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 رانیعه امورد مطال ؛یاسیس -يتجار کلیو س یاقتصاد دولت انیرابطه م
  کتراي سیاستگذاري عمومی و هیئت علمی دانشگاه آزاد آباداندعزیزاله شهبازي/

 shahbazi_591@yahoo.com 

  آزاد اسلامی واحد شهرضا گروه علوم سیاسی دانشگاهدانشیار  /علیرضا گلشنی

    چکیده
 ند در قدرت ابقا شوند،توانمی اسـطه آنبه وها که دولت ياز موارد یکی

از آن به  یاسیس اتیاست که در ادب ياقتصادهاي سمیاسـتفاده از مکان
با ها رو، دولت نی. از اشـــودمی ادی یاســیســ -يتجار کلیعنوان ســ

که آثار و  ابندیمی مهم دست نیبه ا یبه آسان ياقتصاد ياسـتگذاریسـ
سان، مقاله حاضر با هدف  نیبدخواهد داشـت.  اقتصـاددر  یتبعات منف

ـــناخت ابعاد مختلفِ رابط ـــاد دولت انیم ۀش ـــ یاقتص  -يتجار کلیو س
 ياقتصاد ياستگذاریسؤال است که س نیدرصـدد جواب به ا ،یاسـیسـ

مجدد در  يروزیجهت پ هادولـت اریـرا در اخت یچـه امکـانـات رانیدر ا
ــ ــ ؟دهدمیبه قدرت قرار  دنیانتخابات و رس  الهمق نیمطرح در ا هیفرض

ـــول رانیدر ا هادولت، کندمی عنوان ـــاد تک محص و  یبا توجه به اقتص
هاي ياستگذاریبا س ندتوانمیهمواره  ،یمسـتقل بودن از طبقات اجتماع

مجدد در انتخابات را  يروزیپ ژهیبه و یاسیروند تحولات س ياقتصـاد
ــاد يهایثبات یبه ب کهرقم زده  ــودمیمنجر  ياقتص ــوعش که  ی؛ موض

نسبت به آن واکنش  یقانونهاي سمیبا مکان یستیکشوربا رهسـاختارادا
 44اصل  یکلهاي استیتر سکردنِ فزون یاتینشان داده تا در جهت عمل

  .ردیانجام گ یاقدامات یقانون اساس
 ،یاسیس -يتجار کلیس ،یاقتصـاد دولت ،یدولت رانت، دولت واژه:کلید

  .رانیا یاسلام يجمهور
  13913966//0303//2121  تأییدتأیید  تاریختاریخ     13913966//11//2626  دریافتدریافت  تاریختاریخ

  باشد.این مقاله برگرفته از رساله دکتراي آقاي شهبازي می
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  مقدمه

ـــاد ـــبات پیچیده و متنوع در . جهـان امروز، دولـت فربـه را برنمیتـابـد يپهنـه اقتص مناس

ـــرمایه خارجی و فناورهاي چارچوب مقوله ـــاد، جذب س جدید،  يمدیریت، تجارت، اقتص

ـــاد  دولت  الملل و همگی بر تقویت دولت ناظرو کاهش نقش بینامکـان آمیختگی با اقتص

موضــوعی که بویژه در کشــورهاي ). 52: 1390حســینی و همکاران،(اســتوار اســت  مجري

 براي مداخله هر چه بیشـــتر دراي تک محصـــولی و متکی به نفت رنگ میبازد و به عرصـــه

ـــی تعیّن مییابد ـــیاس ـــاد، رانت جویی و بهره وري س ر د هاهادولتدولتز آنجا که در واقع، ا. اقتص

صـادر کننده مواد خام، متولی تولید و صـدور مواد خام هستند، حجم دولت در  يکشـورها

ــورها افزایش یافته و به مهمترین بخش اقتصــاد ــورها مبدل  ياین کش . شــودمیدر این کش

ه تمرکز منابع در دست دولت، ب. ی که اثرات سـیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داردیدرآمدها

ــترع ــهم بیش ــ يلت آنکه هر فرد تلاش دارد به تنهایی س کل از منابع را در اختیار بگیرد، از ش

ـــبکـه ـــترده اجتماعی جلوگیرهاي گرفتن ش از اي نموده و در نتیجه، مجموعه يافقی و گس

: 1390پناهی و امینی،(آید می و یک سویه میان دولت و مردم به وجود يروابط نابرابر عمود

در جهت اهداف سیاسی آنها  هاهادولتدولتد با سیاستگذاري اقتصادي توانمیموضوعی که ). 60

ـــیدن مجدد به قدرت را فراهم نماید ـــته و زمینه رس مثابۀ  این قاعده که از آن به. گام برداش

اقتصادي در قالب تورم، بیکاري، هاي ثباتی سیاسی نامبردار گشته نیز بر بی -سـیکل تجاري

  .اقتصادي دامن میزندسرمایه گذاري خارجی و ناامنی 

 ي ایران پس از انقلاب اسلامی همواره قدرت برتر در اقتصاد بودههاهادولتدولتدر این راستا، 

ـــاد ایران به درآمدها ـــتگی اقتص ـــمینفتی تلقی  ياند که یکی از دلایل آن وابس که بر  ودش

همانند ســـهامدار  در ایران، دولت. افزوده اســـت يدولت در امور اقتصـــاد يگر يتصـــد

ـــر سالبزر  ها ازهاي کلان در واقع به تأمین نیازهاي مالی شرکتبا تخصیص بودجه گی، هـ

 هايودجهب ها با دریافتاز شـرکت حتی اگر بـعضی. کندمیافزایش ســرمایه کمک  طریق

مند با اشــاره دولت از تســهیلات بانکی ارزان بهره باشــند تخصــیصــی،باز هم نیاز مالی داشــته

کشـور، ضـعف مدیریت نیست، بلکه ضعف  اقتصـادي نتیجه منشـاء مشـکلات در. شـوندمی

  ).64: 1384رابطی،(دولتی است  اقتصاد ساختار ذاتی

ي پس از انقلاب اســلامی، لزوماً هاهادولتدولتبدون تردید، در این گســتره متفاوت ســیاســتیِ 

مؤثر بوده ا هبلکه اهداف سیاسی هم در نوع سیاستگذاري. مسئله اقتصادي مطرح نبوده است

 ي پس از انقلاب اسلامی ازچند جهت باهاهادولتدولتبنابراین مطالعه بر روي سیاستگذاري . است



 8181                                                                    9696/تابستان /تابستان 3939سال یازدهم/شمارهسال یازدهم/شماره                                  

ــتگذاري  توانمیاول اینکه . دهداهمیت جلوه می ــیاس ــی اهداف واقعی س ــناس ــیب ش به آس

هاي آن و ریشه هاهادولتدولتي پس از انقلاب پرداخت و از این طریق به قوت و ضـعف هاهادولتدولت

فرآیندها و روندهاي ســیاســی رســید که در درکی متفاوت از به  توانمیوم اینکه د. پی برد

ین با در نظر گرفتن ا. محوریت دارد هاهادولتدولتآن نقش متغیرهاي اقتصــادي و ســیاســتگذاري 

د از طریق دخالت دولت در اقتصاد از جنبۀ حمایتی توانمیرغم آثار مثبتی که به موضـوع و 

ابل استفاده از مکانیسم اقتصادي براي تأمین اهداف سیاسی نیز داشـته باشد، ولی در سوي مق

بدین سـان، مقاله حاضـر با هدف ارزیابی ارتباط میان اقتصاد دولتی . نظر قرار میگیرد مطمح

ســیاســی که به طور موردي بر ایران تمرکز مینماید، این ســؤال را مطرح  -و ســیکل تجاري

طۀ سیاستگذاري اقتصادي در ایران چه امکاناتی واس که دخالت دولت در اقتصاد، به کندمی

لتدولـترا در اختیـار  ـــیدن به قدرت قرار میدهد؟  هاهـادو جهت پیروزي مجدد در انتخابات و رس

که اقتصاد دولتی در ایران با توجه به رانتیري بودِن آن،  کندمیفرضیه مطرح در مقاله عنوان 

اقتصــاد کلان موجبات روي کار  در، با بکارگیري اهرمهاي ســیاســی هاهادولتدولتباعث شــده تا 

براي پاسـخگویی به این پرسش و عملیاتی کردن فرضیه، . آمدن مجدد خود را فراهم نمایند

در بخش نخست پس از مقدمه، مبانی . پژوهش حاضـر در چند بخش سازماندهی شده است

در  .ســیاســی در ارتباط با موضــوع بیان خواهد شــد -نظري اقتصــاد دولتی و ســیکل تجاري

ــوم، تأثیر . ش دوم، اقتصــاد دولتی در ایران را مورد بررســی قرار خواهیم دادبخ در بخش س

ــاد دولتی بر  ــیکلاقتص ــی در ایران، تبیین و مورد تحلیل قرار خواهد  -ي تجاريهاس ــیاس س

در پایان، نتیجه گیري از مباحث مطرح شـــده و پیشـــنهاداتی جهت تأمین منافع ملی . گرفت

  .ائه خواهد شدجمهوري اسلامی ایران ار

  مبانی نظري -1

یاسی را س -تا مبانی نظري اقتصـاد دولتی و سـیکل تجاري شـودمی در این بخش، سـعی

ک به آن، ارتباط اقتصـاد دولتی و سـیکل تجاري از یاسی س -مورد مداقه قرار داده و با تمسـّ

  حیث نظري مورد تحلیل قرار گیرد.

