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 .5مقدمه و ادبيات موضوع
برنامه پژوهشی «اقتصاد قانون اساسی» از دهه  1791توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوك با کتاب
"محاسبه رضایت :بنیادهای منطقی دموکراسی مشروطه" ،شروع شده و در دهه  1771به اوج و
شكوفایی خود رسید (کدخدائی .)1371 ،تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در میانه این
دوره با تبیینهایی در حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصاد همراه بوده است .تفصیل موضوعات
اقتصادی در این سند حقوق اساسی تا آنجایی است که از آن به الگوی اقتصادی یاد شده است .در
این الگو ،نقش دولت در اقتصاد با ابزار و اهداف و مسؤولیتهای گوناگون از جایگاه ویژهای برخوردار
است (زرین اقبال .)1331 ،به طور قطع ،رویكرد قانون اساسی در اقتصاد در پارادایم اقتصاد سیاسی
آن قابل درك است .سؤال اینجاست که در قانون اساسی چه نوع رویكردهایی در حوزههای اجتماعی
از جمله اقتصاد مطرح است؟ برخی نظریهها مانند نظریاتی با گرایشات ارتودکسی ،تک رویكردی بوده
و رسالت آن را صرفاً پیشبینی رفتارها بر اساس فرض رفتار عقالنیت ابزاری میدانند .برخی دیگر بر
رویكردهای رادیكال و متدولوژی آنارشیستی استوارند و به هیچ روش خاصی قائل نیستند (دادگر،
 .)1371در کنار این روشهای حدی ،رویكردهای واقع بینانه بینابینیای چون روشهای نهادگرایانه،
اخالقمدار کینزی ،اقتصاد اجتماعی و اقتصاد رفتاری نیز مطرح است (دادگر )1371 ،که رویكرد قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران را باید در این گونه اقتصادهای سیاسی طبقه بندی نمود.
از دیگر موضوعات مهم ،اندازه و تشكیالت کالن دولتها و نقشی است که در انجام مسؤولیتها
و حدود و ثغور آن در اقتصاد دارد .مهمترین هدف ،متناسب سازی اندازه دولت و منطقی نمودن نقش
آن است .به طور قطع ،نمیتوان سهم خاصی را برای دولتها قائل شد ،و این امر به ساختار اقتصاد و
دولت وابسته است .چنانچه به رغم اینكه سهم دولت در سوئد تنها حدود  11درصد اقتصاد بوده و
دولت از ساختار پیشرفتهای در حوزه خدمات عمومی برخوردار است ،اما ناکامیهای دولت سوئد در
تحقق شعار "برابری و آزادی" منجر به کم کردن همین سهم به ظاهر اندك در اقتصاد شده است
(خلیلیان.)1393 ،
در این ارتباط ،سه رویكرد عمده دولت کنترلگرا ،دولت متصدی ،و دولت موظف مطرح شده است.
دولت کنترلگرا ساختار دولت را به عنوان ابزاری برای کنترل اقتصاد میداند و تمایل دولت به اعمال نظارت
و کنترل ،عامل اصلی جهت گسترده شدن آن است .راه حل ،مساله کوچکسازی و متناسب سازی اندازه
دولت از طریق تعدیل کنترل آن و دمیدن روح اعتماد در روابط میان دولت و جامعه است .در رویكرد دوم،
غلبه تصدیهای دولت ،علت افزایش اندازه آن بوده و جهت رفع آن تقویت سازمانهای مردمنهاد ،واگذاری
امور اقتصاد به مردم پیشنهاد شده است .دیدگاه اخیر نیز موظف سازیهای متعدد دولتها را علت بزرگ
شدن آنها میداند و ترویج فرهنگ کلنگری و اصالح تدریجی ساختار وظیفهای به فرایندی را راهكار
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برونرفت از ناهماهنگیهای دولتها میداند (الوانی.)1331 ،
به طور قطع ،اندازه موجود فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران مطلوب و متناسب با اهداف موضوعه
آن نمیباشد .با لحاظ ساختار بودجهای دولت به تفكیک اثر بودجه جاری و عمرانی بر تولید ناخالص
داخلی ( )GNPمیتوان گفت که امور اقتصادی ،هم از نظر عمرانی و هم جاری ،دارای اثرات مثبت بر
رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بوده ولی در امور اجتماعی از نظر عمرانی ،دارای اثرات مثبت و از نظر
جاری ،دارای اثر منفی بوده و در امور عمومی ،هر دو اثر منفی است .این نتایج که از بررسی اثر
فعالیت های دولت از دیدگاه متغیرهای اقتصاد کالن و خرد ،و انتخاب متغیرهای بهرهوری و بازدهی به
مقیاس تولید به منظور ارزیابی تخصیص بهینه منابع و سنجش رشد تولید ناخالص داخلی به دست
آمده ،هشداری برای تمام سیاستگذاران خدمات عمومی رفاهی است (سامتی.)1392 ،
ایده دولت رفاه 1در پی ناکارآمدی نظام بازار ،در جوابگویی به هدف اقتصاد ،یعنی رفاه اقتصادی برای
همه افراد جامعه ،شكل گرفت .دولت رفاه را باید رویكردی عملگرایانه در واکنش به کاستی های نظام بازار
با پیشینهای 131ساله و تجربیات متعدد خصوصاً در کشورهای پیشرفته دانست .دولت در این الگو ،به
بهانهها و با قالبهای مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی در اقتصاد دخالت نموده و اهداف رفاهی نظام
اقتصادی را دنبال می نماید (ابنشتاین و همكاران.)1337 ،
در موارد بسیاری ،این الگو و الگوی دولترفاه مدنظر قانون اساسی ،مشابهت دارند .سؤال اینجاست
که این دو الگو از حیث نظری تا چه حد شبیه هم هستند؟ جایگاه و نقش دولت در این دو الگو چگونه
است؟ آیا ناکارآمدی و عدم تناسب فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران و سیاستهای رفاهی بخش عمومی
در آن ،به معنی خأل ظرفیت در حقوق اساسی و الگوی اقتصادی آن است؟ مطالعه بر روی عملكرد دولت
رفاه چه بهرهای برای دولت برآمده از نهاد قانون اساسی دارد و مناسب است چه روشی در مطالعه آن
تعیین شود؟ به طور قطع ،این دو مقوله از یكدیگر جدا بوده و روششناسی مقاله به آن توجه ویژهای
داشته تا فضای عملكرد از فضای نظری به درستی تفكیک گردد.
مقاله پیشرو ،پاسخی به اینگونه سؤاالت است؟ این بررسی با تأکید بر امكانی دنبال شده است
که دولت های رفاه در عرصه عمل از حیث کارآمدی و یا عدم آن در اختیار محققان حوزه بخش
عمومی قرار میدهد .از آنجاکه زمان چندانی برای پیادهسازی و آزمون و خطای الگوی اقتصادی قانون
اساسی کشور نسبت به الگوهای مشابهی چون دولتهای رفاه وجود نداشته است ،الگوی اقتصادی
قانون اساسی ،از حیث نظری مد نظر بوده است .بررسی با تأکید بر جایگاهی که اقتصاد بخش عمومی2
در تئوریهای دولت و علم اقتصاد متعارف دارد ،صورت پذیرفته است.
1. Welfare State
2. Public sector
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 .2پيشينه و روش شناسی تحقيق
مطالعات فراوانی مباحث اقتصادی را در قانون اساسی ج .ا .ایران دنبال نمودهاند .شاید بتوان ادعا کرد
کمتر پژوهشی به صورت کامالً اقتصادی به موضوعات خاص (مانند مباحث خرد و کالن و یا دولت و
اقتصاد بخش عمومی) پرداخته باشد .مطالعات مشابه در حوزه دولت رفاه نیز کمابیش در همین سطح
دنبال میشوند و بیشتر ناظر به مفاهیم کلیای چون عدالت و در بهترین حالت مباحث کارآیی و
اندازه دولت میباشند .در این میان ،مطالعاتی که بر روی مقایسه موضوعات مشخصی چون اقتصاد
بخشعمومی متمرکز شده باشند ،بسیار کمیاب بوده ،هرچند به اهداف و یا روشهای مشترك مانند
موضوع خدمات رفاهی عمومی هم اشاره شده است.
