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چکیده اجرایی

بـــرای	تدویـــن	الگوی	حکمرانی	مناســـب	و	مطابق	بـــا	فرهنگ	و	تمدن	کهـــن	ایران	
مـــرور	کلی	بر	روند	تکویـــن	و	تکامل	علوم	اقتصاد	و	اقتصاد	سیاســـی	صورت	پذیرفت	
و	تحـــوالت	در	جایـــگاه،	ماموریت	و	نقـــش	دولت	هـــا	از	دوران	آغازین	انقالب	صنعتی	
بررســـی	شـــد.	نتایج	مطالعـــات	حاکـــی	از	آن	اســـت	کـــه	دو	جریان	فکری	و	سیاســـی	
مباحـــث	دولـــت	در	جامعه	را	پیش	بردنـــد.	جریان	محافظه	کار	و	معتقد	به	ســـاز	و	کار	
پنهانی	بـــازار	بر	این	باور	بود	که	نظام	خودتنظیمی	بازار	می	توانـــد	از	بروز	بحران	های	
اقتصـــادی	و	اجتماعی	جلوگیـــری	کند.	جریان	چپ	سیاســـی	معتقد	بر	ایـــن	بود	که	
ســـاز	و	کار	بـــازار	به	بروز	عـــدم	تعـــادل	بازارهای	اقتصـــاد	منجر	می	شـــود	و	پیامد	آن	
تخریـــب	منابع	جامعـــه	خواهد	بـــود.	از	این	رو،	بـــر	اقتصاد	متمرکـــز	و	برنامه	ریزی	

کیـــد	می	نمود. دســـتوری	تا
بروز	بحران های	اقتصادی،	اجتماعی،	سیاسـی	و	زیسـت	محیطی	در	سـده	بیستم	
بر	اصالح	و	تکوین	ذهنیت	هر	دو	جریان	تاثیر	گذاشت	و	به	تدریج	مفاهیم	دولت 
رفـاه،	رفـاه دولتـی	به	عنـوان	بیان	گـر	خواسـت	طیـف	جریـان	چـپ	و	لیبرالیسـم و	
نئولیبرالیسـم	مبتنـی	بـر	اعتقـاد	بـر	سـاز	و	کار	پنهانـی	بـازار	شـکل	گرفتنـد.	مطالعه	
چالش	هـای	اقتصـادی،	اجتماعـی	و	سیاسـی	ایـران	و	ارزیابـی	تطابـق	الگوهـای	
حکمرانـی	نشـان	داد	مفهـوم	دولـت رفـاه	می	توانـد	بـرای	مقابلـه	بـا	چالش	هـای	

اقتصـادی	و	اجتماعـی	کشـور	کاربرد	مناسـب	داشـته	باشـد.
کلـــی	رونـــد	تکویـــن	و	تکامـــل	مفاهیـــم	اقتصـــاد،	اقتصـــاد	سیاســـی،	نوع	 ارزیابـــی	
حکمرانـــی	نشـــان	داد	نظریـــه	اقتصاد بـــازار اجتماعی	مـــدل	تکامـــل	یافته	دولت	
کاربـــرد	این	الگـــو	در	ایـــران	می	تواند	بـــه	تدوین	و	 رفـــاه	اســـت	و	تطبیق،	اصـــالح	و	
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توســـعه	الگوی	حکمرانی	مناسب	شـــرایط	موجود	ایران	منجر	شود.	سپس	الگوی	
حکمرانی	مناســـب	ایران	تحت	عنوان	اقتصـــاد اجتماعی	تدوین	و	معرفی	گردید.