  اقتصاد دولتی-1-1

و بیکاري فراگیري که در تمامی دنیا مشـــکل زا میلادي  30نتیجه بحران اقتصـــادي دهه 

یت از سوي دیگر، موفق. شـده بود، بازگشـت دولت به عرصـه سـیاسـتگذاري اقتصـادي بود

ي اقتصادي در شوروي، مزید بر علت شد تا به تدریج کارآمدي اقتصاد هاهاسیاستسیاستچشمگیر 

ا براي ورود به عرصـــه اقتصـــاد زمان ر هاهادولتدولتدر این رابطه، . بازار مورد ســـؤال قرار گیرد
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مناســب دیدند و احزاب ســوســیالیســتی و دولت رفاه توانســتند عنان کار را در اختیار گیرند 

در این راسـتا، مکتب سـوسیالیستی از آنجا که مالکیت خصوصی را منشأ ). 40: 1385لیلاز،(

ته و با ود دانسـ، آن را کاملاً مردداندمیاختلاف طبقاتی و بردگی انسـان توسـط انسـان دیگر 

ایجاد تأســیســات اقتصــادي دولتی، برنامه اقتصــادي خود را بر مالکیت دولتی و برنامه ریزي 

ــت ــتغال و هاي این نظام در دوره. عمومی قرار داده اس ــت در ایجاد اش ــته اس مختلف توانس

ورم ت توزیع عادلانه درآمد ملی گامهاي بلندي بردارد و توانایی خود را بر کنترل قیمتها و نیز

  ).237: 1385بصري،(را اثبات نماید 

د از طریق توانمیهاي مداخله دولت و چگونگی انجام این مداخلات تاحد زیادي حوزه

ها به مواردي اشاره دارند که طی آن این نظریه. هاي شـکسـت بازار توضـیح داده شودنظریه

ـــازوکـار بـازار یا نظام قیمت ـــدها از تأمین مقدار بهینه ازنظر اجتس یانی به ب. ماع، ناتوان باش

، اهدافی چون تولید بهینه یا اشتغال کامل منابع یا توزیع شودمیاگرچه تعادل در بازار برقرار 

هاي بازار در دو ســطح بندي کلی شــکســتدر یک تقســیم. شــودمیعادلانه درآمد محقق ن

آزاد  ترسیشـکسـت در سـاختار بازار که در آن عمدتاً شرط دس -الف: بررسـی هسـتندقابل

شکست  -و بنابراین انحصارات شکل میگیرند؛ ب شودمیواحدهاي اقتصادي به بازار نقض 

ـــفانه رفاه اجتماعی کاهش مییابد ـــازوکـار بـازار که در آن با بروز رفتارهاي غیرمنص  .در س

 -3 ؛اشتغال منابع -2 ؛تخصیص منابع -1: تبعات ناشی از هر دو شکست بازاري در سه سطح

  ).2: 1392حسینی و همکاران،(یابد د نمود میتوزیع درآم

ع یص و توزیتخص يبرا یافته که ساز و کار بازار گرچه نظامیتا آنجا که، امروزه بشر در

ــ ــراین میکالاها و خدمات تأم ياریبس ــت همه کالاها و خدمات  یطیکند، اما در ش ممکن اس

ء داشته باشد اثر سـو یبه طور کلن کند که بر جامعه یتأم يا به نحوین نکند یاز را تأمیمورد ن

ل یتکم ح وی، تصحییراهنما ينامند و برامی بازار یت را کوتاهین وضـعیکه اقتصـاد دانان ا

 .تاز اسیم دولت نیو دخالت مســتق یعموم یبه خط مشـها نهیزم یسـاز و کار بازار در برخ

ـــت به طور مطلوب تأم یکـالـاها و خدمات یبرخ : ز بارت اند ان نکند، عیکه بازار ممکن اس

، خدمات یست، حمل و نقل عمومیط زیت، سـلامت محی، امنیآموزش، بهداشـت، دفاع مل

  :بازار بیان کرد یکوتاه يشش علت برا توانمی به طور خلاصه. و مشابه آن یرفاه

بازارها ممکن  یبعضــ. 2اطلاعات مربوط به مبادله ممکن اســت ناقص و کم باشــد؛ . 1

ــلاً به وجود ن ــت اص  ییدم تواناا عیع اطلاعات یا نامتقارن بودن توزی ید؛ به علت ناکافنیایاس

 یقدرت برخ. 4معاملات ممکن اســـت مانع مبادلات شـــود؛ هاي نهیهز. 3قراردادها؛  ياجرا
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ـــندگانیداران یـخر ـــراتوانمی ا فروش ـــع يمت گذاریط قید ش . 5ف کند؛ یدر بازار را  تض

 یعتاً عمومیخدمات و کالاها طب یبرخ. 6 معاملات خارج از کنترل اســـت؛ یبرخ ياثرگذار

ــتند؛ به ا ــند ینکه هزیکه همه بدون توجه به ا ین معنیهس ا نه، از ینه آن را پرداخت کرده باش

  ).8-9: 1388حسنوند،( )یمعابر عموم ییمانند روشنا(برند یآن بهره م

ربی، پاي غدر بسیاري مناطق، به ویژه آمریکا و بسیاري مناطق ارو، در این دوران، دولت

ـــد دولت رفاه به موازات ارایه خدمات رفاهی، . دولـت مـداخلـه گر و دولـت رفاه، ظاهر ش

ـــد را برعهده گرفت ـــرمایه گذاري براي رش ـــئولیـت س این امر موجب پیدایش بخش . مس

ــی هافعالیتعظیمی از  ــمتی از آن از طریق ملی کردن بعض ــادي دولتی شــد که قس ي اقتص

ـــمتی هم  ـــی و قس ـــوص ـــرمایه گذاري از محل وجوه عمومی در بنگاههاي خص از طریق س

جود بدین ترتیب اقتصاد مختلط به و. مؤسـسـات اقتصـادي جدیدالتأسیس دولتی حاصل شد

  ).45: 1392حسینی و همکاران،(آمد، هرچند که الگوي آن در مناطق مختلف، متفاوت بود 

خصـــوصـــی میان بخش عمومی و  يکشـــورها، مرزبند یر در تمامیهاي اخدر مهروموم

ـــت ـــاً از بخش عمومطوريبه. کمرنـگ گردیده اس ـــخص ـــده و به بخش  یکه، مش دور ش

عمده درباره اندازه دولت بود که  یش نگرانیاگرچند دهۀ پ. تر شده استنزدیک یخصوص

. تها درباره نقش دولت اســشــتر پرســشیب یکنون يایدر دن. هنوز کاملاً مرتفع نشــده اســت

ـــهاي متنوع هاهادولتدولت ـــادگی قابلها بهو دامنه آندارند  ینقش ـــت و بخش یگیري ناندازهس س

این تأثیرگذاري توســط ). 8: 1388حســنوند،(گذارد ر مییبر همه اقتصــاد و جامعه تأث یدولت

  .گیردر صورت مییز يق چهار ابزار اقتصادیدولت از طر

. دهدل مییق بودجه تشــکیم از طرین مســتقیات دولت را تأمیاز عمل یبخش بزرگ: نیتأم )1

هایی از دولت را در و حوزه شــودمیدولت شــناخته  یعنوان بخش عمومز بهیبخش بودجه ن

ـــودمین یات تأمیق مـالیگیرد کـه از طربر می ت از دول. افت اجرت المثلیق درینه از طر ش

و  ع معقول درآمد و ثروتیت عمومی در اقتصاد، توزیزان فعالیکند میم یق بودجه سـعیطر

ارانه ی توانمیدر عمل دشــوار : هاارانهی) 2.ن کندییرا تع ياقتصــادي هاتفعالیکنترل بر کل 

کند و یم نیرا تأم ینیا خدمات معیکالاها  یبخش خصــوصــ. ک کردین تفکیدولت را از تأم

در این . شـودمیهدف  يا گروههایدولت باعث ارائه ارزان تر آنها به همه مردم  يهاکمک

ارانه ی يهااز شکل یکیز یکمتر از بازار ناي با نرخ بهرهدولت  يرابطه، پرداخت وام از سـو