نویسنده مقاله "نقش دولت در اقتصاد اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران" ،ضمن
بررسی تحول تاریخی دولت در اقتصاد ،سعی کرده است به بررسی مبانی نظری دولت در اسالم و
قانون اساسی ج .ا .ا بپردازد .مقاله ،نقش دولت در قانون اساسی و اسالم را در حد میانه دیده و آن را
از افراط و تفریط دور میداند .بر این اساس دولت در ناکارآمدی بازار و نوسانات شدید رکودی و تورمی
به ایجاد وضعیت تعادلی کمک خواهد کرد (شیخی مهرآبادی.)1333 ،
مقاله "ظهور و افول دولت رفاه" ،به چگونگی تكوین و زمینههای پیدایی و توسعه دولت رفاه و
وظایف دولت (سازماندهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تأمین اجتماعی) پرداخته
است .در همین راستا ،پنج زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی و رفاهی آن (حمایت از سالمندان،
بیمه اجتماعی ،تأمین اجتماعی خانواده ،زمینه سازی برای گسترش فرصت های اشتغال و مراقبتهای
پزشكی) تشریح گردیده است .در بخش پایانی مقاله ،تأکید می شود که اگرچه اعالن سیاست تعدیل
ساختاری به معنای پایان یافتن عمر دولت رفاه است ،اما به هیچ وجه بر پایان یافتن مسؤولیت دولتها
در تأمین مخارج بخشی از خدمات رفاهی اجتماعی و حمایت از نیازمندان و آسیب پذیران داللت
ندارد (زاهدی مازندرانی.)1397 ،
به دنبال بحران های اخیر مالی نیز نقدهای فراوانی بر نحوه عملكرد دولتهای رفاه خصوصاً در حوزه
بحران مالی وارد شده است .عمدهترین این نقدها بر چالشهای تأمین مالی هزینههای رفاهی دولتهای
رفاه متمرکز شدهاند .شیرخوانی تأکید میکند که مهمترین اثر سقوط شاخصهای مالی در بازارهای ایاالت
متحده ،کاهش رفاه عمومی و تضعیف دولت رفاه بوده است (شیرخوانی و همكاران.)1371 ،
مقاله "چالشها و فرصتهای تدوین نظام رفاهی جامع در ایران بعد از انقالب" ،دولت قانون
اساسی را دولت رفاه میداند و نبود یک سیاست اجتماعی جامع ،به این معنا که گفتمان مستقل
سیاست اجتماعی به عنوان پیش زمینه برنامهریزی برای این نوع سیاستها وجود نداشته ،را چالش
اصلی نظام رفاهی مدنظر قانون اساسی میداند .مقاله در بررسی برنامه های توسعه اجتماعی و تمایز
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آن با برنامه سیاست اجتماعی در برنامههای توسعه بعد از انقالب ،سعی کردهاست از تجربیات تدوین
سیاست اجتماعی در سایر کشورهای دنیا ،دولت رفاههای کالسیک و بحرانهای موجود در آنها بهره
جوید (سعیدی.)1333 ،
سامتی نیز در رساله دکتری خود با بررسی تئوریهای اندازه دولت به موضوع اندازه مطلوب
فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران پرداخته و مداخالت دولت را خصوصاً در حوزه خدمات اجتماعی
و رفاهی عمومی ناکارا خوانده است .وی کاستن از نقش تصدیگری دولت و افزایش سهم مشارکتهای
عمومی در فعالیتهای اقتصادی و اصالح ساختار دولت از وظیفه مدار به منطق نگر را راهكار
متناسبسازی اندازه دولت در اقتصاد ایران دانستهاست (سامتی.)1392 ،
بیشترین مطالعات اقتصادی در حوزه قانون اساسی ،دولت را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی
کردهاند .کدخدایی به پیشینه برنامههای پژوهشی «اقتصاد قانون اساسی» پرداخته و آن را شاخه
جدیدی از علم اقتصاد مبتنی بر پیش فرض فردگرایی و انتخاب عقالنی میداند و سعی میکند با به
کارگیری روش تحلیلی معمول در اقتصاد متعارف و با استفاده از مدلهای تحلیلی همچون نظریه
قیمت و نظریه بازیها ،پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی را بررسی کند" .بررسی مبانی
و ابزارهای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی" به معرفی این برنامه
پژوهشی پرداخته و کاربرد آن را در مهندسی قانون اساسی مورد اشاره قرار داده است.
دو اثر از دادگر ،بیشترین ارتباط با موضوع این پژوهش دارد .مقاله "ظرفیت اقتصاد سیاسی قانون
اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخشعمومی" ،اقتصاد سیاسی قانون اساسی را بررسی و آن را
شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی میداند .مقاله با گسترش نظریه اقتصاد سیاسی ،سعی کرده است
ظرفیت و قابلیت آن را در انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخشعمومی آشكار سازد و
راهكارهایی را جهت اصالح نهادی بخشعمومی در کشورهایی چون ایران ارائه دهد .این مقاله هرچند
ماهیت موضوع حقوق اساسی و اقتصاد بخشعمومی را در حوزه اقتصاد روشن ساخته اما به جهت کلی
بودن فضای آن هنوز نیازمند بررسی مستقلی در موضوع حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران و نهادهای
موضوعه مرتبط با اقتصاد بخشعمومی هستیم (دادگر.)1371 ،
مقاله دوم با عنوان "قانون اساسی و دولت رفاه سازگار در اقتصاد ایران" به تحلیل روند کلی حاکم
بر دولت های رفاه در مقایسه با جایگاه اقتصادی دولت در قانون اساسی ج .ا .ا پرداخته و از این طریق،
طرح مقدماتی دولت رفاه مناسب اقتصاد ایران را ارائه داده و روش شناختی تئوریک مقاله که بر جنبه
اقتصاد سیاسی استوار شده ،بر ظرفیت نظری قانون اساسی جهت پیادهسازی یک دولت پویای رفاه
تأکید کرده است .این مقاله به بررسی جایگاه دولت رفاه در میان سایر نظریههای دولت و بررسی
تجربیات دولت های رفاه آلمان ،سوئد ،انگلستان ،هلند ،دانمارك و ایاالت متحده میپردازد .این بررسی
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با تأکید بر اندازه دولت (مانند سهم هزینههای رفاهی از  )GDPدنبال شده است (دادگر،)1334 ،
امری که الزم بود تا در مقاله دیگری با بررسی ابعاد عملیاتی و کارآیی دولت رفاه کامل گردد .دستور
اصلی کار مقاله پیشرو ،پاسخی به اینگونه نیازهاست.
سؤاالت اساسی مقاله در مقدمه مالحظه شد .اینكه مقاله به دنبال مقایسه ظرفیت دولت در نظریه
اقتصادی قانون اساسی ج .ا .ا ،با استفاده از تجربه کشورهایی است که از الگوی دولت رفاه بهره بردهاند.
لذا طبق روششناسی مقاله ،نحوه عملكرد دولتهای پس از انقالب چندان مد نظر نبوده است .لذا
روششناسی به دنبال محدودسازی و امكان مقایسه بین دو الگو؛ یكی در سطح نظری و دیگری (دولت
رفاه) در سطح نظری و عملی میباشد .به عنوان نمونه ،در سطح تئوریک ،طرح شاخصهای اندازه
دولت ،و در سطح عملیاتی ،صرفاً نقد و بررسی عملكرد دولتهای رفاه کفایت خواهند نمود .بر این
اساس ،روش شناسی رویكردی نهادگرایانه دارد .در نتیجه چنین روشی ،به انتخاب ترتیبات نهادی
مطلوب دولت بر اساس نسخه قانون اساسی کمک خواهد شد.
