان وســیله ای ب ــه عن ــه ای ب ــت نظــام یاران ــا مثب ــج تقریب ــارغ از نتای ف
ناکارآمــدی ســاختاری نظــام اقتصادی بــه خصــوص در بخــش ارائه خدمــات آموزشــی اما 
یارانه هــا به شــکل عــام ناکارآمــد بــوده و قــادر بــه ایجــاد بهبــودی پایــدار درآمد گــروه های 
کم درآمــد نیســتند. یارانــه ها بخشــی از سیاســت بازتوزیــع درآمــد بوده و بــا توجه بــه بدتر 
شــدن درآمدهــای نفتی بــه عنوان یــک منبــع درآمــد رو بــه پایــان و نتایج رشــد تــورم در دراز 

مــدت پاســخگو نیســتند.

پنجم: بسترهای اقتصادی و سیاسی تو��ع د�آمد در ایران
نفــت محــور اقتصــاد ایــران و منشــا نقــاط قــوت و نقــاط قــوت اقتصــاد و سیاســت هــای 
اقتصــادی اســت. شــیوه توزیــع درآمــد در ایــران بــا توجــه بــه درک مزایــا و معایــب توزیــع 
در الگــوی رشــد منابــع رانده یــا به عبــارت ســاده تــر رابطــه میــان درآمدهــای نفتــی و توزیع 
درآمــد از طریــق کانــال هــای گوناگــون و نیــز بــا توجــه بــه بســتر اقتصــادی و سیاســی ایــن 

کانــال هــا قابــل تفســیر مــی باشــد.
دو نگرش اصلــی دربــاره رابطــه میــان درآمدهای نفتــی یــا منابع طبیعــی و توزیــع درآمد 
وجــود دارد. امــا ایــن دو نگــرش زیــر در خصــوص اینکــه ایــن رابطــه غیر خطــی بــوده اتفاق 

ــد. [۳۱] نظر دارن
۱-یــک نگــرش مــی گویــد ایــن رابطــه همــواره منفــی اســت. هــر چقــدر درآمدهــای نفتــی 
بیشــتر شــود نابرابــری در توزیــع درآمــد افزایــش مــی یابــد. البتــه گرایش هــا و تفســیرهای 
مبتنــی بــر عوامــل فــراوان در ایــن بــاره گوناگــون و متفــاوت هســتند. یــک اســتدالل مهــم در 
این بــاره به نقــش بیمــاری هلنــدی [۳۲] اشــاره مــی کند. بیمــاری هلنــدی ناشــی از ایــن منابع 
رانتــی بــوده و منجــر بــه اختــالل در رابطــه بین بخــش هــا و فعالیــت هــای داخلــی و خارجی 
ــه  ــه مــی شــود. ایــن پدیــده منجــر ب و تحریــک رانــت کالن بــرای فعالیــت هــای رانــت جویان
ــا کاهــش کیفیــت نهــادی و  ــه طــور عــام در اقتصادهایــی مــی شــود کــه ب افزایــش فســاد ب
ــه  ــن تحــوالت منجــر ب ــرو هســتند. ای ــع روب ــی از مناب نوســانات بازارهــای کشــورهای غن
نوســانات اقتصــادی کلــی شــده کــه آخــر دســت بــه تضعیــف رشــد و افزایــش شــکاف و بــه 
کار گیــری ســرمایه در فعالیــت هــای منابــع مــی انجامــد. همــه ایــن عوامــل دســت بــه دســت 
هــم داده و منجــر بــه تضعیــف فعالیت هــای بــا تــوان کارآفرینی بــاال و کاهــش تقاضــا برای 