تفاده ن اســیبر اقتصــاد بازار از قوان يرگذاریتأث ين ابزار، دولت برایدر ا: مقررات) 3. اســت

ز یمقررات لزوماً تجو. کند و عدم توجه به مقررات معمولاً مجازات به دنبال خواهد داشتیم
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الباً اصلاح د که هدف آن غینمایاد در برگرفته و کنترل مرا در اقتص ییهافعالیتت یا ممنوعی

:  دیتول) 4. جه عملکرد بازار حاصـــل شـــودیاســـت که ممکن اســـت در نت ییهاعدم تعادل

مت ید قیرد و استفاده کنندگان بایگید خارج از بودجه دولت صـورت مین، تولیبرعکس تأم

). 10-13: 1388حسنوند،(ردازد ، بپشودمید یتول یآن را مانند کالایی که در بخش خصوص

ـــاد دولتی  توانمیبه طور کل،  ـــاد مترتب بر اقتص در  ارعوامل مؤثر دخالت دولت در اقتص

  .خلاصه نمود 1جدول 

        )12: 1392حسینی و همکاران،: (منبعمبناي مداخله دولت در اقتصاد: 1جدول 

  مصادیق  مداخله هايحوزه

  منابع تخصیص

  سایرسایر  یایا  ))مقیاسمقیاس  بهبه  نسبتنسبت  صعوديصعودي  بازدهبازده((  طبیعیطبیعی  نحصارنحصاراا  شرایطشـرایط  بابا  مواجههمواجهه  --

  بازاربازار  دردر  غیررقابتیغیررقابتی  ساختارهايساختارهاي

  خارجیخارجی  اثراتاثرات  وجودوجود  --  

  سلفسلف  وو  بیمهبیمه  بازارهايبازارهاي  ویژهویژه  بهبه  بازارهابازارها  برخیبرخی  ذاتیذاتی  نقایصنقایص  --  

  اطلاعاتاطلاعات  تقارنتقارن  عدمعدم  دلیلدلیل  بهبه  بازارهابازارها  برخیبرخی  دردر  تسویهتسویه  کندکند  فرآیندفرآیند  --  

  عمومیعمومی  کالاهايکالاهاي  --

  اتثب و منابع اشتغال

ـــت  ممکنممکن ستاس مدهعمـده  بخشبخش  ا نابعمنـابع  ازاز  ايايع   رربب  حاکمحاکم  قیودقیود  چونچون  دلایلیدلایلی  بهبه  تولیدتولید  م

شتغالاشـتغال سبندگیچسـبندگی  عوامل،عوامل،  ا صاداقتصـاد  دردر  ......وو  پولیپولی  توهمتوهم  ها،ها،قیمتقیمت  چ   تفادهتفادهاساس  بیبی  اقت

  ..بمانندبمانند

  منابعمنابع  کارآمدکارآمد  تخصیصتخصیص  وجودوجود  بابا  حتیحتی  هاهافرصتفرصت  دردر  نابرابرينابرابري  وجودوجود  اجتماعی اهداف

 حفظ در کاستی

  فردي حقوق

  رديرديفف  مالکیتمالکیت  حقوقحقوق  لحاظلحاظ  بهبه  امنامن  فضاییفضایی  ازاز  ييبرخورداربرخوردار  بهبه  جامعهجامعه  افرادافراد  نیازنیاز

ــودمیمینن  تأمینتأمین  بازاربازار  عملکردعملکرد  طریقطریق  ازاز  کهکه  معنويمعنوي  وو   رینیرینیآفآف  نقشنقش  نحوهنحوه  ایناین  ..شودش

  ..استاست  نهادگرایینهادگرایی  دیدگاهدیدگاه  تأکیدتأکید  موردمورد  بسیاربسیار  دولتدولت

 حفظ در کاستی

  المللی بین تعادل

سطهواسـطه  بهبه  المللیالمللی  بینبین  تعادلهايتعادلهاي  عدمعدم   وجبوجبمم  ددتوانتوانمیمی  تجاريتجاري  شوکهايشــوکهاي  بروزبروز  وا

  وو  دولتدولت  مؤثرمؤثر  مداخلاتمداخلات  هنگامهنگام  ایناین  دردر  ..باشدباشد  داخلیداخلی  بازارهايبازارهاي  دردر  تعادلتعادل  عدمعدم

  سازساز  زمینهزمینه  ددتوانتوانمیمی  المللیالمللی  بینبین  وو  داخلیداخلی  بازارهايبازارهاي  دردر  صنایعصنایع  ازاز  آنآن  حمایتهايحمایتهاي

صاداقتصــاد  حرکتحرکت   نهایتاًنهایتاً  وو  تجاريتجاري  ترازتراز  بهبودبهبود  شدن،شــدن،  پذیرترپذیرتر  رقابترقابت  سمتســمت  بهبه  اقت

سهیلتســهیل صاداقتصــاد  حرکتحرکت  ت ضوعموضــوع  ایناین  عملیعملی  نمونهنمونه  ..شودشــود  تعادلتعادل  سمتســمت  بهبه  اقت   اارر  مو

لاشتلـاش  دردر  توانتوانمیمی لتدولـت  ت ـــورهاي  وو  متحدهمتحده  ایالاتایالات  دو   ازاز  حمایتحمایت  دردر  اروپاییاروپایی  شورهايش

صاداقتصـــاد  دردر  بعدبعد  بهبه  20082008  سالســال  مالیمالی  بحرانبحران  آثارآثار  تخفیفتخفیف  دردر  داخلیداخلی  صنایعصــنایع   اقت

  ..کردکرد  عنوانعنوان  داخلداخل

  

  سیاسی      -سیکل تجاري-1-2

ســیاســی که بر تداخل اثرات عوامل ســیاســی و اقتصــادي تمرکز  -نظریه ســیکل تجاري

ري از زندگی راي دهندگان در ارتباط با اقتصـاد و سـیاســتمداران در ، حقایق آشـکاکندمی
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این نظریه که از هاي یکی از شــاخه. )nordhaus,1989 :1( کندمیمورد قدرت را بازگو 

، به فرآیندي شــودمینیز نام برده  1ســیاســی فرصــت طلبی-ي تجاريهاســیکلآن به عنوان 

غییرات و تکنند که با دسـتکاري اقتصاد میکه دولت و یا حزب حاکم سـعی  کندمیاشـاره 

ـــاء کوتاه مدت رأي دهندگان بپردازند تا بتوانند در انتخابات  کوتاه مدت به فریب و یا ارض

نظیر  2ي انبساطیهاهاسیاستسیاستنمایند با اسـتفاده از سـعی می هاهادولتدولتدر اینجا . به قدرت برسـند

ـــاطی، قبل از انتخابات عملکرد کو ـــت مالی و پولی انبس ـــیـاس ه تاه مدت موفقی از خود بس

از سوي مصرف کنندگان  3در این شرایط و با فرض عدم انتظارات عقلایی. نمایش بگذارند

ستسـیاسـتو تولید کنندگان، این  مایند و ي اقتصادي کمک نهافعالیتند به افزایش توانمی هاهاسیا

). 4: 1393کیمجانی و همکاران،. (بدین ترتیب شانس پیروزي در انتخابات افزایش پیدا کند

ــمیم گیري  ــلی حاکم بر این مجموعۀ این ادبیات حکایت از آن دارد که در تص ــیه اص فرض

ـــادي از جمله تورم و بیکاري تأثیرگذار  رأي دهنـدگان به دولت، متغیرهاي تأثیرگذار اقتص

ســعی میکنند رفتار اقتصــادي خود را در راســتاي حداکثر  هاهادولتدولتهســتند و از ســوي دیگر 

بر این اساس،  .، تنظیم کنندشودمید که به بیشتر شدن رأي هایشان منجر کردن مقبولیت خو

ه این توانایی را دارند که ب هاهادولتدولتیکی دیگر از فروض اساسی در این ادبیات آن است که 

ـــتطور دقیق و منطقی، پیـامـد  ـــیاس ستس : 1390گرجی و اقبالی،(ي خود را پیش بینی کنند هاهاسیا

ن قدرت طلب و رأي دهندگان منفعت طلب دو روي به عبارت دیگر، ســیاســـتمدارا). 141

کم تا آنجا که به رفتار مقامات سیاسی حا. دهندمیسیاسی را تشکیل  -سـکه سـیکل تجاري

مقامات سیاسی منتخب  -1، این رفتار مشـتمل بر این فرضـیات استوار است شـودمیمربوط 

طور موفقیت آمیزي از این مقامات به  -2. کنند تا مجددا در انتخابات پیروز شــوندمی تلاش

