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  خالصه اجرایی   
عدالت مقوله ای اســت که علی رغم اهتمام بسیار برای حفظ و گسترش آن و حتی نام گذاری 

دهه چهارم انقالب به "پیشــرفت و عدالت" فاصله بسیاری با وضع مطلوب داشته و این فاصله 

مشــکالتی را در مسیر رشــد و تعالی کشور ایجاد کرده اســت. از جمله عواملی که این فاصله 

را تشــدید می کند، فساد اقتصادی است. به منظور بررســی رابطه فساد و عدالت در جمهوری 

اســالمی ایران، در گزارش حاضر ابتدا شاخص کنترل فساد، بررسی شده و سپس ضریب جینی 

و نرخ بیکاری در قالب آمارهای پایگاه های داده های بانک مرکزی ج.ا.ایران، مطالعه گشــته اند. 

جهت زمینه ســازی کسب نتایج از مطالعه، با اســتفاده از مرور تجارب جهانی، تأثیر مبارزه با 

فســاد در ارتقاء شــاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. مرور 

این تجارب نشــان می دهد که با بهبود شاخص کنترل فساد، ضریب جینی و نرخ بیکاری بهبود 

یافته اند. در نهایت در جهت کاهش فساد و ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی، به 

عبارتی کاهش شکاف طبقاتی جامعه و افزایش اشتغال راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند 

از: تعییــن و تصویــب قوانین صحیح مالیاتی برای حمایت از اقشــار ضعیــف، رعایت اصل 

شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی، کوچک ســازی دولت با گسترش دولت الکترونیک، 

ثبات سیاست گذاری های کالن اقتصادی در بلندمدت.

مخاطبان گزارش 
    معاونت تعاون

پیام های کلیدی گزارش
    توجه به ابعاد مختلف تأثیرگذاری فساد

    اهتمام به بحث مبارزه با فساد به منظور ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی

گزینه های سیاستی موجود
    تعیین و تصویب قوانین صحیح مالیاتی در جهت حمایت از اقشار ضعیف

    رعایت اصل شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی

    کوچک سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک 

    لزوم ثبات سیاست گذاری های کالن اقتصادی در بلندمدت



رابطه فساد و عدالت اقتصادی-اجتماعیرابطه فساد و عدالت اقتصادی-اجتماعی
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                 1- بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و ضریب جینی در ایران 
 ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که با نسبتی بین 0 و 1     تعریف 
می شــود. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد 0 باشــد، برابری بیشتر در توزیع درآمد و هر 

چقدر ضریب جینی به عدد 1 نزدیک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می کند1 .
شاخص کنترل فســاد نیز شامل فساد رفتاری است که در پی آن افراد صاحب قدرت از نفوذ 
خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راســتای منافع شخصی خود بهره می برند. این شاخص 
هم فســادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کالن را شامل می شود2. شاخص کنترل 
فساد بین 2/5 تا 2/5- اندازه گیری می شود که هرچقدر به عدد 2/5 نزدیک تر باشد، نشان دهنده 
بهتر بودن وضعیت کشــور در کنترل و جلوگیری از وقوع فســاد اســت3 . در نمودار شماره 1، 
ضریب جینی و شــاخص کنترل فســاد ایران در بازه زمانی 7 ساله از سال 1388 تا سال 1395 

ارائه شده است. 

در کشــور ایران، عدالت گفتمان محوری انقالب اســالمی بوده و می توان عدالت را یکی از 
باالترین و واالترین اهداف هنجاری در جامعه دانست. فساد اقتصادی، فعالیت های غیرقانونی 
و فســاد با تحت تأثیر قــرار دادن توزیع منابع، مالیات ها، یارانه ها، قیمت  کاالهای اساســی و 
ضروری، بیکاری، خط فقر، توزیع درآمد و ... منجر به تضییع حقوق دیگران شــده و عدالت را 
زیر پا می گذارد. به این ترتیب بروز فساد عدالت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل در 

ادامه نوشتار، ابتدا فساد و شاخص آن بررسی می گردد.
 فســاد به معنای سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کســب منفعت شخصی است1 . بانک 
جهانی هر ساله شاخص کنترل فساد را برای حدود 200 کشور اندازه گیری کرده و ارائه می کند. 
در این گزارش به منظور تحلیل روابط مبارزه با فساد و شاخص های عدالت اجتماعی از شاخص 

