
 93-75ـ صفحات  5931بهار ـ  اولنزدهم ـ شماره شافصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( ـ سال 

 الگوی اقتصادیدر بررسي تطبیقي اقتصاد بخش عمومي 

 رفاه هایدولتو جمهوری اسالمي ایران  قانون اساسي 
 

 1احمد جعفری صمیمی

 2حسن زرین اقبال

 3محمد رضا زیبائی

 4کاوه درخشانی درآبی
 

 22/8/2939تاريخ پذيرش:       22/5/2932تاريخ دريافت:
 

 چکيده
و دولتهای رفاه ایران  .ا. ج این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی

برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی 
می بخش عمومتعارف  یاقتصادادبیات مطابق با  هر دو الگودولت در  نقش مالحظه گردید کهصورت پذیرفت. 

در بررسی ادبیات مكتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات اما  می باشد. تا حد مناسبی قابل انطباق
و ناکارآمدی دولتهای ی دولت بر دولت رفاه نمایان گردید. مشكالت ساختار رانیا. ا .ج نهادی قانون اساسی

دور شدن از اهداف به  که  در حوزه عمل عدم تكافوی نظام هنجارهای اقتصادی )مكتب( آن رفاه، خصوصاً
که ست ا این در حالی. اصلی این تفاوت است أ، منشدامن زده استدر اقتصاد عدم توازن عدالتخواهانه و 

قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم کشور  نظام اقتصادی قانون اساسیچارچوب هنجاری دولت در 
انون ی الگوی اقتصادی قیدر همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنا نموده است.

اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت 
 مداخالت غیر ضرور خود در اقتصاد ضمن مراقبت از دائمی نشدن می توانددولت  ،به عنوان یک راهكارنماید. 

به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی  ،فرهنگ اقتصادی بهبود و توسعهبر تمرکز  از طریق
 کمک نماید.تصحیح حرکت انتقالی اموال  و
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 و ادبيات موضوع مقدمه .5

توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوك با کتاب  1791از دهه « اقتصاد قانون اساسی»برنامه پژوهشی 

به اوج و  1771و در دهه  ه، شروع شد"بنیادهای منطقی دموکراسی مشروطه :محاسبه رضایت"

جمهوری اسالمی ایران در میانه این قانون اساسی  تدوین .(1371 ،)کدخدائی رسیدخود شكوفایی 

های مختلف از جمله حوزه اقتصاد همراه بوده است. تفصیل موضوعات در حوزه هاییدوره با تبیین

ر است. د شدهاست که از آن به الگوی اقتصادی یاد  آنجاییاقتصادی در این سند حقوق اساسی تا 

ر ای برخورداهای گوناگون از جایگاه ویژهمسؤولیتنقش دولت در اقتصاد با ابزار و اهداف و  ،این الگو

رویكرد قانون اساسی در اقتصاد در پارادایم اقتصاد سیاسی  ،به طور قطع(. 1331 ،است )زرین اقبال

های اجتماعی در حوزه هاییاینجاست که در قانون اساسی چه نوع رویكرد سؤال است.آن قابل درك 

بوده  تک رویكردی نظریاتی با گرایشات ارتودکسی، ها مانند؟ برخی نظریهاستاز جمله اقتصاد مطرح 

گر بر دانند. برخی دیبینی رفتارها بر اساس فرض رفتار عقالنیت ابزاری مییشپ صرفاًرا  لت آنو رسا

 ،ادگر)د استوارند و به هیچ روش خاصی قائل نیستند یرویكردهای رادیكال و متدولوژی آنارشیست

نهادگرایانه، های ای چون روشبینانه بینابینی رویكردهای واقع ،های حدی(. در کنار این روش1371

( که رویكرد قانون 1371 ،)دادگر استرفتاری نیز مطرح  اقتصاداجتماعی و  اقتصادمدار کینزی، اخالق

 های سیاسی طبقه بندی نمود.  اقتصاداساسی جمهوری اسالمی ایران را باید در این گونه 

ها مسؤولیتام ها و نقشی است که در انجاندازه و تشكیالت کالن دولت ،از دیگر موضوعات مهم

متناسب سازی اندازه دولت و منطقی نمودن نقش  ،و حدود و ثغور آن در اقتصاد دارد. مهمترین هدف

و  ادها قائل شد، و این امر به ساختار اقتصتوان سهم خاصی را برای دولتنمی ،آن است. به طور قطع

و  بودهاقتصاد  درصد 11ود رغم اینكه سهم دولت در سوئد تنها حددولت وابسته است. چنانچه  به 

ای دولت سوئد در هناکامیای در حوزه خدمات عمومی برخوردار است، اما دولت از ساختار پیشرفته

 شده استبه ظاهر اندك در اقتصاد سهم همین منجر به کم کردن  "برابری و آزادی"تحقق شعار 

 (.1393 خلیلیان،)

صدی، و دولت موظف مطرح شده است. گرا، دولت متسه رویكرد عمده دولت کنترل ،در این ارتباط

ت داند و تمایل دولت به اعمال نظارساختار دولت را به عنوان ابزاری برای کنترل اقتصاد می گراکنترلدولت 

سازی و متناسب سازی اندازه مساله کوچک ،عامل اصلی جهت گسترده شدن آن است. راه حل ،و کنترل

 ،است. در رویكرد دومتماد در روابط میان دولت و جامعه ن و دمیدن روح اعدولت از طریق تعدیل کنترل آ

اد، واگذاری نههای مردمعلت افزایش اندازه آن بوده و جهت رفع آن تقویت سازمان ،های دولتغلبه تصدی

ها را علت بزرگ های متعدد دولتپیشنهاد شده است. دیدگاه اخیر نیز موظف سازی امور اقتصاد به مردم

ای به فرایندی را راهكار نگری و اصالح تدریجی ساختار وظیفهداند و ترویج فرهنگ کلشدن آنها می
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 (. 1331)الوانی،  داندها میهای دولترفت از ناهماهنگیبرون

در اقتصاد ایران مطلوب و متناسب با اهداف موضوعه ی دولت هافعالیتاندازه موجود  ،به طور قطع

ای دولت به تفكیک اثر بودجه جاری و عمرانی بر تولید ناخالص لحاظ ساختار بودجهباشد. با آن نمی

دارای اثرات مثبت بر  ،هم از نظر عمرانی و هم جاری ،گفت که امور اقتصادی توانمی( GNPداخلی )

ر ظدارای اثرات مثبت و از ن ،رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده ولی در امور اجتماعی از نظر عمرانی

این نتایج که از بررسی اثر  .است، هر دو اثر منفی در امور عمومی ودارای اثر منفی بوده  ،جاری

وری و بازدهی به ی دولت از دیدگاه متغیرهای اقتصاد کالن و خرد، و انتخاب متغیرهای بهرهها فعالیت

دست  داخلی بهتولید ناخالص  مقیاس تولید به منظور ارزیابی تخصیص بهینه منابع و سنجش رشد

 (. 1392 )سامتی، ن خدمات عمومی رفاهی استاگذار، هشداری برای تمام سیاستآمده

اقتصاد، یعنی رفاه اقتصادی برای  هدفدر پی ناکارآمدی نظام بازار، در جوابگویی به  1دولت رفاهایده 

زار کاستی های نظام با دولت رفاه را باید رویكردی عملگرایانه در واکنش بههمه افراد جامعه، شكل گرفت. 

ه ب ،کشورهای پیشرفته دانست. دولت در این الگو درخصوصاً ساله و تجربیات متعدد 131ای با پیشینه

های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی در اقتصاد دخالت نموده و اهداف رفاهی نظام ها و با قالببهانه

 .(1337ابنشتاین و همكاران، ) اقتصادی را دنبال می نماید

ت اینجاس سؤالد. نت دارهمشاب ،نظر قانون اساسیرفاه مداین الگو و الگوی دولت ،در موارد بسیاری

که این دو الگو از حیث نظری تا چه حد شبیه هم هستند؟ جایگاه و نقش دولت در این دو الگو چگونه 

ی رفاهی بخش عمومی هاسیاستی دولت در اقتصاد ایران و هافعالیتاست؟ آیا ناکارآمدی و عدم تناسب 

مطالعه بر روی عملكرد دولت  ؟ظرفیت در حقوق اساسی و الگوی اقتصادی آن است خألدر آن، به معنی 

د و مناسب است چه روشی در مطالعه آن دارای برای دولت برآمده از نهاد قانون اساسی رفاه چه بهره

ای شناسی مقاله به آن توجه ویژهروش این دو مقوله از یكدیگر جدا بوده و ،تعیین شود؟ به طور قطع

 داشته تا فضای عملكرد از فضای نظری به درستی تفكیک گردد. 