این دســتکاري را بر اســاس دلایل  -3. توانایی برخوردارند تا در اقتصــاد دســتکاري کنند

همچنین رفتار رأي دهندگان در این . دهندمیانتخـابـاتی یعنی پیروزي در انتخـابـات انجـام 

خود را  رأي دهندگان در انتخابات صــرفاً منافع اقتصــادي -1. بودنظریه بر ســه فرض مبتنی 

ــان قدم بردارند پاداش -2. کنندمی لحاظ ــتاي منافع ش  آنها با رأي خود، مقاماتی که در راس

ـــان عمل کنند تنبیه خواهند کرد دهنـدمی در فرآیند  -3. و کـانـدیـدایی کـه علیـه منافع ش

ارزیابی و قضــاوت عملکرد اقتصــادي مقامات ســیاســی، گذشــته نگر هســتند و این گذشــته 

  ).146: 1388حاتمی،(سال دارد  2تا  1محدودي در حد  نگري عمق زمانی

                                                      
  1-Opportunistic Method 

2-Expansionary Policy 

3-Rational Expected 
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ــددند که با توجه به حافظه کوتاه مدت رأي   ــتگذاران درص ــیاس ــاس این الگو، س بر اس

ستســیاســتدهندگان،  یی در ســالهاي نزدیک به انتخابات اتخاذ کنند که وضــعیت معیشــتی هاهاسیا

ــند  ــادي خود را بهبود بخش ، اما )139: 1386ان،پورکاظمی و همکار(جامعه و عملکرد اقتص

ر ي رکود اقتصادي تلاش میکنند تا ثبات را دوباره بهاهاسیاستسـیاستپس از انتخابات آنها با اتخاذ 

ــازند  ــاد حاکم س که  گرددمیبطور کلی در این رویکرد فرض ). 146: 1388حاتمی،(اقتص

ـــادي را در دوره ـــته در نظر نمهاي رأي دهنـدگـان معمولاً متغیرهاي اقتص  یانتخاباتی گذش

ـــته در ذهن دارنداي اما حافظه. گیرنـد در روز انتخابات  که هر چند کهنه از حوادث گذش

  ). Nordhaus, 1975:182)تأثیر بسزایی در رأي دادن آنها خواهد داشت 

از ها ســیاســی به بهره برداري دولت-تجاريي هاســیکلترین حالت نظري براي صــریح

تدلال به طور روشـــن در کار نورد هاوس اســـاین . منحنی فیلیپس کوتاه مدت متکی اســـت

آمده اســـت و اســـاس ادعاي وي در این مورد اســـت که دموکراســـی تورم ایجاد ) 1975(

ـــاره . کنـدمی بر  .بردو از آنها بهره می کندمیوي در مطـالعـات خود بـه منحنی فیلیپس اش

یی که به ااههتتسیاسسیاسبه عبارت دیگر . اسـاس منحنی فیلیپس رابطه تورم و بیکاري منفی اسـت

به افزایش  منجر) از قبیل ســیاســت پولی و مالی انبســاطی(دنبال کاهش نرخ بیکاري هســتند 

ـــتر  ـــله پس از انتخابات، فرد پیروز در انتخابات بیکاري را به  .گرددمیتورم بیش امـا بلـافاص

ــبتا بالا به منظور مبارزه با تورم بالا ــطح نس  در یک نگاه ).Nordhaus, 1975: 184(بردمی س

در  توانمیترســیم کرد را  توانمیســیاســی  -کلی، مدلی که براسـاس نظریه ســیکل تجاري

  .ذیل مشاهده نمود

  

  سیاسی-: سیکل تجاري1نمودار

 

  سیاسی -ارتباط میان اقتصاد دولتی و سیکل تجاري -1-3

اي کاملا اعتقاد بر آن اســت که امروزه وجود دولت و ملاحظات آن دراقتصــاد، مســاله

ـــ ـــت؛ امـا آنچـه که محرز و ض ـــد نحوه انجام این نوع توانمیروري اس د محل اختلاف باش
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به دیگر معنا، امروزه دیگر بحث بر سر وجود . باشدمداخلات با اسـتفاده از قدرت دولتی می

ـــت که  ـــت، بلکه چگونگی انجام مداخلات مهم اس مـداخلات دولتی یا حتی اندازه آن نیس

ي از مکانیسـمهاي اقتصـادي براي اهداف سـیاسی تعّین براي بهره گیراي د به عرصـهتوانمی

ظاهر  ي اقتصاديهاهاسیاستسیاستدر اقتصاد دولتی، دولت در هیئت عامل و کارگزار  چرا که. یابد

از این منظر، با . به اقتصاد خواهد داداي شـده و لاجرم حضـور دولت وجه سـیاسـی برجسـته

ـــاد دولتی، این امکان برهاي توجـه بـه آموزه وجود دارد تا بتواند از  هاهادولتدولتاي نظري اقتص

ــدن در قدرت از طریق  ــوص ابقا ش ــی، به خص ــیاس ــادي به تحولات س طریق ابزارهاي اقتص

ـــیکل تجاري ـــی را فراهم نمایند -انتخـابـات دامن زننـد و موجبات پیدایش س ـــیاس ن ای .س

تري شي تحصیلدار که داراي اقتصاد رانتی هستند، از سهولت بیهاهادولتدولتموضوع، به ویژه در 

  .برخوردار است

درصد  30تا  20که در کشـورهاي عضو اوپک بین  دهندمیبراي مثال، تحقیقات نشـان 

این مسـئله بدین معنی است که دولت توانایی . شـودمیمخارج دولت از طریق مالیات تأمین 

خود دریافت هاي برابر مـالیـاتی را کـه از مردم براي تـأمین هزینه 4الی  3دارد کـه حـدود 

نه د از طریق هزیتوانمیدر این شرایط دولت . ، تحت عنوان مخارج دولت هزینه کندکندمی

: 1390گرجی و اقبالی،(هاي اساسی در اقتصاد را بر هم زند کردن درآمدهاي یادشده تعادل

145.(  

در اقتصـادهاي رانتیر، دولت تحت تأثیر قیمت بخش مسـلط قرار دارد و نوسانات قیمت 

از آنجا که بســـیاري از اقلام مصـــرفی . شـــودمیانات بخش بودجه این بخش موجب نوســـ

ـــبنـدگی دارند،  ـــت که روند افزایش هزینه توانمیچس ـــابه روند هاي انتظار داش دولت مش

از ســوي دیگر، تزریق درآمدهاي ارزي به بانک مرکزي باعث افزایش . کاهش آن نباشــد

افزایش . شودمییش پایه پولی ختم داراییهاي خارجی بانک مرکزي شده و این مسأله به افزا

از این . شودمیپایه پولی از طریق یک ضـریب فزاینده چند برابر شده و به حجم پول اضافه 

  ).9: 1393کمیجانی و همکاران،(طریق، نوسانات تقاضاي کل بار دیگر تشدید خواهد شد 

) غیر نفتی( در این نوع از اقتصــادها، دولت این قدرت را دارد که کســري پنهان بودجه

بســیار بزرگی ایجاد کند و بنابراین رفتار ســیاســی داشــته باشــد که ممکن اســت از ابعاد 

یکی از راههایی که در کشورهاي در حال توسعه . گوناگونی جامعه را دچار بی ثباتی نماید
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مرســـوم اســـت، افزایش بودجه و تعهدات دولت و یا کاهش مالیاتها و یا کاهش متغیرهایی 

م در حقیقت دولت از طریق یک تصــمی. بهره پیش از برگزاري در انتخابات اســتنظیر نرخ 

ــی  ــیاس ــدتوانمیس ــو اوپ. د بر نتایج انتخابات تأثیرگذار باش ــورهاي عض ک، به ویژه در کش

که عملاً انحصــار بخش نفت و خزانه نفتی را در اختیار دارند و از نظامهاي  هاهادولتدولتحضــور 

ـــورت پارلمانی به مفهوم واقعی و دم ـــتند و گردش اطلاعات نیز ص وکراتیک برخوردار نیس

ستسـیاسـتنمیگیرد، زمینه مناسـبی براي اعمال   شودیمیی اسـت که منجر به سـیکل سیاسی هاهاسیا

د به بی ثباتیها و نوسـانات اقتصــادي در کشــور منجر توانمیو ) 146: 1390گرجی و اقبالی،(

  .شود

  اقتصاد دولتی در ایران -2

ـــاریخی بنا تر به علل گوناگون از جمله فقدان امنیت، مداخله بیگانگان و مهم به لحاظ تـ

ــاد ایران رونق  ــعف مدیریت، اقتص ــتاز همه به دلیل ض ــته اس  تا باوجود این،. چندانی نداش

ـــنتی مســتقل با اواخر دوره قاجار همراه با فراز و نشــیب ـــتصــاد ســـ هایی کشــور از یک اقـ