در روش شناسی مقاله ،تئوری خاصی مبنای تعیین حدود و ثغور تئوریک دولت نیست .تئوری
دولت در این رویكرد پیرامون اهداف موضوعه اش شناخته می شود (وینسنت .)1393 ،چنانچه در
تئوریهای اقتصادی میتوان دولتها را در طبقات مختلفی از نظر هدف مانند تأمین عدالت یا رفاه،
حمایت از بازار ،تأمین کاالهای عمومی و امثال آن قرار داد .بر این اساس ،درك اهداف و هنجارهای
عمومی حاکم بر آنها ،مالك تبیینی نظریه دولت خواهد بود (هادوی.)1333 ،
در جنبه اقتصادی مقاله ،این هنجارها مبتنی بر نظریه اقتصاد بخش عمومی 1است .ورود به حوزه
بخش عمومی در حقوق اساسی به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده در این مقاله است .از آنجاکه
قانون اساسی خود را برآمده از تعالیم اسالمی و مستظهر به نص و شریعت آن برمی شمرد ،از اتقان
باالیی برخوردار بوده و همواره این فرصت وجود دارد تا از این رهگذر به تفسیر صحیح متناسب با شرایط
و اقتضائات 2و یا درصورت ضرورت ،به بازخوانی نسخه آن بر مبنای شریعت اسالم همت گمارد (زرین
اقبال .)1331 ،لذا در روششناسی مقاله ،فضای عملكردی دولتها از فضای نظری قانون اساسی (ج .ا.
ا ).منفک میباشد .بر این اساس ،صرفاً الگوی نظری قانون اساسی (ج .ا .ا ).مورد مطالعه قرار گرفته و
الزم به ذکر است اهمیت اقتصاد سیاسی در این نوشتار تا مرز امكان انتخاب عمومی و نه موضوع بازنگری
قانون اساسی پیش میرود و سعی شده تا ظرفیت امكان مقایسه با الگوهای مشابه دنبال گردد ،هرچند
موضوع بازنگری یا تفسیر خاص از بعضی اصول به جای خود قابل بررسی است.
1. Public sector

 .2این موضوع بارها اتفاق افتاده است ،مانند آنچه در تدیون سیاست های کلی اصل  44و ابالغ قانونی بر اساس آن
شاهد بوده ایم.
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روش شناسی مقاله نیازمند دست یافتن به سه طبقه مفهومی است .این سطوح مفهومی با این
پیش فرض همراه است که خوانندگان با مفاهیم پایه در ادبیات نظام سازی اقتصادی آشنایند .نظام
اقتصادی بر اساس مبانی ایدئولوژیک به سوی تحقق اهداف آن شكل میگیرد و به دنبال تشكیل
نهادهایی است که بتوان از وضع موجود که توسط علم اقتصاد مورد تحلیل قرار میگیرد ،به سمت
وضعیت مطلوب که توسط مكتب تعیین میگردد ،حرکت کرد .نهادها همان روشهای دستیابی و
ظرفیت کارگزاران اقتصادی میباشند (بروجردی و همكاران.)1393 ،
لذا در اولین مرحله ،تئوریهای دولت و ادبیات اقتصادی متعارف بخشعمومی در علم اقتصاد و
شناخت محورهای توجیهپذیر ورود دولت و روشهای پیگیری اهداف موضوعه آن دنبال شده است.
مرحله دوم ،به جهت اهمیت روش تحلیل تاریخی و جایگاهی که مراحل آزمون و خطا در محیط
عینی دارد ،به تجربیات موجود در سوابق 131ساله دولتهای رفاه و پشتوانه نظری آنها متمرکز
گردیده است .این شناخت ضمن بررسی نظام اقتصادی دولتهای رفاه (شامل معرفت شناختی مبانی
و اهداف موضوعه) ،آسیبشناسانه و چالشی است .سومین گام مقاله ،تحلیل مبنایی آن روشهای
دستیابی میباشد که در شناخت اقتصاد بخشعمومی به دست آمده که با تأکید بر پیش نیازهای
تئوریک و دیدگاههای هر نظام اقتصادی به هنجارهای عمومی و جایگاه نظام هنجارهای اقتصادی
دنبال شده است .بر اساس محور اخیر ،می توان ظرفیت های نهادی قانون اساسی (ج .ا .ا ).را در
جبران کاستیهای موجود در پیش راه دولتها ،شناسایی و راهكار مناسب را ارائه نمود.
 .9جايگاه دولت در ادبيات اقتصاد بخش عمومی
قانون اساسی یک سند در حقوق اساسی است و رویكرد سنتی اقتصاد سیاسی آن ،از زیرشاخه های
نظریه انتخاب عمومی است .بوکانان 1و تالوك 2با تكامل نظریه انتخاب عمومی به تحلیل اقتصادی
مشروعیت مدیریتهای کالن بخشعمومی پرداختهاند ( .)Buchanan 1962در نظریههای
بخشعمومی ،نارساییهای بازار در ایجاد تخصیص بهینه ،زمینه ساز ورود دولت در اقتصاد میباشد.
بنابراین ،جدای از قضاوت ارزشی ،نارسایی های بازار ،مبنای ورود دولت به بازار قرار می گیرد .نظام
بازار متكی به مبادالت فردی آزادانه بوده و به نظر می رسد که بدون دخالت مستقیم دولت هم
تخصیص بهینه و توزیع کارآمد بتواند بین افراد جامعه حاکم گردد .بنابراین چنین به نظر می رسد
نیازی به دخالت دولت در بازار به صورت مستقیم نباشد ،و وجود آن تنها در تنظیم مقررات بازار،
حراست و حمایت از آزادی های اقتصادی ،حفظ نظم و امثال آن ،کفایت کند (کنولی و مونرو.)1777 ،
1. J. Buchanan
2. G. Tullock
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اما همیشه روند بدین صورت نبوده و بازار در موارد بسیاری با شكست مواجه است .از وجود بازارهای
غیر رقابتی و انحصاری ،وجود اثرات خارجی اقتصادی و غیراقتصادی در تولید و مصرف ،وجود کاالهای
عمومی ،وجود ریسک و نااطمینانی ،و توزیع درآمد ،می توان به موارد شكست بازار پیبرد.
اقتصاد بخش عمومی جایگاه ویژه ای در نظریه های دولت دارد ،تا آنجا که در مواردی به اشتباه
این دو یكسان تلقی میشوند .در این ارتباط ،تئوریهای فراوانی به نقش دولت در اقتصاد ،از یک
عنصر صرفاً حامی و ناظر تا یک مداخلهگر و متصدی پرداختهاند .از دید مرکانتیلیستها ،دولت مكلف
به تشویق صادرات و تحدید واردات کاالهای مصرفی است .فیزیوکراتها تأمین آزادی کسب و کار و
رقابت و امنیت را از دولت خواستارند .تئوری دولت کالسیكی عالوه بر این موارد ،داعیه عدالت و
تأمین بعضی کاالهای عمومی را نیز دارد .در مكتب تاریخی ،دولت به دنبال سیاستهایی جهت
حمایت از بخشخصوصی است .نظریه حداقلی هایک به شدت مخالف دنبال کردن عدالت اجتماعی
از سوی دولت بوده و مدافع شدید حمایت از بازار است .تئوری دولت واقع نگر نئوکالسیكی با نقد
نظریههای بازار رقابتی ،خواستار دخالت دولت در موارد شكست بازار است .در این نظریه ،تولید
کاالهای عمومی ،دامنه گستردهای از تأمین امنیت و آموزش و بهداشت ،تا مدیریت انحصارات ،اثرات
خارجی ،اطالعات نامتقارن و موضوع نابرابریهای توزیعی را شامل میشود .مكانیزم کلی این خدمات
متكی بر ظرفیتهای نهادی جامعه و حتی االمكان پرهیز از مداخالت مستقیم دولت است .در نظریه
مارکسیستی ،دولت یک سیاستگذار ،برنامهریز ،و مجری و ناظر تا حذف بخش خصوصی است.