ست بر امكانی دنبال شده ا تأکیدت است؟ این بررسی با سؤاالپاسخی به اینگونه  ،روپیش مقاله

بخش ن حوزه اهای رفاه در عرصه عمل از حیث کارآمدی و یا عدم آن در اختیار محققکه دولت

گوی اقتصادی قانون سازی و آزمون و خطای الاز آنجاکه زمان چندانی برای پیاده دهد.عمومی قرار می

الگوی اقتصادی  وجود نداشته است، رفاههای الگوهای مشابهی چون دولتنسبت به  اساسی کشور

 2عمومی بخش اقتصادبر جایگاهی که  تأکیداست. بررسی با  نظری مد نظر بوده حیث ازقانون اساسی، 

 های دولت و علم اقتصاد متعارف دارد، صورت پذیرفته است.در تئوری

                                                                                                                   
1. Welfare State 

2. Public sector 
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 پيشينه و روش شناسی تحقيق .2

اند. شاید بتوان ادعا کرد دنبال نموده یرانا ا. مطالعات فراوانی مباحث اقتصادی را در قانون اساسی ج.

)مانند مباحث خرد و کالن و یا دولت و  اقتصادی به موضوعات خاص کامالًکمتر پژوهشی به صورت 

اقتصاد بخش عمومی( پرداخته باشد. مطالعات مشابه در حوزه دولت رفاه نیز کمابیش در همین سطح 

 و کارآییای چون عدالت و در بهترین حالت مباحث و بیشتر ناظر به مفاهیم کلی شوندمیدنبال 

بر روی مقایسه موضوعات مشخصی چون اقتصاد مطالعاتی که  ،باشند. در این میاناندازه دولت می

های مشترك مانند ، هرچند به اهداف و یا روشبودهبسیار کمیاب  ،عمومی متمرکز شده باشندبخش

 .شده استموضوع خدمات رفاهی عمومی هم اشاره 

، ضمن "ت در اقتصاد اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراننقش دول"نویسنده مقاله 

سعی کرده است به بررسی مبانی نظری دولت در اسالم و  ،بررسی تحول تاریخی دولت در اقتصاد

ا ر نقش دولت در قانون اساسی و اسالم را در حد میانه دیده و آن ،ا بپردازد. مقاله ا. قانون اساسی ج.

داند. بر این اساس دولت در ناکارآمدی بازار و نوسانات شدید رکودی و تورمی ور میاز افراط و تفریط د

 (.1333، شیخی مهرآبادی) به ایجاد وضعیت تعادلی کمک خواهد کرد

 و توسعه دولت رفاه و های پیدایی چگونگی تكوین و زمینه به ،"ظهور و افول دولت رفاه" مقاله

پرداخته اجتماعی(  تأمینوظایف دولت )سازماندهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های 

رفاهی آن )حمایت از سالمندان،  پنج زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی و ،در همین راستا است.

ای هاجتماعی خانواده، زمینه سازی برای گسترش فرصت های اشتغال و مراقبت تأمینبیمه اجتماعی، 

یل د که اگرچه اعالن سیاست تعدشومقاله، تأکید می  یپزشكی( تشریح گردیده است. در بخش پایان

ها ولتد مسؤولیتساختاری به معنای پایان یافتن عمر دولت رفاه است، اما به هیچ وجه بر پایان یافتن 

یران داللت مخارج بخشی از خدمات رفاهی اجتماعی و حمایت از نیازمندان و آسیب پذ تأمیندر 

 (.1397 ،زاهدی مازندرانی) ندارد

 در حوزه خصوصاًهای رفاه ی اخیر مالی نیز نقدهای فراوانی بر نحوه عملكرد دولتبحران هابه دنبال 

های هی دولتهای رفامالی هزینه تأمینهای ترین این نقدها بر چالششده است. عمده وارد بحران مالی

االت بازارهای ای های مالی درترین اثر سقوط شاخصمهمکند که می تأکیدشیرخوانی  اند.رفاه متمرکز شده

 .(1371بوده است )شیرخوانی و همكاران، تضعیف دولت رفاه  ومتحده، کاهش رفاه عمومی 

دولت قانون ، "اهی جامع در ایران بعد از انقالبهای تدوین نظام رفها و فرصتچالش"مقاله      

نبود یک سیاست اجتماعی جامع، به این معنا که گفتمان مستقل و  داندرفاه می اساسی را دولت

، را چالش نداشتهوجود  هاسیاستریزی برای این نوع سیاست اجتماعی به عنوان پیش زمینه برنامه

در بررسی برنامه های توسعه اجتماعی و تمایز داند. مقاله نظر قانون اساسی میاصلی نظام رفاهی مد

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/837816
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ین از تجربیات تدواست سعی کرده های توسعه بعد از انقالب،برنامه سیاست اجتماعی در برنامه آن با

بهره  موجود در آنهاهای های کالسیک و بحرانسیاست اجتماعی در سایر کشورهای دنیا، دولت رفاه

 (. 1333 ،سعیدی) جوید

به موضوع اندازه مطلوب های اندازه دولت دکتری خود با بررسی تئوری رسالهسامتی نیز در 

در حوزه خدمات اجتماعی  خصوصاًی اقتصادی دولت در ایران پرداخته و مداخالت دولت را هافعالیت

های گری دولت و افزایش سهم مشارکتو رفاهی عمومی ناکارا خوانده است. وی کاستن از نقش تصدی

نگر را راهكار  مدار به منطقی اقتصادی و اصالح ساختار دولت از وظیفه هافعالیتعمومی در 

 (.1392 )سامتی، استسازی اندازه دولت در اقتصاد ایران دانستهمتناسب

ی بررس سیاسی اقتصادرا از منظر  دولت قانون اساسی،ی در حوزه اقتصادبیشترین مطالعات 

خه شا آن راپرداخته و « اقتصاد قانون اساسی»پژوهشی های برنامهیشینه پبه کدخدایی اند. کرده

ه ند با بکو سعی می داندمیاز علم اقتصاد مبتنی بر پیش فرض فردگرایی و انتخاب عقالنی  یجدید

های تحلیلی همچون نظریه کارگیری روش تحلیلی معمول در اقتصاد متعارف و با استفاده از مدل

بانی ررسی مب" ها، پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی را بررسی کند.قیمت و نظریه بازی

به معرفی این برنامه  "و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی« اقتصاد قانون اساسی»و ابزارهای 

 پژوهشی پرداخته و کاربرد آن را در مهندسی قانون اساسی مورد اشاره قرار داده است.

 انونقظرفیت اقتصاد سیاسی  "بیشترین ارتباط با موضوع این پژوهش دارد. مقاله  ،دو اثر از دادگر

 ن راآاقتصاد سیاسی قانون اساسی را بررسی و  ،"عمومیاساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش

 استرده سعی ک ،داند. مقاله با گسترش نظریه اقتصاد سیاسیشعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی می

عمومی آشكار سازد و در انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش آن رالیت ظرفیت و قاب

چون ایران ارائه دهد. این مقاله هرچند  هاییعمومی در کشوررا جهت اصالح نهادی بخش هاییراهكار

 یبه جهت کل ا در حوزه اقتصاد روشن ساخته اماعمومی رماهیت موضوع حقوق اساسی و اقتصاد بخش

ن هنوز نیازمند بررسی مستقلی در موضوع حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران و نهادهای بودن فضای آ

 (. 1371 ،)دادگر عمومی هستیمموضوعه مرتبط با اقتصاد بخش

اکم روند کلی ح به تحلیل "قانون اساسی و دولت رفاه سازگار در اقتصاد ایران" مقاله دوم با عنوان

 ،ا پرداخته و از این طریق ا. در مقایسه با جایگاه اقتصادی دولت در قانون اساسی ج. بر دولت های رفاه

نبه جروش شناختی تئوریک مقاله که بر  داده و ارائه راطرح مقدماتی دولت رفاه مناسب اقتصاد ایران 

 سازی یک دولت پویای رفاه، بر ظرفیت نظری قانون اساسی جهت پیادهاقتصاد سیاسی استوار شده

ی بررس وهای دولت کرده است. این مقاله به بررسی جایگاه دولت رفاه در میان سایر نظریه تأکید

ررسی . این بپردازدیمتجربیات دولت های رفاه آلمان، سوئد، انگلستان، هلند، دانمارك و ایاالت متحده 
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، (1334 ،)دادگر ( دنبال شده استGDPهای رفاهی از بر اندازه دولت )مانند سهم هزینه تأکیدبا 

ستور د دولت رفاه کامل گردد. کارآییامری که الزم بود تا در مقاله دیگری با بررسی ابعاد عملیاتی و 

 ست.پاسخی به اینگونه نیازها ،رواصلی کار مقاله پیش

د. اینكه مقاله به دنبال مقایسه ظرفیت دولت در نظریه شت اساسی مقاله در مقدمه مالحظه سؤاال

اند. است که از الگوی دولت رفاه بهره برده هاییبا استفاده از تجربه کشور ،ا ا. قانون اساسی ج.اقتصادی 

 لذا انقالب چندان مد نظر نبوده است. های پس ازنحوه عملكرد دولت ،شناسی مقالهلذا طبق روش