ـــنعـت حوزه ـــاوزي،ص ـــبـت متوازن کش تا آن زمان . و خـدمات برخوردار بودهـاي بـه نس

ـــته بودند به مالی هـا بـه لحاظحکومـت هاي گـــــــوناگون، غیر از اخذ مالیات ،مردم وابس

ـــا هیچحکومت  آنها تصادياق گونه فعالیت اقتصـادي دیگري نداشـته و یا اینکه فعالیتها یـ

ـــتقلال. خیلی محدود بود ـــد از هاهادولتدولتمالی  از اواخر دوره قاجار اس ابتدا با . مردم آغاز ش

 .رو صــدور نـفت و مـواد کانی دیگ استخراج افزایش واگذاري امتیازات گوناگون و بعد با

گیري اقتصــاد دولتی، از هم پهلوي این اســتقلال مالی نیز ســرآغاز شــکل در دوره حکومت

  ).57: 1384،رابطی(شدو مـعضلات حاد اقتصادي  و و بروز مـشکلات سـنتی پاشیدن اقتصاد

ه ها بیشتر شایع است بر این منوال است کاعتقاد بر آن اسـت، سـیاستی که پس از انقلاب

ـــاد افزایش می هاي بازتوزیعی و مداخله گر به خود یابد و جهت گیرينقش دولت در اقتص

ـــت  توانمیها را از انقلاب پساین مداخله گري دولت در اقتصـــاد . گیردمی نوعی ســـیاس

ـــاختارهاي نوپاي انقلاب عنوان کرد حـاکمیتی و  ـــتـاي تقویـت و تثبیت س حکومتی در راس

ــاد ). 90: 1387حاتمی،( ــته اقتص ــاخت وابس ــلامی، س از این منظر، پس از پیروزي انقلاب اس

ــان داد ــور، چهره واقعی خود را نش ــتگی نظام بانکی به. کش ــکس رویه علت پرداخت بیورش

اد در شرایط بینی اقتصخستین واکنش قابل پیشاعتبارات و خروج شـدید سرمایه از کشور، ن
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به  داران وابســته به رژیم شــاهنشــاهی با احســاس ناامنی،ســرمایه. بحرانی انقلاب و جنگ بود

هاي منقول و غیرمنقول خود پرداختند و موسسات تولیدي را فروش و یا رها سـاختن سرمایه

هاي م اقتصــاد به اســتمرار حمایتدهنده نیاز مبرموضــوعاتی که نشــان. به تعطیلی کشــاندند

ـــترش یافتلـذا حوزه مدخلات دولت روزبه. دولـت در آن زمـان بود ـــینی و (روز گس حس

ــلی کردن بخشی از صنایع را با ) 57: 1392همکاران، ــرح مـ ــا طـ و دولت را بر آن داشت تـ

مجدد چــــرخ اقــــتصاد به تصویب  هدف روشن کردن وضعیت آنها و به گردش درآوردن

. ع نام بردیکردن صنا یاز مل توانمین طور یهم). 61: 1384رابطی،(انقلاب برسـاند  شـوراي

ن قانون، یبراســاس ا. ب کردیع را تصــویت صــنایری، قانون مد1358انقلاب در بهار  يشــورا

ـــد برادولـت موظف می ر یا دو مدیک یب بودند، یهـایی که مالکان آنها غاکـارخـانـه يش

ــوب کند ــت. منص ــیاس ستس ــتر در قالب طرحیب يبعد یعیزي بازتوهاهاسیا ــو یحیها و لواش رت ص

ــامل لایم ــ یحه ملیگرفت که ش ــهر یکردن اراض ــی، لايش ــهر یحه قانون اراض  حهی، لايش

ن و کردن معاد یحه ملیکار، لا یحه اســلامیع کالا، لاین و توزیحه تأمی، لایاصــلاحات ارضــ

که باعث گردید  مواردي). 9-8: 1389حاتمی،(شــد می یکردن تجارت خارج یطرح دولت

  .اداره امور اقتصاد را به طور متمرکز در دست گیرد تا دولت عملاً

د یرا برگز يي اقتصادهاهاسیاستسیاست، دولت سـازندگی، مجموعه 1368پس از آن، از سـال 

ستســیاســتکه به  : 1394ربانی خوراســگانی و میرزایی،(ي تعدیل اقتصــادي نامبردار گشــت هاهاسیا

گ تحمیلی میبایسـت موضـوع دیگري به عنوان منبع انسجام در واقع، با پایان یافتن جن). 56

به زعم برخی از متفکران، جنگ یک وسیله اتفاقاً مناسب در اختیار . اجتماعی انتخاب میشد

ـــت یابد و این هاي بزرگ در خیلی از زمینهجـامعـه مـا بود تا از آن طریق به موفقیت ها دس

و مثال آن آلمان و ژاپن ذکر شـــده اســـت پذیر بوده موفقیت در حوزه اقتصـــادي نیز امکان

  ).146: 1377پور، رفیع(

یی را کـه از آن زمان در جهت تغییر روندهاي جاري در هـافعـالیـتدر واقع، مجموعـۀ 

ـــورت پذیرفت،  ـــاد ایران ص ـــادي و به اعتباري  توانمیاقتص ـــلاحات اقتص به طور کلی اص

ستسـیاسـت ر به اختصا توانمیرا  هاهااستاستسیسیهدف این مجموعه از . ي تعدیل سـاختاري نامیدهاهاسیا

  :تحت دو عنوان زیر خلاصه کرد

  هاي تاریخی اقتصاد کلان ایران؛از میان بردن عدم تعادل -1
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  ).260-259: 1384فوزي،(دستیابی به رونق اقتصادي  -2

ــت تا آنکه از ســال  بروز مشــکلات متعددي همچون  1373این رویه همچنان ادامه داش

ی، تورم شدید ناشی از فشار تقاضا و افزایش نقدینگی همراه با هاي نفتکاهش شـدید درآمد

دت ي تعدیل شهاهاسیاستسیاستافزایش قیمت ارز موجب شد تا وضعیت رکودي موجود با تداوم 

ستسـیاسـتگیري ناچار جهتپس به. یابد ي تعدیلی دچار تغییر شـد، زیرا وضـعیت نابسامان هاهاسیا

هبود به عملکرد بخش خصــوصــی، به انتظار ب اي نبود که طی آن بتوان با امیدگونهاقتصــاد به

ــرایط ماند ــت. ش ــیاس ــمت دولت و دخالتپس س هاي آن منعطف گذاران یکبار دیگر به س

ستســیاســتشــدند و در نتیجه  ي اعلام شــده قبل مبنی بر آزادســازي اقتصــاد جاي خود را به هاهاسیا

ـــت ـــیـاس ستس یا ـــترش موقتی حجم دولت در قالب برنامههاهاس : فتلهاي مخي جدید مبتنی بر گس

داد .. .ها، توجه به مناطق محروم با اولویت اشـــتغال، گســـترش بیمه همگانی وافزایش یارانه

  ).59-60: 1392حسینی و همکاران،(

با شــروع به کار دولت اصــلاحات، مواجهه با بحران کاهش شــدید درآمدهاي نفتی به 

شور قتصــاد کهاي جدید اهایی براي چگونگی سـاماندهی نارسـاییبود که بررسـیاي گونه

ها پس از نهایی حاصــل این بررســی. تحت عنوان ســاماندهی اقتصــادي کشــور آغاز گردید

شدن در ستاد اقتصادي دولت، از سوي رئیس جمهور وقت جهت تأیید به مقام رهبري ارائه 

ستسـیاسـت«و با تصـویب ایشـان تبدیل به  . شد»ي کلی نظام در سـاماندهی اقتصـادي کشـورهاهاسیا

هی اقتصادي کشور که ناظر به نوعی مهندسی مجدد ساختار اقتصاد محورهاي طرح سـاماند

  :ایران بود، عبارت بودند از

  تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاري؛ -1

  تأمین منابع لازم براي سرمایه گذاري و رشد تولید و شکوفایی اقتصادي؛ -2

و  قوانینحذف ) لغو انحصارات اقتصادي؛ ب) الف: اصـلاح سـاختارهاي اقتصـادي نظیر -3

اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت و ) مقررات بازدارنده براي تولید و سـرمایه گذاري؛ ج

  ). 334: 1384فوزي،(کاهش وابستگی شدید آن به درآمد صدور نفت خام 

 يي اقتصادهاهاسیاستسیاست یهاي کلن سو، جهت گیريیبه ا 1384باً از سـال یتقر پس از آن،

ه سمت هاي حرکت بنشانه. ر جهت دادییتغ یعیبازتوز يهاهاسیاستسیاستگر به سمت یدولت بار د