کنترل فساد به عنوان معیاری که بیان کننده مبارزه با فساد باشد2 ، استفاده خواهد شد.
برخی از صاحبنظران شاخص عدالت اقتصادی-اجتماعی را میزان بهره مندی از منابع طبیعی 
معنا می کنند، گروه دیگری شــاخص های بیکاری و فقر را به عنــوان معیار عدالت اقتصادی-
اجتماعی در نظر می گیرند و گروهی نیز توزیع مناســب درآمد را عدالت اجتماعی می دانند، در 
این گزارش بیکاری و فقر به عنوان تعاریفی برای عدالت اجتماعی مدنظر قرار داده شــده است 
و از شــاخص ضریب جینی و نرخ بیکاری به عنوان شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی 

استفاده می شود.

 1- بانک جهانی/ سازمان شفافیت بین المللی 
2 - شــاخص های دیگری در خصوص فساد توسط سازمان های دیگر ارائه شده اند؛ مانند شاخص ادارک فساد که توسط سازمان 
شفافیت بین المللی هر ساله ارائه می شود، اما به دلیل اینکه موضوع گزارش حاضر تعامل مبارزه با فساد است از شاخص کنترل فساد 
استفاده شده، چرا که کنترل فساد و جلوگیری از گسترش آن، به نوعی مبارزه با فساد تلقی می شود، درصورتی که شاخص ادارک فساد 

 میزان فساد احساس شده از سوی مردم جامعه را به تصویر می کشد.
ً
صرفا

1 -  مرکز آمار ایران
2 -  Avram, 2014
3 - World bank
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یب جینی و شاخص کنترل فساد در ایران نمودار 1: ضر

منبع: بانک جهانی/ مرکز آمار ایران 

*نمودار باال مربوط به ضریب جینی و نمودار پایین مربوط به شاخص کنترل فساد است. 

همان طور که در نمودار شــماره 1 مشاهده می شود، از ســال 1388 تا سال 1393 شاخص کنترل 

فساد روندی افزایشی داشته )بهبود یافته( و از 0/84- به 0/62- )همان طور که بیان شد هر چقدر عدد 

شــاخص ادارک فساد به 2/5 نزدیک تر باشد، نشان دهنده وضعیت خوب کشور در سیاست های اعمال 

شــده برای کنترل و جلوگیری از فساد است و هر چقدر عدد شــاخص کنترل فساد به 2/5- نزدیک تر 

باشــد، نشــان دهنده عدم مطلوب بودن سیاست های اعمال شــده برای کنترل فساد بوده است( رسیده 

اســت. مشاهده می شــود که در همین سال ها نیز، ضریب جینی روندی کاهشــی داشته )بهبود یافته، 

چرا که هرچقدر ضریب جینی به عدد 0 نزدیک تر باشــد، نشان دهنده توزیع مناسب درآمد در جامعه 

است.( و از 0/41 به 0/36 رسیده است. 

از سال 1392 تا ســال 1395، شاخص کنترل فساد کاهش یافته و از 0/62- به 0/72- نزول کرده 

اســت که این نشــان دهنده افزایش فساد در جامعه است. همان طور که مشــاهده می شود، در این بازه 

زمانــی )1392 تا 1395( ضریب جینی افزایش یافته که نشــان دهنده عدم توزیع مناســب درآمد در 

جامعه است. 

لذا می توان بیان کرد که فســاد تأثیر مثبتی بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در کشور 

دارد، چرا که مطابق نمودار شــماره 1، با کاهش )افزایش( فســاد، ضریب جینی افزایش )کاهش( یافته 

1 - مجموع جمعیت شاغل و بیکاری که به صورت فعال به دنبال شغل است، تشکیل نیروی کار را می دهد. است. 

            2- بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و نرخ بیکاری در ایران
  در این قســمت به بررسی رابطه بین شاخص کنترل فســاد و نرخ بیکاری پرداخته می شود. 