توســعه ســرمایه انســانی و مهــارت کاری مــی شــود.
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۲- گروهــی دیگــر معتقدنــد ایــن رابطــه پــر نوســان و دو ســویه اســت. البتــه ایــن رابطــه 
بیشــتر بــه ســمت نابرابــری در توزیــع حرکــت مــی کنــد تــا بهبــود آن. ایــن گــروه بــا در نظــر 
گرفتــن کلیــه عوامــل یــاد شــده معتقدنــد کــه تاثیــر ایــن عوامــل بــه دالیــل گوناگــون در کوتــاه 
مــدت و بلند مــدت تفــاوت دارد. مهــم ترین ایــن عوامــل عبارتنــد از میــزان درآمــد از منابع به 

کل درآمــد و کیفیــت نهادهــا و میــزان فســاد و کیفیــت نیــروی کار و غیــره.
با بررســی همه مــواردی کــه در پژوهــش حاضر بــه آن به طــور تفصیلــی و غیــر تفصیلی 
اشــاره شــد مــی تــوان گفــت همــه مشــخصات مــورد توافــق دو گــروه در ایــران وجــود دارد. 
بــا توجــه وضعیــت بحرانــی درآمدهــای نفتی کــه تحــت تاثیــر شــرایط جهانــی و تحریــم های 
آمریــکا اســت و نیــز ســمت و ســوی خصوصی ســازی مــی تــوان گفــت تحلیــل دوم در مورد 
ایــران انطبــاق بیشــتری دارد. (شــاید تحریــم هــا فایــده ای هــم داشــته باشــد!) البتــه نمــی 
توان بــه صــورت قطعــی گفت کــه کــدام یــک از تحلیــل هــای یــاد شــده در مــورد ایــران کامال 
همخوانــی دارد چــرا کــه ایــن کار بــه پژوهــش هــای مقایســه ای در دوره طوالنــی تــری نیــاز 
ــران نقــش دارد ایــن اســت کــه  دارد. عامــل دیگــری کــه در ترجیــح تحلیــل دوم در مــورد ای
ایــران در ضمــن کشــورهای دارای درآمــد نفتــی هنگفــت نبــوده و متوســط درآمــد نفتــی بــه 
شــهروندان ایــن کشــور پرجمعیــت اختصــاص نمــی یابــد. ایــران با توجــه بــه ایــن داده های 
عینی بایــد بــه دنبــال منابــع درآمــد دیگــری و الگــوی رشــد کارآمدتــر از الگــوی منابــع رانده 
ــال، ســهم هــر ایرانــی از نفــت و گاز در ســال ۲۰۰۹ میــالدی (۱۳۸۸  ــوان مث ــه عن باشــد. ب
خورشــیدی) ۱۶۰۰ دالر بــود کــه درآمــد چنــدان زیــادی از محــل فــروش نفــت به شــمار نمی 
رود ایــن رقم در لیبــی بــه ۶۴۲۰ دالر و در ونزوئال بــه ۲۱۳۰ دالر و روســیه بــه ۲۰۸۰ دالر و 
الجزایــر بــه ۱۹۳۰ دالر رســید.[۳۳] البتــه در اینجا موضــوع بحث ما کشــورهای کــم جمعیت 

نیســتند چــرا کــه شــرایط آنهــا فــرق مــی کنــد و قابل مقایســه بــا ایــران نیســتند!
با توجه بــه اینکه بحــث مــا در اینجا اقتصاد سیاســی اســت مــواردی مثــل انــدازه دولت 
و میــزان مالیــات بــر درآمــد و فســاد دولــت و دموکراســی سیاســی از اهمیــت برخوردارنــد. 
ویژگی هــای یک دولــت رانتــی وابســته بــه درآمدهــای نفتــی در مــورد ایــران صدق مــی کند. 