نظریههای مدرنتر دولت نیز با گرایشهای تلفیقی در این میان ،از جایگاه ویژهای برخوردارند .دولت
کینزی ،با حمایت از ظرفیتهای موجود در نظام سرمایهداری ،دولت را مكلف به خارج کردن اقتصاد
از مسیرهای رکودی و ایجاد اشتغال کامل میداند .دولت رفاه شاید به عنوان نظریهای میانی و
تلفیقیترین نظریه رایج در دولت های مدرن ،نیز به دنبال عهدهدار نمودن دولت جهت تضمین
حداقلهای معیشت و رفاه عمومی در جامعه است (تفضلی1391 ،؛ عظیمی1331 ،؛ رنانی1331 ،؛
کاتوزیان1313 ،؛ فیتزپتریک.)1331 ،
بحث در زمینه های مداخله دولت ،در موارد شكست بازار در سه محور عدم تخصیص ،توزیع و
تثبیت قابل تعقیب است (سامتی.)1392 ،
تخصیص کارآمد در بازار رقابتی ،مفروض به چند فرض بوده که اطالعات شفاف و روان در اختیار
همگان ،عدم پرداخت هیچ هزینهای برای به دست آوردن اطالعات ،تعداد بسیار زیاد تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان و ورود و خروج آزادانه بنگاههای اقتصادی به بازار از آن جمله است .اما همیشه
اطالعات ،به صورت شفاف و متقارن وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد ،به علت وجود اصل نفع
فردی و حداکثرسازی سود بنگاه در مقابل بهینه اجتماعی و یا وجود انحصارات ،مستلزم پرداخت
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هزینه می باشد .لذا وجود دولت که برای روانی اطالعات ضروری مینماید ،به صورت غیرمستقیم
دنبال میگردد (دادگر.)1393 ،
در محور تخصیص ،ناکارآیی مورد بررسی قرار میگیرد .حرکت بازار به طور آزادانه ممكن است
به یک سری انحصارات بیانجامد .اساساً در بازار رقابتی که تضمین کارآیی در آن حداکثر میباشد،
قیمت مصرف کننده برابر با هزینه نهایی بنگاه تولیدکننده میباشد .در صورتی که در بنگاههای
انحصاری ،قیمت باالتر از هزینه نهایی ،تعیین میگردد .تعیین قیمت بر اساس برابری هزینه نهایی
بنگاه با درآمد نهایی آن در شرایط انحصاری می تواند به معنای به خروج بنگاه های کوچک بیشتری
برخالف رویه های بازار رقابتی و تشدید عدم کارآیی و ایجاد هزینه های رفاه اجتماعی باشد (شكیبایی،
.)1393
ممكن است وجود انحصار به خاطر خطرات فراوانی باشد که به طور طبیعی امكان ورود و خروج
را از بسیاری از بنگاه ها می گیرد .بعضی اوقات انحصار به خاطر شرایط و امتیازات خاصی است که به
طور طبیعی با منشأ داخلی یا خارجی دارندگان و یا تولیدکنندگان آن کاالها دارا می باشند (تقوی،
)1391؛ در صورتی که مداخله دولت به شكل تعیین قیمت کاالیی باشد ،باید اصل برابری هزینه
نهایی بنگاه با قیمت بازاری ،رعایت شود .حداقل کاری که دولت در این موارد می توان انجام دهد،
وضع قوانینی برای جلوگیری از ایجاد انحصار و روانی ورود و خروج بنگاه ها به بازارهای مختلف ،و
ارائه تسهیالت اطـالعاتی است (جیروند .)1333 ،در برخی موارد ،بعضی کاالها به طور عادی از طریق
بنگاه های اقتصادی موجود تولید نمی گردد .عمده ترین مصداق این نارسایی در تولید کاالهای
عمومی 1است؛ چرا که انگیزه های خصوصی ،اساساً برای تولید کاالهای عمومی شكل نمی گیرد.
کاالهای عمومی ممكن است در درجه عمومی و یا خصوصی با هم متفاوت باشند .این کاالها یا توسط
خود دولت ،یا از طریق حمایت دولت از تولیدکنندگان آن بخش غیر دولتی تولید می گردد
( .)Musgrave et al. 1989وجود اثرات خارجی 2منفی و جانبی در بازار ،از دیگر مصادیق شكست
بازار می باشد .اثرات خارجی منفی مانند اثر دود و یا سر و صدای تولید شده از کارخانههاست که به
جامعه ضرر میزند اما این ضرر ،به سادگی قابل محاسبه نیست .دولت میتواند از طریق مالیات بستن
بر صاحبان صنایع ،ضرر زدن در اثر تولید تا رسیدن به سطح کارآمد اجتماعی ،هزینههای آسیب
دیدگان را از محل این مالیات ها تا حدی جبران کند (فرجی دیزجی.)1372 ،
در محور توزیع هر چند نظام بازار ،الگوی توزیع بهینه منابع را تضمین می کند ،اما نظری نسبت
به ماهیت توزیع ،مانند عادالنه بودن آن ندارد .پارتو اقتصاددان ایتالیایی چنین می گوید“ :وضعیت
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
یابد ،بدون آنكه وضعیت اقتصادی دیگر افراد جامعه ،بدتر شود” 1.در عالم خارج ،عمالً بهینه پارتو2
وجود ندارد ،چراکه نظریه اول حداقل گرا بوده و نسبت به الگوها و سیاست های توزیعی که به دنبال
انتفاع عده ای ،عده ای را متضرر می سازد ،ساکت است (.)Barr 2012
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.
چنانچه در این موارد دولت بتواند از دخالت مستقیم در تولید بپرهیزد و با تحریک عامالن اقتصادی
بازار ،به اهداف توزیعی برسد ،بسیار مطلوب است (رنگریز و خورشید.)1371 ،
در محور تثبیت سیاست های پولی و مالی ،ابزارهای قدرتمند اقتصادی در دست بخش عمومی
برای تثبیت اقتصاد می باشد .تثبیت اقتصاد یعنی رهانیدن اقتصاد از مسیرهای رکودی و یا تورمی و
حرکت به سمت تعادل اقتصادی یا اشتغال کامل است (تقوی .)1391 ،دخالت دولت به معنای تعیین
اهداف و اولویت ها و سیاستگذاری در اقتصاد است .مثالً هدف ایجاد اشتغال کامل ممكن است به
هزینة ایجاد تورم بیانجامد و یا ایجاد رونق اقتصادی ،منجر به کسری بودجه دولت گردد .تصمیم
گیری برای رسیدن به اهــداف تثــبیتی صرفاً در چـارچوب قواعد نظام بازار قابل قبول است .در
همین ارتباط ،نظریه های اقتصاد سیاسی ،تا مرتبط دانستن ثبات سیاسی با ثبات اقتصادی به پیش
رفتهاند (.)Carmignani 2001
در تمام محورهای سه گانه فوق ،مالیات گذشته از آنكه یک اهرم اجرایی برای تنظیم اقتصاد
است ،اصلیترین راه تأمین مالی دولت است (توکلی .)1371 ،بر این اساس ،بررسی عوامل مؤثر بر
درآمدهای مالیاتی و بویژه متغیرهای ساختاری و نهادی در ادبیات اقتصاد کالن ،از اهمیت ویژه ای
برخوردار بوده و در سالهای اخیر ،مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است (صادقی.)1371 ،
 .9دولت رفاه ،اصول مکتبی و زمينه هاي حضور دولت در اقتصاد
کشورهای پیشرو در پــیاده کــردن الگوی دولت رفاه ،کشورهای با گرایش لیبرالیسم اقتصادی در مقابل
بلوك اقتصاد چپ می باشند ،هرچند در آن ،سیاست های توزیعی بهبود سطح عمومی برخورداری ها را
هدف قرار داده باشد ( .)Gilbert 1983دولـت رفـاه به دنبال ناکارآمدی نظام بازار در تخصیص بهینه منابع
 .1عبارت دقیق پارتو چنین است:
“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
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به وجود آمده است و اساساً تولد اقتصاد بخش عمومی از همین ضرورت ها ایجاد گردید .دولت رفاه یک
رویكرد عملگرایانه در نظام اقتصاد بازار است .1این نظام تنها به دنبال حداکثر کردن سود فردی نیست،
بلكه سعی بر اجتماعی کردن یک سری هزینهها برای حرکت به سمت بهبود رفاه عمومی ،به عنوان هدف
اقتصاد میباشد .دولت در این الگو مسئول تحقق اهداف اقتصاد میباشـد که غالباً با مكانیزم بازار محقق
نگردیدهاند (زرین اقبال.)1331 ،
اما آیا کوششهای دولتهای رفاه محدود به ظرفیت های مجاز بوده و توانسته اهداف موضوعه را محقق
سازد؟ اصول مكتبی دولتهای رفاه همان چارچوب نظام معرفتی در این الگوها می باشد .اصول مكتبی
این دولتها را در شناخت مفاهیم برابری و آزادی می باید جستجو نمود .برابری می تواند ،برابری فرصتها
باشد ،همین طور برابری دستاوردها .اما جهت گیری دولتهای رفاه بیشتر نظر به برابری دستاوردها دارد.