همان طور که بیان شد، شاخص کنترل فساد هر ساله توسط بانک جهانی ارائه شده و عددی بین 

2/5 تا 2/5- را دربرمی گیرد. 

نرخ بیکاری به صورت درصد از کل نیروی کار1   محاســبه می شود و آمار مربوط به این نرخ 

هر ســاله توسط بانک جهانی ارائه می شــود. در نمودار شماره 2، نرخ بیکاری و شاخص کنترل 

فساد از سال 1388 تا سال 1395 ارائه شده است. 

نمودار 2: نرخ بیکاری و شاخص کنترل فساد در ایران

  منبع: بانک جهانی

*نمودار باال مربوط به نرخ بیکاری و نمودار پایین مربوط به شاخص کنترل فساد است. 

همان طور که در شکل شماره 2 مشاهده می شــود، با بهبود )افزایش( شاخص کنترل فساد، 

نرخ بیکاری کاهش یافته و با افت )کاهش( شــاخص کنترل فســاد، نرخ بیکاری افزایش یافته 

اســت. به عنوان مثال شاخص کنترل فساد از 0/84- در سال 1388 به 0/62- در سال 1393 

رســیده)افزایش یافته(، در همین بــازه زمانی نرخ بیــکاری از 11/97 درصد به 10/44 درصد 

کاهش یافته است. همچنین در سال 1393، شاخص کنترل فساد 0/62- بوده که به 0/72- در 

 در همین بازه زمانی نرخ بیکاری از 10/57 درصد به 12/43 
ً
ســال 1395 کاهش یافته که دقیقا

درصد رســیده است. بنابراین می توان بیان کرد در بازه های زمانی که شاخص کنترل فساد بهبود 

یافته با کاهش نرخ بیکاری همراه بوده است و بالعکس. 



عدالــت  شــاخص های  ارتقــاء  در  فســاد  بــا  مبــارزه  عدالــت نقــش  شــاخص های  ارتقــاء  در  فســاد  بــا  مبــارزه  نقــش 
منطقــه کشــورهای  برخــی  در  منطقــهاقتصادی-اجتماعــی  کشــورهای  برخــی  در  اقتصادی-اجتماعــی 

منبع: بانک جهانی

 - شاخص کنترل فساد بین 2/5 )بهترین( تا 2/5- )بدترین( ارائه می شود و ضریب جینی بین 1 )بدترین( و 0 )بهترین( ارائه می شود.
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در قســمت های قبل بیان شــد که در بازه های زمانی که شاخص کنترل فساد در ایران افزایش 

)کاهش( داشــته، ضریب جینی و نــرخ بیکاری، کاهش )افزایش( یافته اســت که این موضوع 

نشان دهنده تأثیر مثبت کنترل فســاد و مبارزه با آن بر شاخص های عدالت اجتماعی است. در 

این قســمت به بررسی تأثیر شاخص کنترل فساد بر شــاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی 

)ضریب جینی و نرخ بیکاری( در کشــورهای منطقه پرداخته می شــود که در جدول شــماره 1 

ارائه شــده است. دلیل انتخاب کشورهای منطقه وجه تشابه آنها در درحال توسعه بودن، حضور 

در خاورمیانه و برخورداری از جمعیت قابل توجه مســلمان اســت. همچنین به دلیل عدم ارائه 

ضریب جینی برای همه کشــورهای مرتبط، در این گزارش از کشــورهایی برای مقایسه با ایران 

استفاده شده که آمار مربوط به ضریب جینی برای آن ها موجود بود.

جدول 1: شاخص  کنترل فساد و شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی کشورهای منطقه 

همان طور که در جدول شــماره 1 مشــاهده می شود، در کشــور ترکیه از سال 1390 تا سال 

1395، شاخص کنترل فســاد روندی کاهشی داشــته و از 0/14- به 0/63- رسیده است. در 

همین بازه زمانی 5 ســاله، ضریب جینی و نرخ بیکاری روندی افزایشــی داشــتند، به طوریکه 

ضریــب جینی از 0/4 به 0/42 افزایش یافته و نرخ بیــکاری از 8/79 درصد به 10/83 درصد 

رسیده است. 