ستسـیاسـت ل یبا تشک. دیآشکار گرد 1384سال  یهاي انتخابات، تقریباً از رقابتیعیي بازتوزهاهاسیا
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ستسـیاسـتدولت نهم، مقدمات حرکت  راهم ف یعیي بازتوزهاهاسیاستسیاستبه سمت  يي اقتصـادهاهاسیا

ستسـیاسـتن وجه یبارزتر. آمد دست ان طبقات فرویالت در مم عدید، تقسیجد یعیي بازتوزهاهاسیا

ستســیاســتن یبر اســاس ا. ازمند بودیو ن هاي د، ابتدا ســهام کارخانهی، دولت خود را متعهد دهاهاسیا

در . دینما عین دسته از طبقات توزیان ای، سـود آنها را میک فاصـله زمانیو سـپس، با  یدولت

ــتن یعالم نظر، ا ستســیاس ــاخت اجتماع ی، هدف کاهش شــکاف طبقاتهاهاسیا  ق بازیراز ط یدر س

 43لت، دو یگاه اطلاع رسانیبر اسـاس اطلاعات پا. کردرا دنبال می یهاي دولتع دارایییتوز

، يهاي برنامه چهارم توسعه، در قالب واگذاردر سال یهاي دولتشرکت يدرصد از واگذار

  ).11-10: 1389حاتمی،(شکل سهام عدالت صورت گرفته بود  يبه جا یهاي دولتشرکت

دانند کـشور را ضـعف مدیریت دولتی می اقتصادي ران منشاء مشکلاتنظگرچه صاحب

د ماهیت نظام اقتصادي دولتی جستجو کر در باید ریشه واقعی مشکلات را رسدمیاما به نظر 

ن دولتی و تسهیلات بانکی ارزان بــه تـأمی شرکتهاي بــودجه اي که دولت در قــالببه گونه

ضرردهی آنها با تزریق یارانه به کمک  صورت پردازد و حتی درها مینیازهاي مالی شرکت

دولتی،کمتر با مســاله  هايشــرکت شــتابد به همین دلیل در عرصــهها میمدیران شــرکت

ناگفته پیداست که حجم عظیمی از ). 63-64: 1384رابطی،(شویم ورشــکستگی مـواجه می

درصد از  80ضی از برآوردها، بیش از که طبق بع شـودمیاقتصـاد ایران توسـط دولت اداره 

  ).11: 1387خوش چهره و دیگران، ( گرددمیایران را شامل  ياقتصاد يهافعالیت

ــاد ایران را باید در  ــتاما نقطه عطف در تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتص ــیاس ستس ي هاهاسیا

ستسـیاسـتآنچه در اهداف این . قانون اسـاسـی دنبال کرد 44کلی اصـل   مطرح شـده است هاهاسیا

، اشتغال و اهداف اجتماعی است وآنچه به عنوان رویکرد مطرح )کارایی(تصـریح بر رشـد 

) گرياز تصدي(و تحول در ماهیت دولت ) و تعاونی(شده، توسعه فعالیت بخش خصوصی 

اکید هاي بازار با تضمن اینکه پذیرش و جبران شکست. گذاري و نظارت اسـتبه سـیاسـت

ــار و ــع قوانین کنترل انحص ــراحت دارد گیريیا جهت بر وض ــی(هاي بازتوزیعی ص نی و حس

  ).77: 1392همکاران،

  سیاسی در ایران -ي تجاريهاسیکلتأثیر اقتصاد دولتی بر  -3

بررسـی تحولات اقتصادي جمهوري اسلامی ایران مبیّن این قضیه است که سیاست، یک 

انی که اقتصــاد در به ویژه زم. گرددمیمحســوب  هاهادولتدولتعامل مهم در نوسـانات اقتصــادي 
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ي پولی هاهایاستیاستسسکشـور دولتی باشـد، دستیابی به قدرت از طریق مکانیزم انتخابات با اتخاذ 

جهت انتخاب مجددشــان به  هاهادولتدولتبه طوري که . نمایدو مالی در این زمینه بســیار مهم می

براي اي تبعیت کرده که به عرصه هاهاسیاستسیاستویژه در انتخابات ریاسـت جمهوري، از اینگونه 

یابد؛ موضــوعی که در این مقاله از آن به عنوان هاي اقتصــادي تعیّن مینوســانات و بی ثباتی

اي هدر عرصه هاهادولتدولتدر جمهوري اسلامی ایران نیز . سـیکل تجاري سـیاسـی بحث گردید

ست، که به آنها محول شده ااي قانونی و اختیارات گستردههاي اقتصـادي به واسطه مکانیسم

  .در هموار کردن راه رسیدن به قدرت عمل نمایندند توانمی

با توجه به اینکه ســـهم نفت در در تأمین منابع عمومی بودجه کشـــور بســـیار قابل توجه 

ند با ارائه تسهیلات لازم در جهت احیاي قدرت خود گام توانمیاز این طریق  هاهادولتدولتاست، 

قیمت بخش مســـلط قرار دارد و  در واقع، در اقتصـــادهاي رانتیر، دولت تحت تأثیر. بردارند

  .شودمینوسانات قیمت این بخش موجب نوسانات بخش بودجه 

  )61: 1393مسعودنیا و همکاران، ()عملکرد(روند سهم نفت در تأمین منابع عمومی بودجه کشور:  2جدول 

  *نفتی منابع  دولت عمومی منابع جمع  سال
  عمناب کل به نفت نسبت

  )ریال میلیارد(

1380  141875  74957  53  

1381  229964  155318  68  

1382  367260  171444  47  

1383  490103  205789  42  

1384  737866  316277  43  

1385  574989  374109  65  

1386  619068  336063  54  

1387  814270  456511  56  

1388  845279  387238  46  

1389  971074  456152  47  

1390  1545867  581118  28  

1391  1442699  836086  47  
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از  یناش ياهیسرما يهاییدارا ياز حاصـل جمع منابع درج شده در واگذار یمنابع نفت*

ــاب ذخ ــتفاده از حس ــهام دولت در ی، ماليره ارزیفروش نفت، اس ــود س ات بخش نفت و س

     .شرکت نفت به دست آمده است

همپوشانی  و با سیاست شودمیاز این منظر، اقتصـاد تبدیل به یک پشـتوانه مالی سـیاسی 

ـــد، در واقع . کنـدمیپیـدا  ـــاد دولتی ش یک  گفت که به توانمییعنی علـاوه بر آنکه اقتص

در این شرایط دیوان سالاري در اقتصاد دولتی با . شودمیسیاسی تبدیل  -مجموعه اقتصـادي

ــد میکند و هزینه ــدت رش دولت را نیز افزایش میدهد که هاي توجه به درآمدهاي نفتی به ش

 .اسـتفاده از منابع دولتی در انتخابات به واسطه پرداختهاي جاري استیکی از مصـادیق آن، 

درصد از اقتصاد ایران در سیطرة تصمیم گیران  85تا  75بر اسـاس تحقیقات صورت گرفته، 

  ).79: 1390پناهی و امینی،(دیوان سالاري دولتی است 

ع: بانک مرکزي، اداره منب(هاي جاري دولت در جمهوري اسلامی ایرانمیزان پرداخت: 2نمودار 

  )ي اقتصاديهاسیاستها و بررسی

  

ــتا، مطالبات معوقه بانک ــلات بانک مرکزي در این راس ها اینک یکی از بزرگترین معض

ی از مفاسد انتشـار بخش. اسـت؛ زیرا بانکها از منابع تهی و قادر به پرداخت تسـهیلات نیسـتند
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زار میلیارد تومان متجاوز شده، یکی از ه 250اقتصـادي بانکی که اخیراً صـورت گرفته و از 

ــت که از  ــادي قادر نبوده اس ــت، زیرا این مجموعه اقتص ــاد دولتی اس مهمترین معایب اقتص

  ).1394جامساز،(اموال و ثروت عمومی استفاده مطلوب نماید 

ـــتگی درآمـدهاي دولت به درآمدهاي نفتی از مهم ـــتقلال بانک وابس ترین علل عدم اس

موضوعی  .ي پولی در اقتصاد ایران به شمار میرودهاهاسیاستسیاستبی اثر بودن  مرکزي و در نتیجه

ــدید درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتی به وجود آمده اســت و  ــتگی ش که درنتیجه وابس

باعث شـده تا ماهیت تورم از کنترل بانک مرکزي خارج شده و به یک امر ساختاري تبدیل 

ـــود  به ویژه در زمان  ن معنی که دولت در هر زمانبه ای). 4: 1389کمیجانی و همکاران،(ش

ـــدتوانمیاحیاي قدرت در انتخابات،  ز تا آنجا که، برآوردهاي مختلف ا. د تعیین کننده باش

ـــاخص ـــلطه قابل توجه دولت بر هـاش ـــتقلـال براي بـانک مرکزي ایران حکایت از س ي اس