مبانی طراحی مدل اقتصاد اجتماعی

الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی ایرانی	براساس	مدل	اقتصاد	بازار	اجتماعی	
و	اصول	مشخص	و	در	انطباق	با	مفاد	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران،	
اصول	 با	چالش	های	جامعه	طرح	ریزی	شد.	 مقابله	 و	 ایران	 تمدن	 و	 فرهنگ	

کم	بر	طراحی	الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی	به	شرح	زیر	است. حا

توسعه	بازار	رقابتی	در	اقتصاد	ایران	و	مقابله	با	شکل	گیری	هر	نوع		 
انحصار	در	بازار

کار	بازار	رقابتی	و	برای		  کارآمد	براساس	ساز	و	 ارایه	خدمات	اجتماعی	
گسترش	عدالت	اجتماعی

فساد،		  بی	کاری،	 فقر،	 از	 ناشی	 اجتماعی	 هزینه	های	 کمینه	سازی	
آلودگی	محیط	زیست	و	دیوان	ساالری	غیرکارآمد

ارتقای		  از	نوآوری	و	خالقیت	و	توسعه	فرهنگ	جامعه	و	 پشتیبانی	
کار	و	تالش	به	عنوان	یک	ارزش

کمینه	سازی	نقش	دولت	در	امور	اقتصادی	و	اجتماعی	و	پشتیبانی		 
از	تشکل	های	مدنی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاسی

ایجـــاد	انضبـــاط	مالی	در	بودجـــه	دولت	و	تفکیـــک	مدیریت	مالی	و		 
پولـــی	از	یکدیگر

تالش	برای	توسعه	هم	کاری	های	بین	المللی	برای	صلح،	ثبات،	حل		 
مسائل	جامعه	بشری	در	راستای	منافع	ملی
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چالش های عمده اقتصادی و اجتماعی ایران

ــرد	الگــوی	حکمرانــی	اقتصــاد اجتماعــی چالش	هــای	اساســی	و	مهــم	 کارب بــرای	
گرفــت.	چالش	هــای	 ــرار	 ــران	مــورد	مطالعــه	ق اقتصــادی،	اجتماعــی	و	سیاســی	ای

مهــم	اقتصــادی	و	اجتماعــی	در	ایــران	بــه	شــرح	زیــر	جمع	بنــدی	شــد.

کالن	مبتنی	بر	درآمدهای	نفتی	  کلی	اقتصاد	 ساختار	

دخالت	دولت	در	امور	اقتصاد	و	جامعه	 

کارآمدی	مدیریت	مالی	و	پولی	دولت	  ضعف	و	نا

ساختار	معیوب	هزینه	های	ملی	و	محدود	شدن	تشکیل	سرمایه	 

افزایش	مداوم	قیمت	ها	و	نرخ	باالی	تورم	 

نرخ	باالی	بی	کاری	 

حجم	باالی	تلفات	و	تخریب	منابع	در	اقتصاد	 

اندازه	وسیع	یارانه	ها	در	اقتصاد	ایران	 

کارآمد	برنامه	های	اقتصادی،	اجتماعی	و	سیاسی	  اجرای	نا

کاربـــرد	الگوی	حکمرانـــی	اقتصاد اجتماعی	داللت	بـــر	آن	دارد	که	این	 ارزیابـــی	
مـــدل،	نظـــام	فکـــری	و	مفهومی	منســـجم	بـــرای	مقابلـــه	با	چالش	هـــای	عمده	
اقتصـــادی	و	اجتماعـــی	در	ایـــران	ارایه	می	دهد.	بـــرای	اجرایی	نمـــودن	الگوی	
حکمرانـــی	اقتصـــاد اجتماعـــی	منابع	اقتصادی	الزم	اســـت.	بخـــش	عظیمی	از	
کشـــور	به	ســـرعت	تلف	 منابـــع	اقتصـــادی	ایـــران	بـــر	اثـــر	یارانه	هـــای	انـــرژی	در	
گـــردد	و	بـــا	مدیریت	 گـــر	چنانچـــه	منابـــع	تلف	شـــده	احیا	 و	تخریـــب	می	شـــود.	ا
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مبتنـــی	بـــر	علـــم،	دانـــش	فنـــی،	اقتـــدار	مدیریتی	و	بـــا	عزم	ملـــی	برای	توســـعه	
پایـــدار	اقتصـــادی	و	اجتماعی	و	مطابق	بـــا	اصول	حکمرانی	اقتصـــاد اجتماعی 
کنـــد	بســـیاری	از	چالش	هـــای	مهم	جامعـــه	قابل	رفـــع	خواهد	 تخصیـــص	پیـــدا	
بـــود.	نیـــروی	محرکـــه	قوی	بـــرای	شـــتاب	بخشـــیدن	به	توســـعه	پایدار	شـــکل	
می	گیرد	و	پیشـــران	اصلی	برای	حرکت	به	ســـوی	توســـعه	پایدار	هدفمندســـازی	
یارانـــه	انـــرژی	و	بازیابـــی	و	احیـــای	منابع	تخریب	شـــده	در	جامعـــه	خواهد	بود. 