)دولت  ریشناسی به دنبال محدودسازی و امكان مقایسه بین دو الگو؛ یكی در سطح نظری و دیگروش

های اندازه در سطح تئوریک، طرح شاخص ،باشد. به عنوان نمونهرفاه( در سطح نظری و عملی می

ین ا بر .های رفاه کفایت خواهند نمودنقد و بررسی عملكرد دولت صرفاً، و در سطح عملیاتی، دولت

به انتخاب ترتیبات نهادی  ،گرایانه دارد. در نتیجه چنین روشیدروش شناسی رویكردی نها ،اساس

 بر اساس نسخه قانون اساسی کمک خواهد شد. دولتمطلوب 

وری . تئنیست دولتدر روش شناسی مقاله، تئوری خاصی مبنای تعیین حدود و ثغور تئوریک 

(. چنانچه در 1393 ،)وینسنتمی شود در این رویكرد پیرامون اهداف موضوعه اش شناخته  دولت

عدالت یا رفاه،  تأمینمانند  ی از نظر هدفها را در طبقات مختلفدولت توانیماقتصادی  هایتئوری

درك اهداف و هنجارهای  ،د. بر این اساساالهای عمومی و امثال آن قرار داک تأمین، بازارحمایت از 

  .(1333 ،)هادوی خواهد بود دولتعمومی حاکم بر آنها، مالك تبیینی نظریه 

است. ورود به حوزه  1اقتصاد بخش عمومیدر جنبه اقتصادی مقاله، این هنجارها مبتنی بر نظریه 

بخش عمومی در حقوق اساسی به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده در این مقاله است. از آنجاکه 

 انشمرد، از اتق قانون اساسی خود را برآمده از تعالیم اسالمی و مستظهر به نص و شریعت آن برمی

 رایطشی برخوردار بوده و همواره این فرصت وجود دارد تا از این رهگذر به تفسیر صحیح متناسب با باالی

)زرین  ضرورت، به بازخوانی نسخه آن بر مبنای شریعت اسالم همت گمارد صورتو یا در 2و اقتضائات

 ا. نظری قانون اساسی )ج.ها از فضای فضای عملكردی دولت ،شناسی مقاله(. لذا در روش1331اقبال، 

 و( مورد مطالعه قرار گرفته ج. ا. ا.الگوی نظری قانون اساسی ) صرفاً ،باشد. بر این اساسا.( منفک می

در این نوشتار تا مرز امكان انتخاب عمومی و نه موضوع بازنگری  سیاسی اقتصاداهمیت الزم به ذکر است 

های مشابه دنبال گردد، هرچند الگوو سعی شده تا ظرفیت امكان مقایسه با  رودپیش میاساسی  قانون

 است.موضوع بازنگری یا تفسیر خاص از بعضی اصول به جای خود قابل بررسی 

                                                                                                                   
1. Public sector 

و ابالغ قانونی بر اساس آن  44این موضوع بارها اتفاق افتاده است، مانند آنچه در تدیون سیاست های کلی اصل  .2

 شاهد بوده ایم.
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شناسی مقاله نیازمند دست یافتن به سه طبقه مفهومی است. این سطوح مفهومی با این روش     

ظام ن ند.ادبیات نظام سازی اقتصادی آشنایاهیم پایه در پیش فرض همراه است که خوانندگان با مف

 گیرد و به دنبال تشكیلشكل می به سوی تحقق اهداف آن قتصادی بر اساس مبانی ایدئولوژیکا

 به سمت ،گیردنهادهایی است که بتوان از وضع موجود که توسط علم اقتصاد مورد تحلیل قرار می

های دستیابی و نهادها همان روشردد، حرکت کرد. گوضعیت مطلوب که توسط مكتب تعیین می

 (. 1393 )بروجردی و همكاران، باشندظرفیت کارگزاران اقتصادی می

عمومی در علم اقتصاد و های دولت و ادبیات اقتصادی متعارف بخشتئوری ،لذا در اولین مرحله     

موضوعه آن دنبال شده است. پذیر ورود دولت و روشهای پیگیری اهداف شناخت محورهای توجیه

به جهت اهمیت روش تحلیل تاریخی و جایگاهی که مراحل آزمون و خطا در محیط  ،مرحله دوم

ز فاه و پشتوانه نظری آنها متمرکهای رساله دولت 131عینی دارد، به تجربیات موجود در سوابق

معرفت شناختی مبانی ی رفاه )شامل هاگردیده است. این شناخت ضمن بررسی نظام اقتصادی دولت

های آن روش ییتحلیل مبنا ،شناسانه و چالشی است. سومین گام مقالهآسیب ،اهداف موضوعه( و

های بر پیش نیاز تأکیدبا  کهده به دست آمعمومی که در شناخت اقتصاد بخش باشدمی دستیابی

هنجارهای اقتصادی های هر نظام اقتصادی به هنجارهای عمومی و جایگاه نظام تئوریک و دیدگاه

( را در ج. ا. ا.های نهادی قانون اساسی ) ظرفیت می توان ،دنبال شده است. بر اساس محور اخیر

 ی و راهكار مناسب را ارائه نمود.ی موجود در پیش راه دولتها، شناسایهاجبران کاستی

 

  ادبيات اقتصاد بخش عمومی دولت در جايگاه .9

 از زیرشاخه های ،سیاسی آن اقتصادیک سند در حقوق اساسی است و رویكرد سنتی  ن اساسیقانو

ی اقتصادبا تكامل نظریه انتخاب عمومی به تحلیل  2و تالوك 1بوکانان. استنظریه انتخاب عمومی 

های ریهنظ در(. Buchanan 1962) اندعمومی پرداختههای کالن بخشمشروعیت مدیریت

د. باشزمینه ساز ورود دولت در اقتصاد می در ایجاد تخصیص بهینه، های بازارعمومی، نارساییبخش

مبنای ورود دولت به بازار قرار می گیرد. نظام  ،های بازار بنابراین، جدای از قضاوت ارزشی، نارسایی

 هم دولتمستقیم بازار متكی به مبادالت فردی آزادانه بوده و به نظر می رسد که بدون دخالت 

بین افراد جامعه حاکم گردد. بنابراین چنین به نظر می رسد بتواند بهینه و توزیع کارآمد تخصیص 

و وجود آن تنها در تنظیم مقررات بازار،  به صورت مستقیم نباشد،نیازی به دخالت دولت در بازار 

. (1777)کنولی و مونرو،  کفایت کندهای اقتصادی، حفظ نظم و امثال آن،  حراست و حمایت از آزادی

                                                                                                                   
1. J. Buchanan 

2. G. Tullock 
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از وجود بازارهای اما همیشه روند بدین صورت نبوده و بازار در موارد بسیاری با شكست مواجه است. 

اقتصادی در تولید و مصرف، وجود کاالهای خارجی اقتصادی و غیرغیر رقابتی و انحصاری، وجود اثرات 

 .بردپیبه موارد شكست بازار  می توان ،وجود ریسک و نااطمینانی، و توزیع درآمدعمومی، 

اقتصاد بخش عمومی جایگاه ویژه ای در نظریه های دولت دارد، تا آنجا که در مواردی به اشتباه 

ک از ی ،در اقتصاد دولتهای فراوانی به نقش تئوری ،. در این ارتباطشوندمیاین دو یكسان تلقی 

 مكلف دولت ،هامرکانتیلیست از دیداند. ختهگر و متصدی پرداحامی و ناظر تا یک مداخله صرفاًعنصر 

آزادی کسب و کار و  تأمینها تافیزیوکر است.به تشویق صادرات و تحدید واردات کاالهای مصرفی 

داعیه عدالت و  ،کالسیكی عالوه بر این موارد دولتخواستارند. تئوری  دولترقابت و امنیت را از 

جهت  هاییبه دنبال سیاست دولتبعضی کاالهای عمومی را نیز دارد. در مكتب تاریخی،  تأمین

نظریه حداقلی هایک به شدت مخالف دنبال کردن عدالت اجتماعی  است.خصوصی حمایت از بخش

نگر نئوکالسیكی با نقد  واقع دولتتئوری  است. بازارحمایت از شدید بوده و مدافع  دولتاز سوی 

تولید  ،در این نظریه است. بازاردر موارد شكست  دولتخواستار دخالت  ،رقابتی بازارهای نظریه

 اثرات ،یت و آموزش و بهداشت، تا مدیریت انحصاراتامن تأمینای از دامنه گسترده ،کاالهای عمومی

 خدمات. مكانیزم کلی این شودمیهای توزیعی را شامل خارجی، اطالعات نامتقارن و موضوع نابرابری

ه در نظری است. دولتهای نهادی جامعه و حتی االمكان پرهیز از مداخالت مستقیم ظرفیت متكی بر

 است.و مجری و ناظر تا حذف بخش خصوصی  ،ریزگذار، برنامهیک سیاست دولتمارکسیستی، 

 ولتدارند. ای برخورداز جایگاه ویژه ،های تلفیقی در این میاننیز با گرایش دولتتر های مدرننظریه