از جنگ جهانی دوم به بعد ،انگلستان همواره سعی کرده است از ثروتمندان بگیرد و به مستمندان بدهد.
از این قبیل می توان به نرخهای  72درصدی در زمینه عایدات امالك 33 ،درصدی در مورد مداخل
مكتسبه و مالیات های به مراتب سنگین تر بر ارث اشاره نمود (.)Friedman & Friedman 1980
سؤال اینجاست که آیا وارد شدن مفهوم عدالت و برابری در دولت رفاه به معنی برابری در
برخورداری ،آزادی را محدود نمی کند ؟ دولت رفاه کمتر به صورت مستقیم به محدوده آزاد فعالیت
های اقتصادی ،متعرض می گردد .در نقد به عنوان نمونه سیاست های برابری درآمد در انگلیس باعث
شده است که برخی از تواناترین و پرورده ترین شهروندان از مملكت خود مهاجرت کردهاند
(.)Horowitz 1976
 .9-5نقد عملکرد دولت رفاه در اقدامات رفاهی
سیاستهای تأمین رفاه عمومی ،عموماً در محورهای مبارزه با فقر ،بیمه های اجتماعی بیكاری ،پیری
و ازکارافتادگی ،مراقبتهای پزشكی و کمکهای درمانی و امثال اینها میباشد .تأمین مسكن مناسب،
سالمت و بهداشت عمومی و مراقبت های پزشكی و امثال آن نیز در این ردیف قابل ذکر است
(.)Friedman & Friedman 1980
دستمایة برنامه "گامهای تازه" دولت وقت آمریكا در  ،1731تجربه های قبلی دولت رفاه در آلمان
توسط بیسمارك و میانه روها در سوئد بوده است .برنامه بیسمارك در اوائل  ،1331برنامه رفاهیای
بود که بر اساس آن ،کارگران در مقابل تصادفات ،بیماری ،بیكاری و پیری بیمه میشدند .قانون بیمه
ملی در  1713در انگلستان نمونه ای از مقررات تأمین اجتماعی است .طبق این قانون ،هر فرد از سن

 .1از این سیستم به اقتصاد مختلط ( )Mixed Economyتعبیر شده است.
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هفت سالگی تا سنی که به اشتغال برسد ،مقداری مقرری دریافت می کرد .تأمین بودجه بیمه ملی
در انگلیس توسط کارگران و کارفرمایان و قسمتی هم از سوی دولت تأمین میشد .برنامه راه میانه
در سوئد ،بیمه پیری و بازنشستگی را اجباری نمود .بعدها بیمه بیكاری نیز به آن افزوده گشت .هزینه
این بیمه را افراد در سن اشتغال می پرداختند .دولت نیــز برای حمایت مبلغی سرمایه گذاری می
کرد و از این رو ،دولت سوئد در سال  ،1711صنایع و خانه های سازمانی را به ملكیت دولت درآورد
(.)Friedman & Friedman 1980
در زمینه مسكن ،برنامههای دولت ،بر سرمایهگذاری مستقیم تأکید نموده است .ساخت خانههای
سازمانی و برنامه های نوسازی شهری از این قبیل هستند .در این راستا ،برای هر چه ارزان تر تمام
شدن قیمت منزل ،از کارگرانی استفاده می کردند که طبق قانون اشتغال ،مستمری آنها بر عهده
دولت بود .دولت ،قیمت زمین را به طور مصنوعی در این مناطق پایین نگهداشت و با همكاری بخش
خصوصی ،این محله ها را نوسازی کرد (.)Friedman & Friedman 1980
در زمینه مراقبت های پزشكی ،هزینههای صورت گرفته از سال  1731-1733از مبلغ  1میلیارد
دالر ،به  33میلیارد یعنی  4/1درصد درآمد ملی افزایش مییابد .دولت کندی تا سال  1799ترجیح می
دهد که مسؤولیت تمام مراقبت های پزشكی را به عهده بگیرد .نتیجه یک تحقـیق از بـرنـامه “خـــدمات
سـالمـت مـلـی” در انـگلستـان نشان می دهد که در سالهای  1731-1793به ازای افزایش  23درصد
کادر بیمارستانی و  11درصد کادر اداری 11 ،درصد مراقبت های پزشكی کاهش یافته است و این در
حالی است که تعداد مراجعه کنندگان روز به روز افزایش داشته است (.)Gammon 1976
در نتیجه این اقدامات که با ابزارهای مالیاتی دنبال می گردید ،ثروت از افراد با درآمدهای باالتر
به افراد با درآمدهای پایین تر یا بدون درآمد سرازیر شد .در این راستا ،بعضاً از مالكیت های دولتی
سخن به میان می آید .ملی شدن صنایع در بعضی از دولتهای رفاه از قبیل انگلیس ،سوئد و فرانسه،
با این توجیه صورت پذیرفته است .واقعیت این است که ادعای ایجاد رونق اقتصادی به دنبال سیاست
ها ی رفاه اجتماعی و نهایتاً حذف سوبسیدها و کمكهای مالی دولتی ،ادعایی بیش نیست .در آمریكا
این مخارج از  3درصد کل درآمد ملی تا سال  ،1733به بیش از  21درصد بعد از  1733می رسد و
تا  1793به بیش از  41درصد درآمد ملی بالغ می گردد (فریدمن و فریدمن.)1731 ،
در چارچوب قانون بیمه ملی که مربوط به انگلستان بود ،در نتیجه افزایش توقعات و کاهش تحمل
پرداخت هزینه ها ،به محدود شدن خدمات انجامید .افرادی که امروز دریافت می کنند ،پولی را
دریافت می کنند که به مراتب بیشتر از آن چیزی است که پرداخت نموده اند .و پرداخت کنندگان
امروزی ،نامطمئن از آیندة خود به انتظار اینكه آیا در آینده چه کسانی بار مالیاتی را به دوش خواهند
کشید (.)Brittain 1972
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سازمان سرشماری آمریكا در سال  1793طبق برآوردی ،مرز فقر برای خانواده های روستایی را
 9هزار دالر برای یک خانواده برآورد کرده ،در حالی که هزینة تأمین اجتماعی توسط دولت برای
همین خانواده  4نفره 14 ،دالر دالر بوده است .آیا اگر این پولــها را بــــه خود فقرا می دادند ،دیگر
فقیری می ماند؟ (.)Anderson 1978
آموزش با این توجیه که افــزایــش علم و دانش بازده ملی را افزایش می دهد ،در دو سطح
مقدماتی و عالی اغلب به صورت رایگان است .به رغم افزایش شدید بودجه دولتی ،سیستم های فوق
با مشكالتی از جمله پایین بودن سطح آموزش روبرو هستند .در آمریكا از سال  1741تا ،1731
بودجه دولت فدرال (دولت مرکزی) از  2درصد به  3درصد افزایش یافته است ( .)West 1984از آنجا
که تحصیل در تحصیالت عالی اجباری نیست ،وضع تا اندازه ای متفاوت است .برابری فرصتهای
آموزشی ،ادعا دارد که این چنین کمكهایی ،امكان استفاده از آموزش عالی را برای خانواده های کم
درآمد به طور فزاینده ای ایجاد کرده است .این در حالی است که خانواده های مرفه در استفاده از
مراتب باالتر تحصیل در مراکز دولتی ،بیش از فقرا بهره برده اند (.)Levin 1972
 .9-2سياست هاي اقتصادي دولت رفاه و نقد آن
سیاست های اقتصادی دولتی های رفاه عمدتاً در قالبهای حمایتی دنبال شده است .دولتهای رفاه
سلسله اقدامات حمایتی را عموماً در حوزه های تولیدات داخلی ،مصرف کنندگان و کارگران ،تعقیب
می نمایند.
حمایت از تولید معموالً در تجارت بین الملل و در مقابل تجــارت آزاد مطرح است .اقدامات
محدودکنندة واردات کاال ،کمكهای مستقیم به صنایع داخلی ،و حتی در مواردی ادارة دولتی بعضی
از بنگاه های تولیدی با توجیه صنایع استراتژیک از جمله این سیاست ها است ( & Friedman
.)Friedman 1980
در حمایت از مصرف نیز دولت از دخالت های مستقیم در بازار :از تولید تا تعیین قیمت نیز پرهیز
ندارد .شورای تجارت بین ایالتی در آمریكا در پی حمایت از مصرف کنندگان شكل گرفته است .به
عنوان نمونه ،نظارت بر کرایه های خطوط راه آهن که در انحصار شرکتهای خصوصی بود ،دنبال گشت.