کمیتی اقتصاد اجتماعی اصول اجرای الگوی حا

الگــوی	حاکمیتــی	اقتصــاد اجتماعــی ایــران براســاس	اصــول	زیــر	و	به	صــورت	یک	
ــل	اجــرا	خواهــد	 کشــور	قاب ــی	 کنون ــزی	و	مــدون	شــده	در	وضعیــت	 برنامــه	طرح	ری
بــود.	پیاده	ســازی	مــدل	اقتصــاد اجتماعــی	در	دوره	4	ســال	ریاســت	جمهــوری	
کشــور	بــا	شــتاب	بــاال	در	 می	توانــد	راه	را	بــر	توســعه	پایــدار	جامعــه	همــوار	ســازد	و	

کنــد. راســتای	مقابلــه	بــا	چالش	هــای	مهــم	جامعــه	حرکــت	

توسعه	بازار	رقابتی	در	اقتصاد	ایران	و	مقابله	با	شکل	گیری	هر	نوع		 
انحصار	در	بازار

ارایه	خدمات	اجتماعی	کارآمد	براساس	ساز	و	کار	بازار	رقابتی	و	برای		 
گسترش	عدالت	اجتماعی

فساد،		  بی	کاری،	 فقر،	 از	 ناشی	 اجتماعی	 هزینه	های	 کمینه	سازی	
آلودگی	محیط	زیست	و	دیوان	ساالری	غیرکارآمد

پشــتیبانی	از	نــوآوری	و	خالقیــت	و	توســعه	فرهنــگ	جامعــه	و	ارتقــای		 
کار	و	تــالش	به	عنــوان	یــک	ارزش

کمینه	سـازی	نقش	دولت	در	امور	اقتصادی	و	اجتماعی	و	پشـتیبانی		 
از	تشـکل	های	مدنی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاسـی
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ایجــاد	انضبــاط	مالــی	در	بودجــه	دولــت	و	تفکیــک	مدیریــت	مالــی	و		 
پولــی	از	یکدیگــر

تالش	برای	توسعه	هم	کاری	های	بین	المللی	برای	صلح،	ثبات،	و		 
حل	مسائل	جامعه	بشری	با	محوریت	تقویت	منافع	ملی	ایران

کلی	بـــرای	پیاده	ســـازی	الگـــوی	حکمرانی	 در	انتهـــای	نوشـــتار	حاضـــر،	برنامـــه	
اقتصـــاد اجتماعـــی،	چارچوب	برنامه	اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاســـی	
گـــروه	از	زیرگروه	های	برنامه	توضیح	داده	می	شـــود. تدویـــن	و	مـــوارد	عمده	در	هر	
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پیشگفتار

گذشته،	افزایش	بی	کاری،	نرخ	 کشور	ما	در	یک	دهه	 نابسامانی	های	اقتصادی	
تورم	باال	در	اقتصاد،	کاهش	قدرت	خرید	مردم،	افزایش	تعداد	خانوارهای	زیر	خط	
گسترده	شدن	شکاف	طبقاتی	وضعیت	 فقر،	رشد	منفی	تولید	ناخالص	داخلی،	
که	مقابله	با	چالش	های	اقتصادی	 بسیار	پیچیده	ای	را	در	جامعه	به	وجود	آورده	
و	اجتماعی	دیگر	با	سطحی	نگری	و	برنامه	های	غیرعلمی	بدون	پایه	غیرممکن	
کثری	مردم	و	بیان	 است	و	اتکا	به	مبانی	علمی	و	مشارکت	فکری	و	عملی	حدا
شفاف	و	صادقانه	مسائل	با	مردم	و	ایجاد	همبستگی	ملی	برای	حل	مشکالت	