  ).7: 1392همتی،(ن بانک مرکزي دارد یاستگذاري پولی و استقلال پاییس

در واقع، دولت به دلیل اتکا به درآمدهاي رانتی، منابع اقتصـادي بسـیاري در دست دارد 

ـــخیص میدهد، هدایت کـه آنهـا را بـه کـانال ـــاس نظریه انتخاب . کندمیهایی که تش براس

کـه در حقیقت بیطرف و یا خیرخواه تلقی (عمومی، این دولـت لزومـاً یـک دولـت کینزي 

اسـت از کارگزاران که در پی به حداکثر رساندن اي جموعهنیسـت، بلکه دولت م) شـودمی

ـــتند  ـــان هس چرا که ). 10: 1393کمیجانی و همکاران،(مطلوبیت خود و گروههاي حامیش

ـــت،  ـــی و کنترل و جلب حمایت هاهادولتدولتاعتقاد بر آن اس ـــیاس ي رانتی براي حفظ ثبات س

ـــی از رانت. جـامعـه، از درآمـدهاي رانتی بهره میگیرند ـــمن به وجودآمدن مزایاي ناش ها، ض

ـــتحمـایـت گروههـا و نخبگـان طبقـه حاکم و پیروي آنها از  ـــیاس ستس ي دولت، نخبگان هاهاسیا

ـــی با قدرت  کندمیغیرحاکم و مخالف دولت را جذب و خاموش  و از بروز هرگونه چالش

  ).63-64: 1390پناهی و امینی،(دولت جلوگیري مینماید 

ـــاختار فعلی روابط دولت و با ـــتا، س  در عبارت توانمینک مرکزي ایران را در این راس

ـــلطـه مـالی« ـــاي ن مالی بخش عمدهیتـأم. معرفی نمود» س ر فروش یاز مخارج دولت از مس

درآمدهاي ارزي حاصـــل از نفت به بانک مرکزي و اســـتقراض از بانک مرکزي، موجبات 

ي سرن مالی کیدر این حوزه تأم. است پولی را فراهم کرده استیاسـت مالی بر سیسـلطه سـ

علاوه . بر ابعاد این مشکل افزوده است 1341نقدي، معضـلی است که از سال هاي تراز یارانه
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اري ر نظام بانکی مانند خطوط اعتبیات شــبه مالی دولت از مســیم مالی، عملیبر ســلطه مســتق

ــکن مهر و تأم ــلطه دولت بر یزود بازده نهاي ن مالی طرح بنگاهیمس ز از دیگر عوامل مهم س

در ایران،  هادولتاین موضوعات بیانگر آن است که ). 7: 1392همتی،(است  بانک مرکزي

ین نکته اسـاسی ا. ند از ابزارهاي اقتصـادي جهت تأمین اهداف سـیاسـی گام بر دارندتوانمی

تورم، بیکاري، رشــد (اســت که در تحلیل الگوي رفتاري رأي دهندگان عوامل اقتصــادي 

صــادي ي اقتهاســیاســتتلاش میکنند با اتخاذ ها دولتنقش بســزایی دارند و ..) .اقتصــادي و

ر دولت به منظوهاي ي مالی شامل کاهش مالیات، افزایش هزینههاسـیاستمتفاوت از جمله 

ایجاد رونق در اقتصــاد، ایجاد اشــتغال در بخش دولتی، افزایش پرداختهاي انتقالی، افزایش 

ـــایت رأي دهندها میزان یـارانـه گان و احتمال انتخاب مجدد خود را در زمان انتخابات، رض

در این زمینه، نتایج ). 152: 1388و حاتمی، 21: 1393پورکاظمی و همکاران،(افزایش دهند 

ــالهاي  ــله س ــان میدهد،  1368-1384تحقیقی در فاص ــاله اول  هادولتنش در ایران در دو س

ــتفاده از  يحاکمیت خود با هدف کنترل بیکار ــتو با اس ــیاس ــاطی ن يهاس تورم را  رخانبس

ــعی  يکوتاه مدت رأ ي، اما در دو ســاله دوم با توجه به حافظه دهندمیافزایش  دهندگان س

انقباضـــی، احتمال انتخاب مجدد خویش در  يهاســـیاســـتمینمایند با کنترل تورم و اعمال 

  ).158-159: 1386پورکاظمی و همکاران،(انتخابات بعد را افزایش دهند

  گیرينتیجه

ــیکلبین وقوع  ــاد دولتی رابطه تنگانگی وجود دارد-ي تجاريهاس ــی و اقتص ــیاس از  .س

که در اقتصــاد دولتی برخلاف اقتصــاد خصــوصــی، نظم اقتصــادي و ســیاســتگذاري  آنجایی

 هر گونه تصمیم گیري دولت در زمینه اقتصادي منجر. باشداقتصادي تحت کنترل دولت می

. شودیمنظم سیاسی هم دستخوش تلاطم که متعاقباً  شـودمیبه فرازوفرود در نظم اقتصـادي 

 شودمی ايسیاسی-ي تجاريهاسیکلاز همین رو دولت با اهرم اقتصاد دولتی منجر به ایجاد 

به بیان دیگر تحکم و اعمال . گیردکه در راسـتاي حفظ یا کســب مجدد قدرت صــورت می

ـــادي رخ می ـــه اقتص ت براي بدین معنا که یکی ابزارهاي قدر. دهـدقـدرت از طریق عرص

ــادي میمانایی و پویایی جریان ــی، منابع اقتص ــیاس ــد که هاي س ــتکا هادولتباش ري و با دس

  .وشندکتوزیع و تخصیص دلبخواهانه آن در راستاي رسیدن به اهداف سیاسی خویش می
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در حال توســـعه مشـــهودتر بوده، بخصـــوص در  ين مســـئله در کشـــورهایشــک ا یب 

 یاقعو یاسیعدم وجود احزاب س. اي هستندعقب افتاده یاسینظام سـ يکه دارا ییکشـورها

 يکه گردش اطلاعات به کند گرددمیقلم و مطبوعات ســبب  ين آزادیو مســتقل و همچن

ـــورت گ ـــیبتوانند از طر هادولترد و حـداقـل یص ـــتهایق س ن ییکوتاه مدت طبقات پا ياس

م موضوع که غالب مرد سـیاستمداران با توجه به این. را تحت تأثیر خود قرار دهند يدرآمد

ــ ــتهایبه س ــتند، بر یز برخوردار نین يقو یخیکنند و از حافظه تارکوتاه مدت توجه می ياس س

ه ســبب ن مســئلیگر اید ياز ســو. روز میشــوندینش آرا تأثیر میگذارند و در انتخابات پیچ

ن یبت به اطبقه متوسط جامعه نس ین و بطورکلیلکرده، متخصـصیکه طبقات تحصـ گرددمی

ـــ ـــان داده و ا يئلـه از خود به انحامس ـــیمختلف عکس العمل نش ت جامعه یریوه از مدین ش

ــرماتوانمی ــمحلال س ــان یکیزیه فید هم به اض ــیلذا ا. منجر گردد یو انس کن وه کار ممین ش

ــد، اما فاقد وجاهت لازمیبه نام انتخابات ن يتوام با ابزار ياســت که به صــورت صــور  ز باش

که  رددگمی يافراد یت خواهیوه، اقتصاد کشور دستخوش تمامین شیبر اسـاس ا. باشـدمی

را  کشــور یاســیو ســ ی، اجتماعيات اقتصــادیهاي ححفظ قدرت پایه يحاضــر هســتند برا

  . ندیسست نما

  راهکارها و پیشنهادات

سیاسی را در ارتباط با اقتصاد دولتی در جمهوري اسلامی -نوشـتار حاضـر سیکل تجاري

از طریق  هــادولــتنتــایج گویــاي این واقعیــت بوده انــد کــه . ار دادایران مورد ارزیــابی قر

دســتکاري در اقتصــاد کلان، موجبات بی ثباتیهاي اقتصــادي و یا به عبارت بهتر نوســانات 

ــادي را فراهم میکنند ــگیري از تبعات منفی . اقتص ــرورت دارد تا جهت پیش از این منظر، ض

ــیکل تجاري ــل از س ــی در آینده به ارا -حاص ــیاس ــنهاداتی در این باره س ئه راهکارها و پیش

  :مبادرت شود که در ذیل به آنها اشاره گردید

  استقلال بانک مرکزياستقلال بانک مرکزي. . 11

ـــتقلال  توانمییکی از راههـایی که  ـــگیرانه تعبیر کرد، اس از آن به عنوان مکانیزمی پیش

ــت مالی و پولی را براي  ــیاس ــادگی نتواند موجبات س ــت تا به س بانک مرکزي از دولت اس