را مكلف به خارج کردن اقتصاد  دولت ،داریهای موجود در نظام سرمایهکینزی، با حمایت از ظرفیت

ای میانی و رفاه شاید به عنوان نظریه دولتداند. از مسیرهای رکودی و ایجاد اشتغال کامل می

جهت تضمین  دولتدار نمودن های مدرن، نیز به دنبال عهده دولتترین نظریه رایج در تلفیقی

؛ 1331 ،؛ رنانی1331؛ عظیمی، 1391)تفضلی،  استهای معیشت و رفاه عمومی در جامعه حداقل

  .(1331 ،؛ فیتزپتریک1313 ،کاتوزیان

شكست بازار در سه محور عدم تخصیص، توزیع و  در موارددولت،  مداخلهبحث در زمینه های 

  .(1392)سامتی،  تثبیت قابل تعقیب است

اطالعات شفاف و روان در اختیار  بوده کهمفروض به چند فرض  ،ارآمد در بازار رقابتیتخصیص ک

بسیار زیاد تولیدکنندگان  ای برای به دست آوردن اطالعات، تعدادپرداخت هیچ هزینهعدم همگان، 

اما همیشه  به بازار از آن جمله است.اقتصادی ای هکنندگان و ورود و خروج آزادانه بنگاهو مصرف

 عنفبه علت وجود اصل  ،وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشدو متقارن اطالعات، به صورت شفاف 

مستلزم پرداخت  ،در مقابل بهینه اجتماعی و یا وجود انحصاراتو حداکثرسازی سود بنگاه فردی 
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 مغیرمستقیبه صورت  ،نمایدبرای روانی اطالعات ضروری میکه لذا وجود دولت  .هزینه می باشد

 .(1393دادگر، ) گردددنبال می

گیرد. حرکت بازار به طور آزادانه ممكن است در محور تخصیص، ناکارآیی مورد بررسی قرار می

اشد، بر میداکثحدر آن به یک سری انحصارات بیانجامد. اساساً در بازار رقابتی که تضمین کارآیی 

ای ههاگکه در بنتی باشد. در صورده میه تولیدکننقیمت مصرف کننده برابر با هزینه نهایی بنگا

 اییهقیمت بر اساس برابری هزینه ن تعیین گردد.میقیمت باالتر از هزینه نهایی، تعیین  ،انحصاری

 شتریبیهای کوچک  بنگاه د به معنای به خروج می توانط انحصاری یآن در شرا هاییبنگاه با درآمد ن

 ،باییشكی) و ایجاد هزینه های رفاه اجتماعی باشد کارآییبرخالف رویه های بازار رقابتی و تشدید عدم 

1393) . 

باشد که به طور طبیعی امكان ورود و خروج  یفراوان اتممكن است وجود انحصار به خاطر خطر

ه ازات خاصی است که بو امتی شرایطمی گیرد. بعضی اوقات انحصار به خاطر  بنگاه هارا از بسیاری از 

قوی، )تان آن کاالها دارا می باشند گداخلی یا خارجی دارندگان و یا تولیدکنند منشأطور طبیعی با 

 باید اصل برابری هزینهباشد،   کاالییکه مداخله دولت به شكل تعیین قیمت  در صورتی ؛(1391

، دهددر این موارد می توان انجام دولت نهایی بنگاه با قیمت بازاری، رعایت شود. حداقل کاری که 

 وبه بازارهای مختلف،  بنگاه هابرای جلوگیری از ایجاد انحصار و روانی ورود و خروج  یوضع قوانین

به طور عادی از طریق در برخی موارد، بعضی کاالها  .(1333 ،جیروند)تسهیالت اطـالعاتی است ارائه 

ده ترین مصداق این نارسایی در تولید کاالهای تولید نمی گردد. عمی اقتصادی موجود بنگاه ها

 چرا که انگیزه های خصوصی، اساساً برای تولید کاالهای عمومی شكل نمی گیرد. ؛است 1عمومی

 یا توسطاین کاالها کاالهای عمومی ممكن است در درجه عمومی و یا خصوصی با هم متفاوت باشند. 

گردد تولید می بخش  غیر دولتی دگان آن خود دولت، یا از طریق حمایت دولت از تولیدکنن

(Musgrave et al. 1989 .)شكستو جانبی در بازار، از دیگر مصادیق  منفی 2وجود اثرات خارجی 

ه ب که هاستتولید شده از کارخانهو یا سر و صدای اثر دود  اثرات خارجی منفی مانندبازار می باشد. 

ن تواند از طریق مالیات بستدولت می به سادگی قابل محاسبه نیست. ،ضرر زند اما اینجامعه ضرر می

های آسیب اثر تولید تا رسیدن به سطح کارآمد اجتماعی، هزینه درن دز ضرر ،بر صاحبان صنایع

 (.1372)فرجی دیزجی،  ها تا حدی جبران کند دیدگان را از محل این مالیات

زیع بهینه منابع را تضمین می کند، اما نظری نسبت هر چند نظام بازار، الگوی تودر محور توزیع 

عیت وض: “قتصاددان ایتالیایی چنین می گویدا ندارد. پارتوبودن آن عادالنه مانند  توزیع،ماهیت به 

                                                                                                                   
1. Public Good  

2. Externality 
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اقتصادی و رفاه جامعه، فقط و فقط زمانی افزایش می یابد که الاقل وضعیت یک فرد در جامعه، بهبود 

 2بهینه پارتودر عالم خارج، عمالً  1.”بدتر شودصادی دیگر افراد جامعه، یابد، بدون آنكه وضعیت اقت

نبال به دکه توزیعی  یسیاست هاالگوها و  گرا بوده و نسبت به ل ، چراکه نظریه اول حداقوجود ندارد

  .(Barr 2012است )، ساکت انتفاع عده ای، عده ای را متضرر می سازد

علت عدم تخصیص منابع اقتصاد در محورهای توزیعی، می تواند به همان دالئلی باشد که بعضی 

کاالهای عمومی مثل خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت و درمان عمومی و آموزش تولید نمی گردند. 

ادی صبا تحریک عامالن اقتبپرهیزد و  تولید از دخالت مستقیم در  بتواند دولت چنانچه در این موارد

 .(1371 ،رنگریز و خورشید) بسیار مطلوب است ،بازار، به اهداف توزیعی برسد

ی پولی و مالی، ابزارهای قدرتمند اقتصادی در دست بخش عمومی سیاست هادر محور تثبیت 

برای تثبیت اقتصاد می باشد. تثبیت اقتصاد یعنی رهانیدن اقتصاد از مسیرهای رکودی و یا تورمی و 

معنای تعیین  بهدخالت دولت (. 1391)تقوی، حرکت به سمت تعادل اقتصادی یا اشتغال کامل است 

. مثالً هدف ایجاد اشتغال کامل ممكن است به استاقتصاد  درتگذاری و سیاس ها و اولویت اهداف

منجر به کسری بودجه دولت گردد. تصمیم  ،هزینة ایجاد تورم بیانجامد و یا ایجاد رونق اقتصادی

قابل قبول است. در در چـارچوب قواعد نظام بازار  صرفاً برای رسیدن به اهــداف تثــبیتی گیری

های اقتصاد سیاسی، تا مرتبط دانستن ثبات سیاسی با ثبات اقتصادی به پیش نظریه  ،همین ارتباط

 (.Carmignani 2001) اندرفته

گذشته از آنكه یک اهرم اجرایی برای تنظیم اقتصاد  مالیاتدر تمام محورهای سه گانه فوق، 

ثر بر ؤعوامل م بررسی ،(. بر این اساس1371)توکلی،  مالی دولت است تأمینترین راه اصلی است،

از اهمیت ویژه ای  ،ویژه متغیرهای ساختاری و نهادی در ادبیات اقتصاد کالندرآمدهای مالیاتی و ب

 (. 1371 )صادقی، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است ،برخوردار بوده و در سالهای اخیر

 

 زمينه هاي حضور دولت در اقتصاد اصول مکتبی و  ،دولت رفاه .9

ر مقابل درفاه، کشورهای با گرایش لیبرالیسم اقتصادی دولت پیشرو در پــیاده کــردن الگوی  کشورهای

ها را  یری توزیعی بهبود سطح عمومی برخورداسیاست ها ،، هرچند در آنمی باشندبلوك اقتصاد چپ 

ناکارآمدی نظام بازار در تخصیص بهینه منابع دنبال دولـت رفـاه به  .(Gilbert 1983داده باشد )هدف قرار 

                                                                                                                   
 عبارت دقیق پارتو چنین است: .1

“Given an initial allocation of goods among a set of individuals, a change to a different 

allocation that makes at least one individual better off without making any other individual 

worse off ”. 
2. Pareto Efficiency 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_%28economics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_%28economics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Utility
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ها ایجاد گردید. دولت رفاه یک  بخش عمومی از همین ضرورتاقتصاد تولد  و اساساً آمده استوجود ه ب

 ،دنبال حداکثر کردن سود فردی نیستتنها به  این نظام .1استبازار اقتصاد رویكرد عملگرایانه در نظام 

رفاه عمومی، به عنوان هدف  بهبودها برای حرکت به سمت سری هزینه بلكه سعی بر اجتماعی کردن یک

بازار محقق  با مكانیزمغالباً  کهباشـد مسئول تحقق اهداف اقتصاد میدر این الگو دولت . باشداقتصاد می

 . (1331  )زرین اقبال،اند نگردیده

نسته اهداف موضوعه را محقق بوده و تواهای مجاز  ظرفیت محدود بهکوششهای دولتهای رفاه آیا  اما

سازد؟ اصول مكتبی دولتهای رفاه همان چارچوب نظام معرفتی در این الگوها می باشد. اصول مكتبی 

 برابری می تواند، برابری فرصتهاجستجو نمود.  دبای این دولتها را در شناخت مفاهیم برابری و آزادی می

ارد. د دستاوردهاجهت گیری دولتهای رفاه بیشتر نظر به برابری اما وردها. اطور برابری دست همین ،باشد

از جنگ جهانی دوم به بعد، انگلستان همواره سعی کرده است از ثروتمندان بگیرد و به مستمندان بدهد. 