ایــن ویژگی هــا تاثیــر مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر عدالــت اجتماعــی دارند.
در ارتبــاط بــا انــدازه دولــت بایــد گفــت هــر چقــدر بخــش خدماتــی و غیــر تولیــدی دولــت 
بــزرگ تــر باشــد هزینــه کارکردی کــه بــه ضــرر رشــد و توزیــع درآمــد تمام می شــود بیشــتر 
می شــود. چارچــوب کلــی الگوی اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای هم ســطح ایــران از لحاظ 
ــران بیشــتر از  ــت در ای ــدازه دول ــل مصــر شــباهت دارد. ان ــت و توســعه مث درآمــد و جمعی
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ــدازه  ــا اســت.[۳۴] ان ــه و شــمال آفریق ــر از کشــورهای خاورمیان ــدازه ای کمت ــا ان ــه و ت ترکی
دولــت در ایــران در قیــاس بــا مصــر بــزرگ اســت امــا در قیــاس بــا کل کشــورهای منطقــه 
تفــاوت چندانــی نــدارد. گرچــه اخیــرا برخــی اقدامــات در جهــت آزادســازی اقتصــاد انجام 
ــه خصوصــی  ــت تنهــا ب ــدازه دولــت شــده امــا اگــر دول ــه کاهــش جزئــی ان شــده و منجــر ب
ــدی را  ــر تولی ــی و غی ــی و خدمات ــا کــرده و بخــش دولت ــدی اکتف ــی تولی ســازی بخــش دولت

کوچــک نکنــد اقتصــاد ایــران از لحــاظ کیفــی بدتریــن اقتصــاد خواهــد بــود.
بــه شــکل عــام مالیــات بــر درآمــد در ایــران کــم اســت. ارزش درآمدهــای کشــور از ایــن 
ــالدی  ــا ســال ۲۰۱۵ می ــت ت ــی دول محــل در طــول پنجــاه ســال گذشــته از درآمدهــای نفت
(۱۳۹۴ خورشــیدی) فراتــر نرفتــه اســت.[۳۵] تاثیــر ایــن درآمدهــا در دهــه هــای گذشــته بــر 
ــی ۶.۴٪ اســت.  ــی کل ــار مالیاتــی از درآمــد داخل ــران منفــی اســت. مجمــوع ب ــع در ای توزی
باالتریــن مالیات بــر درآمــد افــراد ۳۵٪ و باالتریــن میــزان مالیات بــر درآمد شــرکت ها ٪۲۵ 
بــوده اســت. [۳۶] ایــن ارقــام در مقایســه با انــدازه دولــت کم اســت. درآمدهــای هنگفــت نفتی 

هــم در بزرگــی انــدازه دولــت موثــر بــوده اســت.
ــر مســتقل  ــران غی ــی در ای ــوان گفــت سیســتم قضای ــت مــی ت ــا فســاد دول ــاط ب در ارتب
اســت. رتبــه دســتگاه قضایــی غیــر مســتقل ایــران در جهــان صــد و یازدهــم اســت. دولــت 
فاقد شــفافیت بــوده اســت. ایــران در جدول شــفافیت بیــن الملــل در ردیــف ۱۴۵ قــرار دارد 
کــه ایــن امــر منجــر بــه تضعیــف حاکمیــت قانــون شــده اســت.[۳۷] ایــران در جدول شــاخص 
فســاد در مرتبه ۱۳۱ در میان ۱۷۶ کشــور قــرار دارد. این گــزارش در ســال ۲۰۱۶ میالدی 
(۱۳۹۵ خورشــیدی) منتشــر شــده اســت. [۳۸] ایــن موضوع منجــر به بــی کفایتــی اقتصادی 
و در بخــش کمــی بــه هــدر رفتــن منابــع و در بخــش کیفــی بــه هــدر رفتــن فرصــت هــا بــر اثر 

ســوءمدیریت عمومــی انجامیــده اســت.
در رابطــه بــا دموکراســی سیاســی بایــد گفــت کــه بنــا بــه پژوهــش هــا «مــردم از دولــت 
هایی بــا بودجــه هــای بــزرگ تــر و مالیــات کمتــر حمایــت مــی کننــد.»  [۳۹] شــیوه حکومتداری 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه عمومــی ب ــق یاران ــع درآمــد از طری ــاز توزی ــه ب ــت ب ــران و گرایــش دول در ای
رویکــرد ثبــات بخــش بــا توجه بــه نتیجــه ایــن پژوهــش قابل تفســیر اســت. البتــه دموکراســی 
سیاســی ضعیف منجر به افزایــش نابرابــری در توزیع درآمــد در دراز مــدت از طریق کانال 
هــای سیاســت اقتصــادی و بــه ویــژه فســاد دولتــی مــی شــود. ایــن امــر بــا توجــه بــه جهــت 
گیری بــه ســمت آزادســازی در چارچوب کشــورهای جهان ســومی شــدت مــی گیــرد. ایران 
در شــاخص دموکراســی در ســال ۲۰۱۵ میالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) در رتبه ۱۵۴ در بین 