در خصوص کشــور مصر، چنان که در جدول شماره 1 مشــاهده می شود، از سال 1390 تا 

سال 1395 شاخص کنترل فساد کاهش یافته )از 1/14- به 1/23-( و ضریب جینی )از 0/3 به 

0/32( و نرخ بیکاری )از 11/84 به 12/40( افزایش یافته است.  

در کشور قبرس شــواهد کمی متفاوت از سایر کشورهاست، به گونه¬ای که شاخص کنترل 

فســاد روندی افزایشی  داشته و از 1/05 در سال 1390 به 1/08 در سال 1395 رسیده است، با 

این حال ضریب جینی تقریبأ در این سال ها با ثبات بوده و تغییر 0/01 را داشته، اما نرخ بیکاری 

در این بازه زمانی 5 ســاله با نوسانات روندی افزایشی داشته است. به عبارتی علی رغم اینکه در 

این کشور شاخص کنترل فساد بهبود یافته )البته بهبود این شاخص چندان قابل توجه نیست چرا 

که یک افزایش 0/05 است( ضریب جینی ثابت و نرخ بیکاری افزایش یافته است. 



یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
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بررســی روند ضریب جینی، نرخ بیکاری و شاخص کنترل فســاد در ایران بیان می کند، در 

بازه های زمانی که مبارزه با فســاد صورت گرفته یا به عبارتی دیگر شاخص کنترل فساد افزایش 

داشــته، در همان بازه زمانی ضریب جینی کاهش )کاهش فاصلــه طبقاتی( و نرخ بیکاری نیز 

کاهش )افزایش اشــتغال( یافته است. در مرور تجارب جهانی نیز با بررسی روند شاخص های 

عدالت اقتصادی-اجتماعی و شاخص کنترل فساد، مشاهده شد که تأثیر تعامل با مبارزه با فساد 

در ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی در این کشورها هم صدق می کند. 

به طور کل مقایســه شاخص های مورد بررسی بین کشــورهای منطقه، رتبه بندی متفاوتی را 

در هر شــاخص ارائه می دهد، اما نکته مورد اهمیت این گزارش، این موضوع اســت که مبارزه 

و کنترل فســاد در کشورهای مورد بررســی اثر مثبتی بر ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-

اجتماعی دارد. به همین دلیل راهکارهایی به جهت کاهش فســاد و ارتقاء شاخص های عدالت 

ارائه می شود.

1- تعیین و تصویب قوانین صحیح مالیاتی برای حمایت از اقشــار ضعیف و تقویت 
ضمانت اجرایی

از جمله نخستین راهکارهای ایجاد عدالت در کشور، تعیین و تصویب قوانین صحیح است. 

قوانینی که مصالح مادی و معنوی همه شهروندان را به طور یکسان تضمین می¬کند و با اصول 

حاکم بر روابط اجتماعی موجود در کشور هماهنگ است. بنابراین پیشنهاد می شود ابتدا قوانینی 

مانند حمایت از قشر ضعیف جامعه، دریافت مالیات از ثروتمندان و اعطای آن به افراد نیازمند و 

پرداخت یارانه های دولتی به افراد واجد شرایط به¬گونه¬ای تصویب و اجرا شوند که در راستای 

کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت اقتصادی-اجتماعی باشند. چرا که در بسیاری از موارد، 

دیده شده که مالیات بیشــتر از افراد ضعیف گرفته می شود و معافیت های مالیاتی مشمول حال 

افرادی می شود که صحیح نیســت. در مرحله دوم در مراحل اجرایی قوانین تصویب شده، باید 

تدابیری اتخاذ شــود که این قوانین از ضمانت اجرایی برخوردار بوده و امکان رصد و پیگیری آن 

محفوظ باشد.

مطابق آمار ارائه شــده و توضیحات بیان شده با بهبود شــاخص کنترل فساد، نرخ بیکاری و 

ضریب جینی در کشــورهای ایران، ترکیه و مصر کاهش یافته است. به جهت مقایسه کشورهای 

ذکر شده در جدول شــماره 1، مشاهده می شود که شاخص کنترل فساد در ایران نسبت به ترکیه 

و قبرس ضعیف تر اســت. همچنین نرخ بیکاری در ایران نسبت به ترکیه باالتر و نسبت به مصر 

و قبرس پایین تر اســت. این درحالی است که شاخص کنترل فساد در قبرس در وضعیت بسیار 

مطلوب تری نســبت به ایران قرار دارد. یکی از دالیل باال بودن نرخ بیکاری در قبرس، علی رغم 

باال بودن شــاخص کنترل فساد، رشد اقتصادی پایین این کشور است، به این صورت که دولت 

این کشور با این میزان رشد اقتصادی توانایی ایجاد اشتغال به اندازه کافی را دارا نیست. 