در مورد مداخل  یدرصد 33در زمینه عایدات امالك،  درصدی 72از این قبیل می توان به نرخهای 

 (. Friedman & Friedman 1980) به مراتب سنگین تر بر ارث اشاره نمودی مالیات هامكتسبه و 

برابری در  ت و برابری در دولت رفاه به معنیآیا وارد شدن مفهوم عدالاینجاست که  سؤال

فعالیت ؟ دولت رفاه کمتر به صورت مستقیم به محدوده آزاد نمی کند محدودبرخورداری، آزادی را 

اعث بی برابری درآمد در انگلیس سیاست هابه عنوان نمونه  نقدی اقتصادی، متعرض می گردد. در ها

 اندکه برخی از تواناترین و پرورده ترین شهروندان از مملكت خود مهاجرت کردهشده است 

(Horowitz 1976). 

 

 نقد عملکرد دولت رفاه در اقدامات رفاهی. 5-9

در محورهای مبارزه با فقر، بیمه های اجتماعی بیكاری، پیری  عموماًعمومی، رفاه  تأمینی هاسیاست

 ،بمسكن مناس تأمینباشد. میها های درمانی و امثال اینهای پزشكی و کمکازکارافتادگی، مراقبت و

 استهای پزشكی و امثال آن نیز در این ردیف قابل ذکر  سالمت و بهداشت عمومی و مراقبت

(Friedman & Friedman 1980). 

، تجربه های قبلی دولت رفاه در آلمان 1731در دولت وقت آمریكا  "گامهای تازه"دستمایة برنامه 

 ای، برنامه رفاهی1331توسط بیسمارك و میانه روها در سوئد بوده است. برنامه بیسمارك در اوائل 

شدند. قانون بیمه ه میکارگران در مقابل تصادفات، بیماری، بیكاری و پیری بیم ،بود که بر اساس آن

هر فرد از سن  ،اجتماعی است. طبق این قانون تأمیندر انگلستان نمونه ای از مقررات  1713ملی در 

                                                                                                                   
 تعبیر شده است. (Mixed  Economy)از این سیستم به اقتصاد مختلط  .1
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لی بودجه بیمه م تأمینمقداری مقرری دریافت می کرد.  ،هفت سالگی تا سنی که به اشتغال برسد

برنامه راه میانه  .شدمی تأمیندر انگلیس توسط کارگران و کارفرمایان و قسمتی هم از سوی دولت 

بیمه پیری و بازنشستگی را اجباری نمود. بعدها بیمه بیكاری نیز به آن افزوده گشت. هزینه  ،در سوئد

این بیمه را افراد در سن اشتغال می پرداختند. دولت نیــز برای حمایت مبلغی سرمایه گذاری می 

درآورد ، صنایع و خانه های سازمانی را به ملكیت دولت 1711دولت سوئد در سال  ،رو از این و کرد

(Friedman & Friedman 1980.) 

 هاینموده است. ساخت خانه تأکیدگذاری مستقیم های دولت، بر سرمایهدر زمینه مسكن، برنامه

ی هر چه ارزان تر تمام برا ،سازمانی و برنامه های نوسازی شهری از این قبیل هستند. در این راستا

شدن قیمت منزل، از کارگرانی استفاده می کردند که طبق قانون اشتغال، مستمری آنها بر عهده 

داشت و با همكاری بخش ر مصنوعی در این مناطق پایین نگهقیمت زمین را به طو ،دولت بود. دولت

 .(Friedman & Friedman 1980)این محله ها را نوسازی کرد  ،خصوصی

 میلیارد 1از مبلغ  1731-1733های صورت گرفته از سال هزینه ،های پزشكی زمینه مراقبت در

می حترجی 1799یابد. دولت کندی تا سال درآمد ملی افزایش می درصد 1/4یعنی  میلیارد 33دالر، به 

خـــدمات “های پزشكی را به عهده بگیرد. نتیجه یک تحقـیق از بـرنـامه  تمام مراقبت مسؤولیتدهد که 

 درصد 23به ازای افزایش  1731-1793سالهای در در انـگلستـان نشان می دهد که  ”سـالمـت مـلـی

های پزشكی کاهش یافته است و این در  مراقبت درصد 11کادر اداری،  درصد 11کادر بیمارستانی و 

  .(Gammon 1976) تعداد مراجعه کنندگان روز به روز افزایش داشته استست که ا حالی

ثروت از افراد با درآمدهای باالتر  گردید، دنبال می یمالیات این اقدامات که با ابزارهایدر نتیجه 

ی های دولت از مالكیت بعضاً ،. در این راستاشدبه افراد با درآمدهای پایین تر یا بدون درآمد سرازیر 

به میان می آید. ملی شدن صنایع در بعضی از دولتهای رفاه از قبیل انگلیس، سوئد و فرانسه،  سخن

یاست سواقعیت این است که ادعای ایجاد رونق اقتصادی به دنبال  با این توجیه صورت پذیرفته است.

كا آمریی رفاه اجتماعی و نهایتاً حذف سوبسیدها و کمكهای مالی دولتی، ادعایی بیش نیست. در ها

می رسد و  1733بعد از درصد  21، به بیش از 1733کل درآمد ملی تا سال  درصد 3این مخارج از 

 . (1731 ،و فریدمن )فریدمن ددرآمد ملی بالغ می گرد درصد 41به بیش از  1793تا 

تحمل  و کاهش نتیجه افزایش توقعات دردر چارچوب قانون بیمه ملی که مربوط به انگلستان بود، 

. افرادی که امروز دریافت می کنند، پولی را خدمات انجامیدشدن  محدوداخت هزینه ها، به پرد

دریافت می کنند که به مراتب بیشتر از آن چیزی است که پرداخت نموده اند. و پرداخت کنندگان 

واهند خ امروزی، نامطمئن از آیندة خود به انتظار اینكه آیا در آینده چه کسانی بار مالیاتی را به دوش

  .(Brittain 1972)کشید 
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مرز فقر برای خانواده های روستایی را  ،طبق برآوردی 1793سال سازمان سرشماری آمریكا در 

اجتماعی توسط دولت برای  تأمینکه هزینة حالی در برآورد کرده،  دالر برای یک خانواده هزار 9

دیگر  ،پولــها را بــــه خود فقرا می دادند . آیا اگر اینبوده استدالر  دالر 14نفره،  4همین خانواده 

 .(Anderson 1978) ؟فقیری می ماند

، در دو سطح افــزایــش علم و دانش بازده ملی را افزایش می دهد آموزش با این توجیه که

سیستم های فوق  رغم افزایش شدید بودجه دولتی،به  .مقدماتی و عالی اغلب به صورت رایگان است

، 1731تا  1741با مشكالتی از جمله پایین بودن سطح آموزش روبرو هستند. در آمریكا از سال 

از آنجا  .(West 1984)افزایش یافته است درصد  3درصد به  2از بودجه دولت فدرال )دولت مرکزی( 

ابری فرصتهای ربوضع تا اندازه ای متفاوت است.  ،که تحصیل در تحصیالت عالی اجباری نیست

آموزشی، ادعا دارد که این چنین کمكهایی، امكان استفاده از آموزش عالی را برای خانواده های کم 

که خانواده های مرفه در استفاده از  حالی استدرآمد به طور فزاینده ای ایجاد کرده است. این در 

 .(Levin 1972)بهره برده اند مراتب باالتر تحصیل در مراکز دولتی، بیش از فقرا 

 

 ي اقتصادي دولت رفاه و نقد آنسياست ها .2-9

در قالبهای حمایتی دنبال شده است. دولتهای رفاه  ی اقتصادی دولتی های رفاه عمدتاًسیاست ها

 تعقیب تولیدات داخلی، مصرف کنندگان و کارگران، حوزه هایدر  را عموماًسلسله اقدامات حمایتی 

  .نمایند می

اقدامات  است. معموالً در تجارت بین الملل و در مقابل تجــارت آزاد مطرح از تولید حمایت 

ی بعضدولتی ادارة و حتی در مواردی  محدودکنندة واردات کاال، کمكهای مستقیم به صنایع داخلی،

 & Friedman) ستا از جمله این سیاست های تولیدی با توجیه صنایع استراتژیک بنگاه هااز 

Friedman 1980).  