در این راستا ،نرخهای ثابت از سوی دولت ،الزم االجرا گردید که تا پیش از این ،وجود رقابت شدید
بین همین شرکتهایی که انحصار خدمات را داشتند ،باعث نرخشكنی های فراوان و بهبود خدمات می
شد .به عبارت دیگر ،منافع مصرف کنندگان بیش از هر چیز به مخاطره افتاد (گالدستون.)1777،
اداره امور غذا و دارو در آمریكا ،1به دلیل نگرانی مردم از عرضه محصوالت غیربهداشتی و داروهای
1. Food and Drug Administration
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خطرناك ،تشكیل گردید .نتایج مطالعات حاکی از زیان مصرف کنندگان تا منفعت آنان بوده است.
افزایش هزینه ها و انحصار تولید دارو در داخل کشور ،منجر به افزایش قیمت دارو گردید .از این نمونه
می توان به تأیید مواد نسوز از سوی شورای ایمنی اشاره کرد .تقریباً تمام لباسهای کودکان به این
مواد آغشته می گشت .یک سال بعد اعالم گردید که این ماده سرطان زاست .یا در مورد نوعی چسب
که اعالم گــردیــد بــاعث ،تولد فرزندان ناقص الخلقه می شود .تعدادی از مادرانی که از این ماده
استفاده کرده بودند ،اقدام به کورتاژ نمودند .بعدها دوباره اعالم شد که این ماده هیچ خطری ندارد
(فیلیپسون و همكاران.)2119 ،
لذا نمی توان رویكردهایی که از این طریق در حمایت از مصرف کنندگان توسط دولتها دنبال
می شود را در مجموع به نفع مصرف کنندگان دانست.
اغلب سیاست های حمایتی از کارگران ،از طریق حمایت از اتحادیه های کارگری و قوانین تعیین
حداقل دستمزد و مزایای انواع بیمه های درمــانی ،بیــكاری ،عــمر و امثال آن صورت می پذیرد.
ولی واقعیت این است که اتحادیه های کارگری ،با محدود کردن ،مشاغل تحت پوشش خود ،سعی بر
استفاده از قانون تقاضا به نفع خود دارند .تجربه قانون حداقل دستمزدها در آمریكا ،هر چند هدف
حمایت از کارگران را تعقیب می کند ولی فقط  11تا  11درصد از کارگران را منتفع ساخته است .در
حالی که حدود  31تا  71درصد کارگران 4 ،درصد کمتر از میزان سطح دستمزدهای معمول دریافت
کرده اند (.)Friedman & Friedman 1962
همان طور که مالحظه می شود نتیجه اینگونه سیاست ها خصوصاً در حوزه های حمایت از مصرف
کنندگان و کارگران ،چیزی بیش از متضرر شدن اکثر جمعیت هدف تا منتفع شدن آنها ،نبوده است.
 .1نقد دولت رفاه در چارچوب اقتصاد بخش عمومی
این سؤال مطرح است که دولتهای رفاه تا چه حد بر اساس محورهای سه گانه بخش عمومی عمل
کرده اند؟ در نقش توزیعی مشاهده گشت که دولت رفاه با توجیه دیدگاه های عدالتخواهانه و با
استفاده از ابزارهای مالیاتی وارد می گردد .عملكرد دولت رفاه در تأمین اجتماعی ،آموزش و تا حدی
حمایت از کارگران ،بیشتر در محور توزیع قابل توجیه می باشند .نتیجه نقد فوق ،مبین آن است که
دولتهای رفـاه با گسترش دخالت های خود در بازار ،عالوه بر تحمیل هزینه های گزاف به جامعه ،تا
حد زیادی از اهداف توزیعی خویش دور گشته اند .به عنوان نمونه ،سیاست های حمایت از کارگران
نه تنها به توزیع عدالت نیانجامید ،بلكه به سختی شرایط استخدام کارگران و کاهش رفاهی کل آنان
منجر شده است.
در نقش تخصیصی ،تفاوت نحوة عملكرد دولت رفاه با سایر دولتها در تعیین درجه عمومی بودن
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کاالها است .مشاهده گردید که دولتهای رفاه به دنبال افزایش توان تولید داخلی بوده و با توسعة
توجیه حفظ امنیت ملی ،به توجیه ایجاد انحصار در صنایع استراتژیک پرداختند .سلسله اقدامات
حمایتی دولت که به نفع اقتصاد صورت می پذیرد ،ممكن است به یک سری انحصارات دولتی بیانجامد.
در سیاست ها ی تثبیتی نیز دولتهای رفاه قواعد بخش عمومی را به خوبی رعایت ننموده اند .دولتها
در کنار سلسله اقدامات برای برخورداری همگان از حداقل امكانات جامعه در سطحی مطلوب ،با
توجیه کمک به تثبیت اقتصادی به منظور ایجاد زمینه های شغلی جدید ،افزایش توان تولید کل
اقتصاد ،وکاستن از سیكل های تجاری ،به تنظیم بازار و تحریک تولید از طریق سیاست های مالی و
پولی پرداخته اند .این اقدامات عالوه بر تشدید نوسانات اقتصادی عوارضی چون کاسته شدن از ارزش
پول ملی و در نتیجه آن ،تورم به دنبال داشته اند .این در حالی است که در اقتصاد بخش عمومی،
تورم و عدم ثبات مالی ،رابطه مستقیم با رفاه عمومی جامعه داشته و به صورت بازدارنده در تثبیت
اقتصاد عمل می کند (.)Benigno & Benigno 2004
نوع عملكرد دولت های رفاه به گونه ای بوده که در شرایط جدید اقتصاد جهانی و بروز بحران های
مالی ،بحث تأمین مالی خدمات دولتی به عمده چالشهای آنها تبدیل گردیده است .در این ارتباط بحران
مالی اخیر  2119-2117ایاالت متحده آمریكا آزمون مناسبی برای چالشهای تأمین مالی هزینه های رفاهی
دولتهای رفاه شد .اولین و مهم ترین اثر سقوط شاخص های مالی در بازارهای این کشور ،کاهش رفاه
عمومی و تضعیف دولت رفاه در ایاالت متحده آمریكا بود .گزینش و کاربست راهكارها جهت کنترل بحران
توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و مؤسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی
حمایتی به شرکت ها و مؤسسات اعتباری ،باعث خأل و کسری شدید در آمدهای دولت شده است
(شیرخوانی و همكاران.)1371 ،
 .6اصول مکتبی (اهداف و مبانی) قانون اساسی
با توجه به تفاوت نظام ارزشهای مكتبی در نظام اقتصادی قانون اساسی با دولت رفاه و کاستیهایی
که اینگونه الگوها در عمل به همراه داشته اند-تا جایی که عدم تكافوی نظامات هنجاری،
چهارچوب های تئوریک دولت های رفاه خصوصاً در موضوع عدالت اقتصادی را به شدت زیر تیغ اتهام
برده است -میتوان به مقایسه جایگاه دولت در این میان دست یافت.
 .6-5اهداف اقتصادي در قانون اساسی
اقتصاد در قانون اساسی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است تا جایی که فصل مستقلی را به آن
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اختصاص داده است .1رشد و تعالی معنوی افراد جامعه ،ایجاد عدالت اقتصادی ،رشد اقتصادی و
استقالل اقتصادی ،عمده ترین اهداف الگوی اقتصادی قانون اساسی هستند.