به طور کلی نرخ بیکاری در ترکیه نســبت به ایران، مصر و قبرس پایین تر است. این در حالی 

است که ضریب جینی در ترکیه نسبت به کشورهای مذکور باالتر است، به عبارتی توزیع درآمد 

در ترکیه نسبت به ســایر کشورهای مورد بررسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که این شکاف 

طبقاتی باال در ترکیه به سیاســت های حمایتی دولت بازمی گردد که آثار بازتوزیعی برنامه ریزی 

شده و مناسبی ندارد. 

لذا گرچه مقایسه شــاخص های مذکور در کشورهای مختلف رتبه بندی متفاوتی از کشورها 

ارائه می دهد، اما به طور کلی در گزارش حاضر و در خصوص کشورهای مورد بررسی، مشاهده 

شد که مبارزه و کنترل فساد اثر مثبتی بر ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی-اجتماعی دارد. 
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     پایگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

aspx.4275/https://www.cbi.ir/page
     پایگاه اطالعات و شاخص های بانک جهانی

https://data.worldbank.org/indicator

2- رعایت اصل شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی
پیشنهاد می شود به منظور کاهش فســاد و افزایش عدالت، در تمام سطوح مدیریتی، اعم از 
دولت، قوه قضائیه و مجلس کســانی عهده دار امور باشند که هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ 
مدیریتی و سیاستی خبره باشــند. برای این منظور باید کالس های آموزشی برای کارکنان برگزار 
گردد که ابتدا هم با انواع فساد و هم با مسئولیت های خود در سازمون ذی ربط آشنا شوند، سپس 
در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، آن را به مراتب اطالع داده و از ادامه آن جلوگیری 
به عمل آورند. برای گسترش چنین موضوعی، دولت می تواند ریاست هر بخش را موظف نماید 
تا به افشاکنندگان فســاد و کارمندانی که بدون هیچگونه تخطی از کار خود، مشغول به فعالیت 

هستند، تشویقی اعطا نمایند.  
3- کوچک سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک 

پیشنهاد می شــود که یک نظارت الکترونیکی متناسب با هر بخش بر فعالیت های اقتصادی 
انجام گیرد. این نظارت الکترونیکی می تواند در قالب دولت الکترونیک باشــد چرا که کشــور 
در ســال های اخیر در پیشبرد دولت الکترونیک پیشــتاز بوده  و زیرساخت ها  و پایه های اصلی 
دولت الکترونیک را در دارا اســت و تنها با ایجاد یک سیستم مدیریت مناسب می-توان دولت 
الکترونیک را در کشور گسترش داد؛ من جمله ساختن کیوسک¬های اینترنتی در ادارات دولتی، 
طراحی یک وب سایت که بتواند خدمات دولتی را در قالب شهروندان، مشتریان، بنگاه ها، درون 

سازمان ها و سایر دولت ها ارائه دهد.
4- لزوم ثبات سیاست گذاری های کالن اقتصادی در بلندمدت

یکی از مواردی که منجر به ایجاد زمینه بروز فســاد می شــود، تغییر سیاست های اقتصادی 
در کوتاه مدت )مانند تغییر پیوســته تعرفه های گمرکی( اســت. بنابراین پیشنهاد می شود وزارت 
اقتصاد، وزارت صنعت و ســایر وزارتخانه ها و نهادها، بــا نظارتی دقیق  بر اهداف بلندمدت از 
تغییر سیاســت ها به دالیل کوتاه مدت که می توانند غیرمنطقی بوده و زمینه را برای ایجاد رانت، 

فساد و برهم زدن عدالت اقتصادی-اجتماعی فراهم  کند، جلوگیری به عمل آورند.  
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