۱۶۴ کشــور قــرار گرفــت. [۴۰]
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پایان: ا���ابی کمی و کیفی ساختار عدالت اجتماعی در ایران
با جمــع بندی پژوهــش حاضــر و ارزیابی ســاختار عدالــت اجتماعــی در ایران مــی توان 
گفــت عدالــت اجتماعــی از لحــاظ کمــی بــه بهبــود تقریبــی در مقایســه بــا دوره شــاه دســت 
یافته اســت. البتــه این بهبــود در ســطح انتظــارات و آمــال و آرزوهــا از انقالب نبــود، در این 
میــان نقــش عوامــل خارجــی نظیــر تحریــم هــای بیــن المللــی و امثــال آن را هــم نبایــد نادیده 
گرفــت. بــه هرحال امــا عامــل اصلــی همــان الگــوی رشــد منابــع رانــده و چارچوب سیاســی 
ایــن الگــو اســت. ایــن ســاختار بــه دالیــل زیــر از لحــاظ کیفــی و معیــاری و اجتماعــی عقــب 

مانــده و ناکارآمــد و ناپایدار اســت:
۱-عقــب ماندگــی اجتماعــی آن به خاطــر تحقــق عدالــت از طریــق توزیــع ثانویه و نــه اولیه 
اســت. بــاز توزیــع درآمــد در ایــن الگــو در چارچــوب غیــر دموکراتیــک صــورت مــی گیــرد و 
بــه همیــن دلیــل تحــت اراده نظــام حاکــم قــرار مــی گیــرد. دســتاوردهای ایــن الگــو زیــر بــار 
فشــارهای ناشــی از هــر بحرانــی و یــا حتــی در چارچــوب سیاســت هــای آزادســازی کــه به 

تازگــی اجــرا شــده بــه آســانی از دســت مــی روند.
۲-عقــب ماندگــی کیفــی آن بــه خاطــر تحقــق عدالــت از طریــق توزیــع فــردی و نــه توزیــع 
اقتصــادی اســت. عدالت در ایــن الگــو از طریــق بازتوزیــع دولتــی درآمد بــه شــکل یارانه ای 
به جای کنتــرل بــازار کار و اشــتغال زایــی با دســتمزدهای بــاال و تغییر شــیوه توزیــع ثروت 

تحقــق مــی یابــد. دلیــل این مشــکل همــان الگــوی رشــد یاد شــده اســت.
۳-وابســتگی اقتصاد بــه مازاد نفتــی منجر بــه عدم تــداوم و کاهــش منافع اقتصــادی در 
بلنــد مــدت شــده و اقتصــاد را در معــرض نوســانات و چالش هــای گوناگــون قرار مــی دهد 

کــه در پژوهــش حاضــر به آنها اشــاره شــد.
۴-وابســتگی اقتصــاد به مــازاد نفتــی منجــر بــه دو برابر شــدن نابرابــری اقتصــادی می 
شــود. در ایــن شــرایط بایــد بــا افزایــش بــار مالیاتــی و ایجــاد نظــام مالیاتــی رو بــه افزایش 

در راســتای تحقــق برابری کوشــید.
۵-تفــاوت چشــمگیری میــان مزایــا و بارهــای ســطوح مختلــف درآمدی وجــود نــدارد. در 

ایــن ســاختار مزایای گــروه هــای درآمــدی پاییــن بیشــتر بــوده و بارهــا کمتر اســت.
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