قانون اساسی هدف از پرداختن به اقتصاد را ،رفع نیازهای انسان به عنوان ضرورت رشد و تكامل
معنوی می داند .اقتصاد وسیله بوده و هدفی جز ارائه کارکرد بهتر در راه رشد و تعالی معنوی افراد
در آن انتظار نمی رود .2عدالت اقتصادی در قانون اساسی ،از اهداف بسیار مهم است تا آنجا که اساس
سامان اقتصاد بر اساس عدالت پی ریزی می شود 3.چارچوب مفهوم عدالت در حق برخورداری برابر،
توازن نسبی درآمدها و ثروتها در جامعه ،سهم بری افراد از تولید به میزان مشارکت ،و قرار گرفتن
اموال در موضع قوامی قابل درك است .قانون اساسی به هنگام پرداختن به حقوق اجتماعی به حق
برخورداری یكسان برای همگان تأکید کرده است .4قانون اساسی در مقدمه تحت عنوان اقتصاد وسیله
است نه هدف ،تحكیم بنیان های اقتصادی را در نفی تمرکز و تكاثر و سودجویی می داند .قانون
اساسی با محترم شمردن مالكیت خصوصی افــراد که از راه های مشروع کسب شده باشد 1،بر ضرورت
سهمبری عوامل تولید از ثمرة کارشان به میزان مشارکت آنها در فرایند تولید تأکید می کند.3
الگوی استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر ،به نسبت نیاز برای توسعه و پیشرفت اقتصادی
را ضروری می شمارد .9استقالل اقتصادی در دو معنای ایجاد خودکفایی و تأمین آزادی های اقتصادی
به کار رفته ،تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت کشاورزی و امور نظامی با مسؤولیت دولت در
اصولی از قبیل بند ششم در اصل  3و بندهای  3و  7در اصل  ،43مورد تأکید قرار گرفته و رشد و
توسعه اقتصادی از جمله اهداف بوده و قانون اساسی با تأکید بر آن ،به ضرورت لوازم تحقق چنین
رشدی اشاره نموده است .این لوازم از قبیل استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری 3و
 .1فصل سوم با عنوان اقتصاد و امور مالی از اصول  43تا .11
 .2بند ششم از اصل دوم ،اساس نظــــــام جمهوری اسالمی را در حفـــظ کرامـــت و ارزش واالی انسان می داند.
همچنین اولین بند از اصل سوم ،دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و
تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از جمله مظاهر نامشروع اقتصادی می کند.
 .3در اصل سوم بند دوازدهم ( ،)3-12با همین عبارت به این مطلب تصریح شده است.
 .4بند  7از اصل سوم ( ،)3-7اصول  14و  ،23از جمله اصولی می باشند که این رویكرد در آنها یافت می شود  .همچنین
حق برخورداری برابر در تمام شئون درباره مسكن در اصل  ،31تحصیالت ابتدایی تا عالی در اصل  ،31تأمین اجتماعی و
بیمه در اصل  27و شغل در اصل  23و بند دوازدهم اصل  3و بند اول اصل  ،43دنبال گردیده است.
 .1اصل .49
 .3به این مطلب در اصول  43و  ،49تأکید شده است.
 .9بند هفتم از اصل .43
 .3این قیود در قسمت «ب» از ششمین بند از اصل دوم قابل مالحظه می باشد.
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ضرورت تقویت روحیه تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی و فرهنگی مدنظر می

باشند1.

 .6-2مبانی اقتصادي
مبانی اصول کلی ،نظام هنجارها و ارزشهای حاکم بر رفتارهای اقتصادی نهادها و عناصر اقتصاد در
هر نظام اقتصادی می باشند .مالكیت در قانون اساسی تابع اصل خدامالكی بوده و دارای منشأ الهی
میباشد .آزادی اقتصادی نیز از مبانی بوده و در دو بعد ایجابی 2و سلبی 3مورد تأکید است .اصل 43
به عنوان اصلی ترین اصل اقتصادی ،تحقق اهداف اقتصادی را با تأکید بر حفظ آزادگی افراد (امنیت
اقتصادی) خواستار می شود .در اصل  44تقدم مصالح عامه بر منافع افراد ،از تعبیر “آنچه موجب رشد
و توسعه کشور در جلوگیری از ضرر و زیان جامعه” در شروط احراز مالكیت ها در بخشهای اقتصادی
(دولتی و غیردولتی) ،برداشت می گردد .افراد حتی در انتخاب شغل حق ندارند به نحوی عمل نمایند
که منافع جامعه را تهدید کند .4محوریت عدالت در تمام شئون اقتصاد از جمله توزیع ،از مبانی این
الگو است.1
 .7جايگاه اقتصاد بخش عمومی در نگرش اقتصادي قانون اساسی و چارچوب دولت در آن
در مقدمه قانون اساسی در مواردی که به موضوع اقتصاد پرداخته شده ،سخن از دولت به میان نیامده،
بلكه صرفاً خواستار پیاده شدن و یا تبیین یک وضع مطلوب اقتصادی است .اما در میان اصول قانون
اساسی ،مكرراً این موارد از دولت خواسته شده است .در بند دوازدهم از اصل سوم دولت موظف شده
تا همه امكانات خویش را به کار بندد تا اقتصاد صحیح و اهداف آن را محقق سازد .در اصل  21که
نظر به اشتغال و تعدادی پوششهای اجتماعی دارد ،نیز دولت به مانند اصل سوم موظف و مكلف
شناخته شده است .همه این موارد ،نشان از دولتی بزرگ ،برنامه ریز و مسئول در برابر قسمت اعظمی
از اقتصاد دارد.
 .1بندهای دوم تا چهارم از اصل .3
 .2اصول  49 ،43و  23در آزادی انتخاب شغل و فعالیت های اقتصادی ،اصل 11در بهره برداری از طبیعت ،لحاظ
منابع آیندگان ،اصل  43در عدم اضرار به غیر ،اسراف و تبذیر در تمام شئون اقتصادی و اصل  44در عدم ضرر و
زیان جامعه ،قابل اشاره اند.
 .3از این قبیل می توان به موارد منع ثروتهای نامشروع در اصول ( )1-43و  47و موارد تمرکز و تداول ثروت در
اصل ( )2-43اشاره نمود.
 .4این مطلب از اصول  49 ،43و  23استنباط می شود.
 .1بند دوازدهم از اصل .3
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در پاسخ به این سؤال که اندازه دولت در الگو چگونه است ،باید بیان داشت که تعیین حوزههای
مالكیت در بخشهای مختلف ،بر اساس حرکت قوامی اموال و در جهت رشد و توسعه اقتصادی و تحقق
اهداف اقتصاد شكل می گیرد 1.در میان کلیاتی که در بند سوم از اصل  43بیان شده ،عدم پذیرش
دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطلق ،از اهمیت خاصی برخوردار است و اینكه حضور دولت باید
با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی باشد .بر خالف این روند ،مشاهده میشود که در اصل 44
بخش اعظمی از اقتصاد از قـبیل کلـیه صنایع ،بازرگانی خارجی ،بانكداری ،سدها و شبكه های
آبرسانی ،در اختیار دولت قرار می گیرد .در پـایان اصل ،این واگذاری ،منوط به ایجاد رشد و توسعه
اقتصادی و عدم ضرر و زیان جامعه گردیده و با سهم سایر نهادهای اقتصادی از جمله بخش غیر
دولتی متفاوت نگردیده است و حتی در دو اصل پیدرپی ( 43و  )49به قوت از مالكیت خصوصی
حمایت نموده است  .یكی از نقشهای بسیار مؤکد دولت در اقتصاد نقش نظارتی آن است .2دولت در
الگوی اقتصادی قانون اساسی در تحقق اهداف عدالت اقتصادی و استقالل اقتصادی مسئول می باشد
که اساساً قابلیت تحقق در قالب بازار را ندارد.
در سایر موارد ،دولت مسئول پیگیری تحقق اهداف است .3دولت در موارد ناکارآمدی بازار در
تولید یک سری کاالهای عمومی حتی حق سرمایه گذاری در اقتصاد را دارد .این ردیف کاالها در
قانون اساسی در چهار دسته تولید کاالهای عمومی خالص ،کاالهای عمومی واسطه ای ،4کاالهای
استراتژیک تأمین کننده هدف استقالل اقتصادی ،1و کاالهای مرتبط با هدف عدالت اقتصادی 3قابل
معرفی می باشند.
سؤال در این است که نقش دولت در الگوی اقتصادی قانون اساسی (ج .ا .ا ).تا چه حد کامالً
چارچوب اقتصاد بخش عمومی می گنجد؟ بر اساس چارچوب قانونی بررسی شده فوق ،مالحظه
می شود الگوی اقتصادی قانون اساسی از تمام ظرفیت های اقتصاد بخش عمومی بهره برده است.
 .1این مطلب از قیود پایانی اصل  ،44استنباط شده است.
 .2از سه اصل پایانی فصل اقتصادی قانون اساسی ،اصول  194 ،193و اصول پــــراکــنده دیگر ،می توان از اصولی
نام برد که نقش نظارتی دولت را در اقتصاد تعقیب می کنند.