از تولید تا تعیین قیمت نیز پرهیز  های مستقیم در بازار: در حمایت از مصرف نیز دولت از دخالت

ه بشورای تجارت بین ایالتی در آمریكا در پی حمایت از مصرف کنندگان شكل گرفته است.  .ندارد

. بود، دنبال گشتنظارت بر کرایه های خطوط راه آهن که در انحصار شرکتهای خصوصی  ،عنوان نمونه

وجود رقابت شدید  ،تا پیش از این کهنرخهای ثابت از سوی دولت، الزم االجرا گردید  ،در این راستا

ی م و بهبود خدمات شكنی های فراوانباعث نرخ ،بین همین شرکتهایی که انحصار خدمات را داشتند

 .(1777گالدستون،) افتادمنافع مصرف کنندگان بیش از هر چیز به مخاطره  ،. به عبارت دیگرشد

، به دلیل نگرانی مردم از عرضه محصوالت غیربهداشتی و داروهای 1اداره امور غذا و دارو در آمریكا

                                                                                                                   
1. Food and Drug Administration 
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 .نتایج مطالعات حاکی از زیان مصرف کنندگان تا منفعت آنان بوده استخطرناك، تشكیل گردید. 

افزایش قیمت دارو گردید. از این نمونه  افزایش هزینه ها و انحصار تولید دارو در داخل کشور، منجر به

می توان به تأیید مواد نسوز از سوی شورای ایمنی اشاره کرد. تقریباً تمام لباسهای کودکان به این 

سال بعد اعالم گردید که این ماده سرطان زاست. یا در مورد نوعی چسب  مواد آغشته می گشت. یک

ناقص الخلقه می شود. تعدادی از مادرانی که از این ماده که اعالم گــردیــد بــاعث، تولد فرزندان 

 استفاده کرده بودند، اقدام به کورتاژ نمودند. بعدها دوباره اعالم شد که این ماده هیچ خطری ندارد

 (.2119فیلیپسون و همكاران، )

 که از این طریق در حمایت از مصرف کنندگان توسط دولتها دنبال هاییلذا نمی توان رویكرد

 .را در مجموع به نفع مصرف کنندگان دانست شود  می

، از طریق حمایت از اتحادیه های کارگری و قوانین تعیین ی حمایتی از کارگرانسیاست ها اغلب

حداقل دستمزد و مزایای انواع بیمه های درمــانی، بیــكاری، عــمر و امثال آن صورت می پذیرد. 

ارگری، با محدود کردن، مشاغل تحت پوشش خود، سعی بر ولی واقعیت این است که اتحادیه های ک

استفاده از قانون تقاضا به نفع خود دارند. تجربه قانون حداقل دستمزدها در آمریكا، هر چند هدف 

درصد از کارگران را منتفع ساخته است. در  11تا  11حمایت از کارگران را تعقیب می کند ولی فقط 

کمتر از میزان سطح دستمزدهای معمول دریافت  درصد 4 ارگران،درصد ک 71تا  31که حدود  حالی

 (. Friedman & Friedman 1962) کرده اند

در حوزه های حمایت از مصرف  خصوصاًنتیجه اینگونه سیاست ها  می شودطور که مالحظه  همان

  چیزی بیش از متضرر شدن اکثر جمعیت هدف تا منتفع شدن آنها، نبوده است. ،کنندگان و کارگران

 

 بخش عمومی اقتصاد  در چارچوبدولت رفاه نقد . 1

بخش عمومی عمل محورهای سه گانه  مطرح است که دولتهای رفاه تا چه حد بر اساس سؤالاین 

با  و ههای عدالتخواهان دیدگاهه یبا توجرفاه که دولت  ی مشاهده گشتتوزیع نقشدر  کرده اند؟

اجتماعی، آموزش و تا حدی  تأمینعملكرد دولت رفاه در استفاده از ابزارهای مالیاتی وارد می گردد. 

ت که مبین آن اس ،نتیجه نقد فوقبیشتر در محور توزیع قابل توجیه می باشند.  ،حمایت از کارگران

، تا عالوه بر تحمیل هزینه های گزاف به جامعه ،های خود در بازار دولتهای رفـاه با گسترش دخالت

ی حمایت از کارگران سیاست ها ،به عنوان نمونهخویش دور گشته اند. توزیعی حد زیادی از اهداف 

آنان  و کاهش رفاهی کلاستخدام کارگران  شرایطسختی به  بلكه ،نیانجامید به توزیع عدالتنه تنها 

 است.  منجر شده

عملكرد دولت رفاه با سایر دولتها در تعیین درجه عمومی بودن  تفاوت نحوة در نقش تخصیصی،     
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دولتهای رفاه به دنبال افزایش توان تولید داخلی بوده و با توسعة . مشاهده گردید که ستا کاالها

ت . سلسله اقداماپرداختندتوجیه حفظ امنیت ملی، به توجیه ایجاد انحصار در صنایع استراتژیک 

که به نفع اقتصاد صورت می پذیرد، ممكن است به یک سری انحصارات دولتی بیانجامد.  حمایتی دولت

ولتها د. ی تثبیتی نیز دولتهای رفاه قواعد بخش عمومی را به خوبی رعایت ننموده اندسیاست هادر 

در کنار سلسله اقدامات برای برخورداری همگان از حداقل امكانات جامعه در سطحی مطلوب، با 

ایجاد زمینه های شغلی جدید، افزایش توان تولید کل به منظور توجیه کمک به تثبیت اقتصادی 

به تنظیم بازار و تحریک تولید از طریق سیاست های مالی و  ،های تجاری وکاستن از سیكلاقتصاد، 

ز ارزش ا ه شدنکاستاین اقدامات عالوه بر تشدید نوسانات اقتصادی عوارضی چون . پولی پرداخته اند

 ،که در اقتصاد بخش عمومی حالی استاین در  .به دنبال داشته اند تورم ،آنو در نتیجه پول ملی 

ت ده در تثبیرابطه مستقیم با رفاه عمومی جامعه داشته و به صورت بازدارن ،تورم و عدم ثبات مالی

 (. Benigno & Benigno 2004) کند میاقتصاد عمل 

ی بحران هاجدید اقتصاد جهانی و بروز  شرایطنوع عملكرد دولت های رفاه به گونه ای بوده که در 

ران بح در این ارتباطمالی خدمات دولتی به عمده چالشهای آنها تبدیل گردیده است.  تأمینمالی، بحث 

مالی هزینه های رفاهی  تأمینآزمون مناسبی برای چالشهای ایاالت متحده آمریكا  2119-2117اخیر مالی 

کاهش رفاه  ،بازارهای این کشور اولین و مهم ترین اثر سقوط شاخص های مالی در دولتهای رفاه شد. 

حران رل بگزینش و کاربست راهكارها جهت کنت بود.تضعیف دولت رفاه در ایاالت متحده آمریكا  وعمومی 

مالی و نیز تخصیص منابع مالی  مؤسساتتوسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و 

 ی دولت شده استهادر آمدشدید و کسری  خألباعث اعتباری،  مؤسساتحمایتی به شرکت ها و 

 . (1371)شیرخوانی و همكاران، 

 

  قانون اساسی )اهداف و مبانی( . اصول مکتبی6

ی یهاتوجه به تفاوت نظام ارزشهای مكتبی در نظام اقتصادی قانون اساسی با دولت رفاه و کاستیبا 

که عدم تكافوی نظامات هنجاری،  یتا جای-ر عمل به همراه داشته اندکه اینگونه الگوها د

در موضوع عدالت اقتصادی را به شدت زیر تیغ اتهام  خصوصاًهای تئوریک دولت های رفاه  ارچوبهچ

 به مقایسه جایگاه دولت در این میان دست یافت.  توانمی -برده است

 

 اهداف اقتصادي در قانون اساسی  .5-6

 فصل مستقلی را به آن جایی کهبرخوردار است تا  باالییاقتصاد در قانون اساسی از اهمیت بسیار 
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و  یجاد عدالت اقتصادی، رشد اقتصادید جامعه، ااو تعالی معنوی افر . رشد1اختصاص داده است

 عمده ترین اهداف الگوی اقتصادی قانون اساسی هستند.  ،استقالل اقتصادی

قانون اساسی هدف از پرداختن به اقتصاد را، رفع نیازهای انسان به عنوان ضرورت رشد و تكامل      

هدفی جز ارائه کارکرد بهتر در راه رشد و تعالی معنوی افراد معنوی می داند. اقتصاد وسیله بوده و 

است تا آنجا که اساس  از اهداف بسیار مهم. عدالت اقتصادی در قانون اساسی، 2در آن انتظار نمی رود

 حق برخورداری برابر،در عدالت  چارچوب مفهوم 3سامان اقتصاد بر اساس عدالت پی ریزی می شود.