ــی و . غراض انتخاباتی فراهم ســازدا ــمیمات ســیاس ــور ما تورم، پیوســته تابعی از تص در کش

اقتصــادي دولت بوده اســت؛ و از آنجا که بانک مرکزي مســتقل نبوده، قادر به کنترل تورم 
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 توانیمي مالی دولت از انضباط کافی برخوردار باشد هاسیاستدر کشـورهایی که . نیسـت

اري سیاستی که از جانب بسیهاي یکی از توصـیه. ش آن را داشـتانتظار کنترل تورم و کاه

از اقتصـــاد دانان طی چند ســـال گذشـــته براي مبارزه با تورم مطرح بوده، محدود کردن اثر 

  .عملکرد مالی دولت بر پایه پولی و تقویت ابزارهاي کنترلی تورم است

یک عملیات ه اقتصادي، تفکاصولاً براي ایجاد یک فضاي نسبتاً باثبات کلان در هر برنام 

بودجه و ســیاســت مالی از عملیات پولی بانک مرکزي و ســیاســت پولی و ایجاد نهادها و 

: 1387دادگر و همکاران،(ي کلیدي است هاسیاستابزارهاي مناسب براي این مهم، یکی از 

هـا براي بهره گیري از بانک مرکزي براي تـا آنجـا کـه، قوي بودن انگیزة حکومـت). 135

 ها و پایین آوردن نرخ بهرهبراي مثال، چاپ پول براي تأمین هزینه(هداف سیاسی خودشان ا

سبب شده است در بسیاري از کشورها، بانک مرکزي ) در هنگام نزدیک شـدن به انتخابات

ران گیرد که رهباي صورت میاین کار به گونه. از دخالت حکومت مصـون نگه داشته شود

ار هاي خود برکنی نتوانند مدیران بانک مرکزي را از ســـمتمنتخب در حکومت به ســـادگ

ت، ثـاباي بـه طور معمول، براي تحقق چنین امري براي رئیس بـانـک مرکزي، دوره. کننـد

در ایالات متحده آمریکا و کرة جنوبی، دوره . شودمیبراي تصدي این سمت در نظر گرفته 

  ).118: 1391اونیل،( چهارساله براي تصدي این سمت در نظر گرفته شده است

  شفافیت مالی در امر انتخاباتشفافیت مالی در امر انتخابات. . 22

ــام آور همراه میهاي انتخاباتی همواره با هزینهرقابت  ــرس ــدهاي س در اکثر جوامع . باش

هاي نظارتی هاي انتخاباتی مورد تفحص دستگاهدموکراتیک سازوکارها و منابع تأمین هزینه

ــی جلوگیريمالی گروه گیرد تا از تخلفاتو اجرایی انتخابات قرار می  هاي و احزاب ســیاس

افکار عمومی  د همتوانمیسازي مالی اتفاق بیفتد طبیعی اسـت که اگر شـفاف. به عمل بیاید

سازي کند تا هرکس ثروت و قدرت دارد نتواند اقدامات خارج را آرام کرده و هم فرهنگ

  .از عرف و قانون انجام دهد

  کاهش وابستگی به نفتکاهش وابستگی به نفت. . 33

 يد اقتصاد، رشینفت ي، مانند کشـورهایغن یعیبا منابع طب ياز کشـورها يرایتجربه بسـ

تصادي یک و رشد اق یعین وفور منابع طبیاین بیانگر اینسـت که ب. دهدفی را نشـان مییضـع

را یرابطه معکوس وجود دارد که در ادبیات توسـعه به پدیده شـومی منابع نام گرفته است، ز
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ات د واردیز قدرت خریر محسـوب شـده و صادرات آن نبه عنوان ثروت کشـو یعیمنابع طب

ـــرمایعیرود وفور منابع طبیدهـد، درحـالی که انتظار میش میرا افزا ـــ يگذارهی، س د و رش

ــادي را تقویت کند  ــروري ترین و ). 3:1392درگاهی،(اقتص ترین راه جهت مؤثربنابراین ض

گی به درآمدهاي سـیاسـی و کاهش پیامدهاي حاصـل از آن، کاهش وابست-سـیکل تجاري

  .جاري کشور مهم مینمایدهاي نفتی در تأمین بودجه و هزینه

  استقرار نظام جامع مالیاتی در کشوراستقرار نظام جامع مالیاتی در کشور. . 44

ـــهم   ـــش مــالیــاتی براي افزایش س اتخــاذ رویکردي در جهــت ارتقــاء ظرفیــت و کوش

ـــتگی بــه  درآمــدهــاي مــالیــاتی از منــابع بودجــه، یکی دیگر از را هکــارهــاي کــاهش وابس

اصولاً در کشورهاي متکی به منابع عظیم نفت، سهل الوصول بودن . ت میباشـددرآمدهاي نف

ات یش درآمد از محل مالیکســب و افزا يبرا هادولت يزه تلاش جدی، انگینفت يدرآمدها

ورم بالا ت رکود، تیترین علت حاکمبه عقیده کارشناسان اقتصادي مهم. ن برده اسـتیرا از ب

هم اندك و ســ ینفت يبه درآمدها یبیل کشــورها، وابســتگن در این قییپا يو رشــد اقتصــاد

  ).3:1392طیب نیا،(در تأمین بودجه آنهاست  یاتیمال يدرآمدها

باعث شـــده اســـت  ینفت يبه درآمدها یدر شـــاکله نظام اقتصـــادي ایران هم، وابســـتگ

ــاد يو بهره ور ییکارآ ــور در حداقل ممکن و پایه يدر نظام اقتص ــ یاتیهاي مالکش ور کش

 یصوصط کسـب و کار و خیبنابراین اتخاذ راهبردهایی نظیربهبود مح. ف باشـدیر ضـعایبسـ

 يریو به کارگ یهاي خارج، جذب سرمایهیهاي بخش خصـوصـتوانمندي ي، ارتقايسـاز

 يریلوگج ي، تلاش برایاتی، گسترش نظام مالیاتینظام مال ي، سـاده سـازیهاي داخلسـرمایه

ــتانیش توان مالیو افزا یاتیاز فرار مال ــتقرار نظام جامع مالیات س ــور و در در ک یاتی، با اس ش

  .جهت کاهش وابستگی به نفت ضرورت دارد

  هاي جاريهاي جاريکوچک کردن بدنه دولت و کاهش هزینهکوچک کردن بدنه دولت و کاهش هزینه  ..55

ـــتگی به درآمدهاي نفتی، کوچک کردن دولت   یکی دیگر از راهکارهاي کاهش وابس

ـــت که در قانون برنامه چهارم پیش  ـــده اما براي عملی و منطقی کردن حجم آن اس بینی ش

درواقع کوچک کردن بدنه . ي صــورت نگرفته اســتمؤثرســاختن این برنامه هنوز اقدامات 

تقویت بخش خصــوصــی و الزام دولت به  دولت بیانگر تقویت بخش خصـوصــی اســت و با

ـــدي هاي جاري دولت گري خود به خود هزینهانجـام کـارهـاي حاکمیتی به جاي امور تص
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. که وابستگی ما به نفت هم کمتر شود شودمیها منجر به این کاهش هزینهیابد و کاهش می

ــــد  ـــتمزدهــا نخواهــد ش ـــرف حقوق و دس ــابراین بخش اعظم درآمــدهــاي نفتی ص بن

  ).1:1392کاتب،(

  قانونگذاريقانونگذاري  ..66

ـــتگذاري دولت حوزه ها از جمله راهکارهاي دیگر به منظور نظارت بر رفتارها و ســـیاس

د با تصــویب قوانین و لوایحی بر عملکرد دولت در هنگامه توانمیمجلس . باشــدتقنینی می

هاي سیاسی و غیر قانونی در حوزه انتخابات نظارت داشـته باشد و دست دولت را از دخالت

  .اقتصادي کوتاه سازد

  تقویت نقش احزاب و مطبوعات وفعالیت قانونمند آنهاتقویت نقش احزاب و مطبوعات وفعالیت قانونمند آنها  ..77

 ند نقشتوانمیدر جامعه مدنی  احزاب و مطبوعـات بـه عنوان دو رکن مهم و تأثیر گذار

ـــندمؤثرآفرینی  ـــته باش حزاب و با فعالیت قانونی ا. ي در مدیریت و کنترل رفتار دولت داش

مطبوعـات و در نتیجـه گردش آزاد اطلاعات دولت قادر به اقدامات خلاف قانون و انحراف 

لس کاحزاب اپوزیسیون و مطبوعات همچون شمشیر دامو. در عرصـه سـیاستگذاري نخواهد

کنند و هرگونه تحرك خارج از قانون و گریزي دولـت عمـل می بر علیـه انحراف و قـانون

  .شوندخلاف منفعت عمومی را مانع می
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