 . 3در ارتباط با تفصیل و مستندات این مطلب میتوانید به قسمت  3-2-3تحت عنوان "نقش دولت در اقتصاد
(سؤاالت اساسی)" مراجعه فرمایید (زرین اقبال ،1331 ،صص .)31-71
 .4کاالی عمومی واسطه ای ،کاالیی است که هرچند بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آنها دارد ولی ورود بخش
خصوصی به آنها ترجیحات اجتماعی را به هم خواهد زد.
 .1کاالهایی از قبیل مخابرات ،آب و برق از این قبیل می باشند که در اصل  44مورد اشاره قرار گرفته اند .به کلیت
این مطلب نیز در بندهای یازدهم از اصل  3و نهم از اصل  43تأکید شده است.
 .3این کاالها در اصولی از قبیل  27 ،23و  31ذکر گردیده است.
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دولت در قانون اساسی دارای دو نقش ذاتی و عرضی است .نقش ذاتی ،نظر به پذیرش ضرورت هایی
در اقتصاد دارد که اساساً در بخش خصوصی و بازار محقق نمی گردد که این کامالً در چارچوب بخش
عمومی مانند تولید کاالهای عمومی ،جبران رفاهی اثرات خارجی ،سیاست های توزیعی و تثبیتی قرار
دارد .نقش عرَضی یا غیرذاتی ،نظر به تنظیم سازوکارهای عمل کننده در اقتصاد (بخش غیرخصوصی)
دارد تا از این طریق ،اقتصاد بتواند اهداف موضوعه اقتصاد را محقق گرداند .این اقدامات در همان سه
محور دنبال شده و دولت در نگرش اقتصادی قانون اساسی دارای ظرفیت بسیار باالیی در انطباق با
اقتصاد بخش عمومی برخوردار است.
 .8جمع بندي و نتيجهگيري
مقاله ابتدا به شناخت اقتصاد بخش عمومی و محورهای دخالت آن در اقتصاد یعنی تخصیص ،توزیع
و تثبیت و چگونگی آن پرداخت .در نتیجه بحث دریافتیم دولت مطابق با قوانین اقتصادی و در
چارچوب قواعد بازار ،می تواند به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ،توزیع مطلوب نظام ارزشی حاکم
بر اقتصاد و تثبیت اقتصاد در حول اهداف تعیین شده ،کمک نماید .برخی از وظایف دولت در اقتصاد
مانند نظارت و سیاستگذاری ،برخورد با انحصارات در بازار ،تولید کاالهای عمومی ،توسعه خدمات
اجتماعی میباشد .الگوی اقتصادی دولت رفاه از حیث تطابق با اقتصاد بخشعمومی از هماهنگی
بسیار باالیی برخوردار بوده ،اما در حوزه عمل به عدم توازن در اقتصاد دامن زده است .دولتهای رفاه
چندان در بهرهگیری از سایر ظرفیتهای اقتصادی مانند ظرفیتهای موجود در نهادهای بخش غیر
دولتی ،موفق عمل نكردهاند.
چنانچه مالحظه شد ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با محوریت دین اسالم به تدوین حقوق
اقتصادی اهتمام ورزیده است .در این نگرش ،هدف کلی نظام اقتصادی قانون اساسی ،تعالی معنوی
افراد است ،در حالی که دولت رفاه یک گرایش مبتنی بر مكاتب مادی بوده و هدف آن افزایش
بهرهمندی افراد در معیشت دنیوی با تأکید بر ارزشهای موجود در سرمایهداری از جمله اصالت لذت
و نفع شخصی است؛ هرچند از الگوهای هنجاری اخالقی نیز بهره برده باشد.
محوریت عدالت اقتصادی در ایجاد سیاستهای اقتصادی در هر دو الگو به نحو مطلوبی تعقیب
میگردد .این محور ،هم با دخالت دولت و هم ،از طریق مشارکتهای مردمی در هر دو الگو دنبال
میشود .در کنار هدف عدالت اقتصادی ،هدف استقالل اقتصادی و سیاستهای حمایت از بازار داخلی
نیز در آنها از اهمیت باالیی برخوردار است؛ اگرچه در الگوی قانون اساسی به عنوان یک تكلیف قانونی،
از قوت بیشتری برخوردار است .تفاوت اصلی در این میان ،مربوط به نظام معرفتی و نگرش مكتبی دو
الگو است .درحالی که قانون اساسی (ج .ا .ا ).برابری را جز به معنای برخورداری افراد ناتوان و محروم
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از حداقل مزایای طبیعی زندگی نمیپذیرد ،دولتهای رفاه برابری را در قالبهای نظامهای توزیعی و
نوعی تعدیل اقتصادی دنبال می کنند که در آن از قواعد بازار آزاد و اصول رقابت و کارآیی فاصله
گرفته اند.
مفهوم آزادی اقتصادی نیز صورتی کامالً متفاوت در دو الگو دارد .در حالی که مبنای مكتبی
آزادی در الگوی اقتصادی قانون اساسی ،تابع قواعد آزادگی و مسؤولیتپذیری فرد در قبال خداوند و
به تبع آن ،در قبال جامعه است ،مفهوم آزادی اقتصادی در دولتهای رفاه ،تابع برابری در مقابل قانون
است .در مفهوم برابری ،هر دو الگو بر نبود موانع خارجی در بروز خالقیتهای فردی و تأمین حداقل
امكانات صحه گذاشتهاند.
در پاسخ به این سؤال که چه مزیتی را میتوان برای الگوی دولت در نگرش اقتصادی قانون اساسی
نسبت به الگوی مشابه در دولتهای رفاه قائل شد ،به ظرفیتسازی و الگوی نهادسازی در الگوی
قانون اساسی رسیدیم .به عنوان نمونه ،کاستیهایی که در نتیجه دخالت دولتهای رفاه در زمینههای
رفاه اجتماعی از قبیل تأمین حداقلهای معیشت ،آموزش در تمام سطوح ،بهداشت و مسكن مشاهده
شد ،می تواند با فعالسازی و به کارگیری سایر ظرفیتهای موجود در اقتصاد تا حدی جبران گردد.
بر اساس ظرفیت مكتبی این الگو و برداشت خاص آن از مفهوم مسؤولیت افراد در قبال جامعه به
عنوان یک تكلیف الهی ،دولت می تواند با تقویت ایجاد زمینههای مشارکت عموم و مسئولتپذیری
آحاد مردم ،تحقق اهداف اقتصاد را با استفاده از ظرفیت های درونی جامعه و با ضمانت بیشتری از
الگوی دولت رفاه دنبال نماید.
در هر دو الگو ،کما بیش دولت با استفاده از ظرفیتهای موجود اقتصاد بخشعمومی ،به وظائف
خود عمل کرده و به تحقق اهداف اقتصاد کمک میکنند ،اما عملكرد دولتهای رفاه به نحوی بوده
است که در حال حاضر با چالشهای عظیم تأمین مالی روبرو است .نقش دولت در الگوی نظری
اقتصادی قانون اساسی ،یک نقش منحصر به فرد و با تأکید بر وظائف ذاتی دولت در به کارگیری کلیة
امكانات و منابع اقتصاد در هر دو بخش دولتی و غیردولتی در محورهای سه گانه است که تضمین
بیشتری نسبت به دولت رفاه در جهت تعقیب تحقق اهداف موضوعه اقتصاد ایجاد نموده است .به
عنوان نمونه در این الگو ،تأمین مالی دولت از تنوع بیشتری برخوردار بوده و عالوه بر درآمدهای
مالیاتی مشابه در دولتهای رفاه ،شامل مواردی چون درآمدهای حاصل از انفال (موارد مالكیت های
دولتی و عمومی) و درآمدهای ناشی از مشارکت های عمومی نیز می شود .لذا در الگوی قانون اساسی
(ج .ا .ا ).برخالف دولت رفاه ،جهت درآمدی فراتر از حرکت انتقالی صرف از باال به پائین است .برای
تأمین مالی هزینه های خدماتی و رفاهی ،ظرفیت نهادی اجتماعی و قانونی ایران ،حتی در مقایسه با
بعضی از کشورهای پیشرفته ،از وسعت و برجستگی برخوردار است.
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