قرار گرفتن و  سهم بری افراد از تولید به میزان مشارکت، ثروتها در جامعه،توازن نسبی درآمدها و 

 به حققانون اساسی به هنگام پرداختن به حقوق اجتماعی قابل درك است. اموال در موضع قوامی 

قانون اساسی در مقدمه تحت عنوان اقتصاد وسیله  .4کرده است تأکیدبرخورداری یكسان برای همگان 

 قانون های اقتصادی را در نفی تمرکز و تكاثر و سودجویی می داند. حكیم بنیاناست نه هدف، ت

بر ضرورت  1های مشروع کسب شده باشد، اساسی با محترم شمردن مالكیت خصوصی افــراد که از راه

 . 3می کند تأکید شان به میزان مشارکت آنها در فرایند تولیدبری عوامل تولید از ثمرة کارسهم

استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر، به نسبت نیاز برای توسعه و پیشرفت اقتصادی  یالگو     

های اقتصادی  آزادی تأمین ی ویمعنای ایجاد خودکفا. استقالل اقتصادی در دو 9را ضروری می شمارد

در ت لدو مسؤولیتبا خودکفایی در علوم و فنون صنعت کشاورزی و امور نظامی  تأمین به کار رفته،

رشد و  و قرار گرفته تأکید، مورد 43 در اصل 7 و 3و بندهای  3اصل  راصولی از قبیل بند ششم د

لوازم تحقق چنین  به ضرورت ،بر آن تأکیدبا قانون اساسی توسعه اقتصادی از جمله اهداف بوده و 

و  3فته بشریاست. این لوازم از قبیل استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشر اشاره نمودهرشدی 

                                                                                                                   
 .11تا  43فصل سوم با عنوان اقتصاد و امور مالی از اصول  .1

ــت و ارزش واالی انسان می داند.  ،بند ششم از اصل دوم .2 ــظ کرامـ ــام جمهوری اسالمی را در حفـ ـــ اساس نظـ

همچنین اولین بند از اصل سوم، دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و 

 می کند. از جمله مظاهر نامشروع اقتصادی تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

 با همین عبارت به این مطلب تصریح شده است. (، 3-12) ر اصل سوم بند دوازدهمد .3

همچنین  در آنها یافت می شود . رویكرد، از جمله اصولی می باشند که این 23 و 14، اصول (3-7) از اصل سوم 7بند  .4

تأمین اجتماعی و  ،31تحصیالت ابتدایی تا عالی در اصل  ،31مسكن در اصل  بارهدر حق برخورداری برابر در تمام شئون

 دنبال گردیده است. ،43و بند اول اصل  3بند دوازدهم اصل  و 23شغل در اصل  و 27بیمه در اصل 

 .49اصل  .1

 ، تأکید شده است. 49و  43به این مطلب در اصول  .3

 .43بند هفتم از اصل  .9

 از ششمین بند از اصل دوم قابل مالحظه می باشد.  «ب»این قیود در قسمت  .3
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  1می باشند.مدنظر ضرورت تقویت روحیه تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی و فرهنگی 

 

 مبانی اقتصادي .2-6

در نظام هنجارها و ارزشهای حاکم بر رفتارهای اقتصادی نهادها و عناصر اقتصاد  مبانی اصول کلی،

لهی ا منشأدارای تابع اصل خدامالكی بوده و قانون اساسی در مالكیت . نظام اقتصادی می باشند هر

 43اصل  است. تأکیدمورد  3و سلبی 2در دو بعد ایجابی . آزادی اقتصادی نیز از مبانی بوده وباشدمی

 بر حفظ آزادگی افراد )امنیت تأکیدتحقق اهداف اقتصادی را با  ،به عنوان اصلی ترین اصل اقتصادی

آنچه موجب رشد “از تعبیر  ،تقدم مصالح عامه بر منافع افراد 44اقتصادی( خواستار می شود. در اصل 

ها در بخشهای اقتصادی  در شروط احراز مالكیت ”و توسعه کشور در جلوگیری از ضرر و زیان جامعه

نتخاب شغل حق ندارند به نحوی عمل نمایند ، برداشت می گردد. افراد حتی در ا)دولتی و غیردولتی(

از مبانی این  ،. محوریت عدالت در تمام شئون اقتصاد از جمله توزیع4که منافع جامعه را تهدید کند

 . 1الگو است

 

 نگرش اقتصادي قانون اساسی و چارچوب دولت در آندر اقتصاد بخش عمومی  جايگاه .7

 ،سخن از دولت به میان نیامده، موضوع اقتصاد پرداخته شدهکه به  در مقدمه قانون اساسی در مواردی

نون اما در میان اصول قاخواستار پیاده شدن و یا تبیین یک وضع مطلوب اقتصادی است.  صرفاًبلكه 

ده شوازدهم از اصل سوم دولت موظف در بند داین موارد از دولت خواسته شده است.  مكرراً ،اساسی

که  21. در اصل سازدکار بندد تا اقتصاد صحیح و اهداف آن را محقق  امكانات خویش را به هتا هم

موظف و مكلف  سومنیز دولت به مانند اصل  ،نظر به اشتغال و تعدادی پوششهای اجتماعی دارد

نشان از دولتی بزرگ، برنامه ریز و مسئول در برابر قسمت اعظمی  ،شناخته شده است. همه این موارد

 از اقتصاد دارد. 

                                                                                                                   
 . 3بندهای دوم تا چهارم از اصل  .1

در بهره برداری از طبیعت، لحاظ  11های اقتصادی، اصل در آزادی انتخاب شغل و فعالیت 23و  49، 43اصول  .2

در عدم ضرر و  44اصل  و در عدم اضرار به غیر، اسراف و تبذیر در تمام شئون اقتصادی 43منابع آیندگان، اصل 

 اند.اشاره قابل زیان جامعه، 

و موارد تمرکز و تداول ثروت در  47( و 1-43از این قبیل می توان به موارد منع ثروتهای نامشروع در اصول ) .3

 ( اشاره نمود.2-43اصل )

 .  استنباط می شود 23و  49، 43اصول این مطلب از  .4

 .3بند دوازدهم از اصل  .1
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ای هتعیین حوزهباید بیان داشت که  ،که اندازه دولت در الگو چگونه است سؤالپاسخ به این در 

مالكیت در بخشهای مختلف، بر اساس حرکت قوامی اموال و در جهت رشد و توسعه اقتصادی و تحقق 

، عدم پذیرش بیان شده 43ر بند سوم از اصل در میان کلیاتی که د 1اهداف اقتصاد شكل می گیرد.

است و اینكه حضور دولت باید دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطلق، از اهمیت خاصی برخوردار 

 44در اصل  شود کهمشاهده می ،بر خالف این روندباشد. ریزی های حاکم بر برنامهبا رعایت ضرورت

شبكه های  وی، سدها بانكدار بازرگانی خارجی، از قـبیل کلـیه صنایع، بخش اعظمی از اقتصاد

آبرسانی، در اختیار دولت قرار می گیرد. در پـایان اصل، این واگذاری، منوط به ایجاد رشد و توسعه 

ه و با سهم سایر نهادهای اقتصادی از جمله بخش غیر گردیدزیان جامعه  و عدم ضرر واقتصادی 

قوت از مالكیت خصوصی  ( به49 و 43) درپیو حتی در دو اصل پی دولتی متفاوت نگردیده است

. دولت در 2. یكی از نقشهای بسیار مؤکد دولت در اقتصاد نقش نظارتی آن استحمایت نموده است

اشد مسئول می ب الگوی اقتصادی قانون اساسی در تحقق اهداف عدالت اقتصادی و استقالل اقتصادی

 اساساً قابلیت تحقق در قالب بازار را ندارد.  که

دولت در موارد ناکارآمدی بازار در  .3استلت مسئول پیگیری تحقق اهداف دو ،موارد سایردر 

در دارد. این ردیف کاالها را حق سرمایه گذاری در اقتصاد حتی سری کاالهای عمومی  تولید یک

کاالهای  ،4کاالهای عمومی واسطه ای کاالهای عمومی خالص،تولید دسته چهار در قانون اساسی 

قابل  3کاالهای مرتبط با هدف عدالت اقتصادی، و 1کننده هدف استقالل اقتصادی تأمیناستراتژیک 

 معرفی می باشند.

 کامالً( تا چه حد ج. ا. ا.در این است که نقش دولت در الگوی اقتصادی قانون اساسی ) سؤال

 مالحظه ،گنجد؟ بر اساس چارچوب قانونی بررسی شده فوق چارچوب اقتصاد بخش عمومی می

های اقتصاد بخش عمومی بهره برده است.  الگوی اقتصادی قانون اساسی از تمام ظرفیت شود  می

                                                                                                                   
 استنباط شده است. ،44 اصل یپایانقیود  این مطلب از .1

و اصول پــــراکــنده دیگر، می توان از اصولی  194، 193اصول  از سه اصل پایانی فصل اقتصادی قانون اساسی، .2

 نام برد که نقش نظارتی دولت را در اقتصاد تعقیب می کنند.

نقش دولت در اقتصاد " تحت عنوان 3-2-3انید به قسمت تو. در ارتباط با تفصیل و مستندات این مطلب می3

 . (31-71صص  ،1331 )زرین اقبال،مراجعه فرمایید  ")سؤاالت اساسی(

بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آنها دارد ولی ورود بخش  هرچندکاالیی است که  ،کاالی عمومی واسطه ای .4

 خصوصی به آنها ترجیحات اجتماعی را به هم خواهد زد. 

مورد اشاره قرار گرفته اند. به کلیت  44کاالهایی از قبیل مخابرات، آب و برق از این قبیل می باشند که در اصل  .1

 تأکید شده است.  43از اصل  و نهم 3این مطلب نیز در بندهای یازدهم از اصل 

 ذکر گردیده است.  31و  27، 23این کاالها در اصولی از قبیل  .3
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ی های نظر به پذیرش ضرورت ،دولت در قانون اساسی دارای دو نقش ذاتی و عرضی است. نقش ذاتی

در چارچوب بخش  کامالًکه این  در اقتصاد دارد که اساساً در بخش خصوصی و بازار محقق نمی گردد

رار ق و تثبیتی ی توزیعیسیاست ها، اثرات خارجیجبران رفاهی  ،تولید کاالهای عمومیمانند  عمومی

ی( بخش غیرخصوص)، نظر به تنظیم سازوکارهای عمل کننده در اقتصاد یا غیرذاتی ضی. نقش عرَدارد

همان سه  . این اقدامات دررا محقق گردانداقتصاد اقتصاد بتواند اهداف موضوعه  ،دارد تا از این طریق

دارای ظرفیت بسیار باالیی در انطباق با در نگرش اقتصادی قانون اساسی دولت محور دنبال شده و 

 .است برخورداراقتصاد بخش عمومی 

 

  گيريبندي و نتيجه . جمع8

در اقتصاد یعنی تخصیص، توزیع  آناقتصاد بخش عمومی و محورهای دخالت  ابتدا به شناختمقاله 

دولت مطابق با قوانین اقتصادی و در در نتیجه بحث دریافتیم  .پرداخت آن و چگونگیو تثبیت 

تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، توزیع مطلوب نظام ارزشی حاکم  بهبازار، می تواند قواعد چارچوب 

تصاد در اق وظایف دولتاز  برخی نماید. کمکبر اقتصاد و تثبیت اقتصاد در حول اهداف تعیین شده، 

برخورد با انحصارات در بازار، تولید کاالهای عمومی، توسعه خدمات گذاری، سیاست و تنظارمانند 

عمومی از هماهنگی الگوی اقتصادی دولت رفاه از حیث تطابق با اقتصاد بخش .دباشمی اجتماعی

 رفاههای دولتدامن زده است. اقتصاد به عدم توازن در  در حوزه عمل، اما بودهبسیار باالیی برخوردار 

های موجود در نهادهای بخش غیر مانند ظرفیت های اقتصادیگیری از سایر ظرفیتچندان در بهره

  اند.دولتی، موفق عمل نكرده

 تدوین حقوق بهبا محوریت دین اسالم  جمهوری اسالمی ایرانقانون اساسی  ،شدمالحظه  چنانچه

 تعالی معنوی ،اقتصادی قانون اساسیهدف کلی نظام  ،در این نگرشاست. اهتمام ورزیده اقتصادی 

بوده و هدف آن افزایش  مبتنی بر مكاتب مادیکه دولت رفاه یک گرایش  در حالی است،افراد 

از جمله اصالت لذت داری بر ارزشهای موجود در سرمایه تأکیدیوی با معیشت دنمندی افراد در بهره

 .بهره برده باشدو نفع شخصی است؛ هرچند از الگوهای هنجاری اخالقی نیز 

 بتعقیدر هر دو الگو به نحو مطلوبی ی اقتصادی هاسیاستمحوریت عدالت اقتصادی در ایجاد 

دنبال در هر دو الگو  های مردمیاز طریق مشارکت ،هم با دخالت دولت و هم ،گردد. این محورمی

ی حمایت از بازار داخلی هاسیاست . در کنار هدف عدالت اقتصادی، هدف استقالل اقتصادی وشودمی

 ،در الگوی قانون اساسی به عنوان یک تكلیف قانونی؛ اگرچه استاز اهمیت باالیی برخوردار  آنهانیز در 

مربوط به نظام معرفتی و نگرش مكتبی دو  ،تفاوت اصلی در این میان .استاز قوت بیشتری برخوردار 

را جز به معنای برخورداری افراد ناتوان و محروم  ( برابریج. ا. ا.که قانون اساسی ) الگو است. درحالی
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های توزیعی و های نظامهای رفاه برابری را در قالب، دولتپذیردقل مزایای طبیعی زندگی نمیاز حدا

ه فاصل آییکنند که در آن از قواعد بازار آزاد و اصول رقابت و کار نوعی تعدیل اقتصادی دنبال می

 گرفته اند. 

که مبنای مكتبی  متفاوت در دو الگو دارد. در حالی اقتصادی نیز صورتی کامالًمفهوم آزادی 

پذیری فرد در قبال خداوند و مسؤولیتتابع قواعد آزادگی و  ،آزادی در الگوی اقتصادی قانون اساسی

 نتابع برابری در مقابل قانو ،های رفاه، مفهوم آزادی اقتصادی در دولت، در قبال جامعه استبه تبع آن

حداقل  تأمینهای فردی و هر دو الگو بر نبود موانع خارجی در بروز خالقیت ،است. در مفهوم برابری

 اند. امكانات صحه گذاشته

برای الگوی دولت در نگرش اقتصادی قانون اساسی  توانمیکه چه مزیتی را  سؤالدر پاسخ به این 

ازی و الگوی نهادسازی در الگوی سفیتهای رفاه قائل شد، به ظرنسبت به الگوی مشابه در دولت

 هایهدر زمین رفاهای هدولتکه در نتیجه دخالت  هاییی رسیدیم. به عنوان نمونه، کاستیقانون اساس

، آموزش در تمام سطوح، بهداشت و مسكن مشاهده معیشتهای حداقل تأمینرفاه اجتماعی از قبیل 

های موجود در اقتصاد تا حدی جبران گردد. ظرفیتکارگیری سایر ه سازی و بد با فعالمی توانشد، 

افراد در قبال جامعه به  مسؤولیتبر اساس ظرفیت مكتبی این الگو و برداشت خاص آن از مفهوم 

ذیری پهای مشارکت عموم و مسئولتد با تقویت ایجاد زمینهمی توانعنوان یک تكلیف الهی، دولت 

های درونی جامعه و با ضمانت بیشتری از  استفاده از ظرفیتآحاد مردم، تحقق اهداف اقتصاد را با 

 الگوی دولت رفاه دنبال نماید. 

عمومی، به وظائف موجود اقتصاد بخش هایظرفیتبا استفاده از بیش دولت  کما ،در هر دو الگو

های رفاه به نحوی بوده عملكرد دولت ، امادکننمیکرده و به تحقق اهداف اقتصاد کمک خود عمل 

نظری نقش دولت در الگوی ست. ا مالی روبرو تأمینهای عظیم است که در حال حاضر با چالش

 لیةبر وظائف ذاتی دولت در به کارگیری ک تأکیدیک نقش منحصر به فرد و با  ،اقتصادی قانون اساسی

 تضمیندر محورهای سه گانه است که امكانات و منابع اقتصاد در هر دو بخش دولتی و غیردولتی 

موضوعه اقتصاد ایجاد نموده است. به در جهت تعقیب تحقق اهداف  بیشتری نسبت به دولت رفاه

از تنوع بیشتری برخوردار بوده و عالوه بر درآمدهای مالی دولت  تأمین ،عنوان نمونه در این الگو

های  تدرآمدهای حاصل از انفال )موارد مالكیمالیاتی مشابه در دولتهای رفاه، شامل مواردی چون 

. لذا در الگوی قانون اساسی می شودهای عمومی نیز  و درآمدهای ناشی از مشارکت (دولتی و عمومی

ی براجهت درآمدی فراتر از حرکت انتقالی صرف از باال به پائین است.  ،( برخالف دولت رفاهج. ا. ا.)

حتی در مقایسه با  ان،یت نهادی اجتماعی و قانونی ایرظرف ،مالی هزینه های خدماتی و رفاهی تأمین

  از وسعت و برجستگی برخوردار است.  ،یشرفتهپبعضی از کشورهای 
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