اقتصادی	به	یک	الزام	اجتماعی	تبدیل	شده	است.	
بـر	 تکیـه	 بـا	 و	 ایـران	 بزرگـوار	 و	 فهیـم	 مـردم	شـریف،	 به	عنـوان	خدمت	گـزار	 بنـده	
تجارب	مدیریتی	و	اجرایی	از	سطح	کارشناسی	و	مهندسی	طراحی	تا	سطوح	عالی	
مدیریـت	به	عنـوان	معـاون	رئیـس	جمهـور،	معـاون	وزیـر،	اسـتاندار	در	اسـتان	های	
بـزرگ	کشـور	و	مجـری	و	بنیان	گـذار	چندیـن	طـرح	عمرانـی،	اقتصـادی	و	فرهنگـی	
اعتقـاد	راسـخ	دارم	بـا	تدویـن	و	اجـرای	برنامـه	جامـع	توسـعه	فرهنگـی،	اجتماعـی،	
کارآمد	نمودن	مجموعه	نظام	اقتصادی،	اجتماعی	و	 اقتصادی	و	سیاسی	امکان	
سیاسـی	کشـور	فراهم	می	آید	و	از	سـوی	دیگر،	ابزار	مناسـب	برای	گسـترش	نظارت	
اجتماعـی	بـر	عملکـرد	دولـت	و	پاسـخ	گویی	رئیـس	جمهـور	و	دولت	شـکل	می	گیرد.	
کـه	مبتنـی	بـر	بررسـی	مبانـی	علمـی	 لـذا،	الزم	دیـدم	بنیـان	نظـری	برنامـه		خـود	را	
توسـعه	اقتصـادی	و	اقتصـاد	سیاسـی	جوامـع	بشـری	اسـت	به	طـور	مختصـر	بیـان	
کنـم.	تکیـه	بـر	یافته	هـای	علمـی	جامعـه	بشـری	در	مـورد	الگـوی	مناسـب	دولـت	و	
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کاربـرد	ماهرانـه	و	دقیـق	مبانـی	 کار	اسـت	و	وجـه	دیگـر	آن	 حکمرانـی	یـک	وجـه	از	
کاوی	های	شـرایط	 علمـی	بـا	تکیـه	بر	تجربه	و	فرهنگ	کشـور	مـا	و	بهره	برداری	از	وا

کشـور	می	باشـد. موجـود	در	
جلد	دوم	برنامه	این	جانب	که	اینک	حضور	مردم	بزگوار	و	شریف	ایران	تقدیم	می	شود	
مروری	بر	مبانی	علمی	برنامه	و	بررسی	تجارب	تاریخی	کشورهای	مختلف	و	تکوین	
کشور	 علم	اقتصاد	سیاسی	را	ارایه	می	دهد	و	سپس	وضعیت	اقتصادی	و	اجتماعی	
در	حال	حاضر	به	طور	مختصر	در	فصول	بعدی	نوشتار	حاضر	توضیح	داده	می	شود.	
کاربرد	یافته	ها	و	تجارب	جوامع	بشری	در	مورد	حکمرانی	و	الگوی	مناسب	 براساس	
دولت،	مدل	"اقتصاد اجتماعی"	با	توجه	به	مفاد	قانون	اساسی	کشور،	تجارب	مبازرات	
تاریخی	میهن	مان	و	نیز	مطالبات	مردم	بزرگوار	ایران	در	حال	حاضر	طراحی	شده	است.	
است	 ایرانی	 کارآمد	 دولت	 برای	 مدل	 یک	 اجتماعی"	 "اقتصاد  الگوی	حکمرانی	
کشورمان	تدوین	و	 که	جهت	مقابله	با	چالش	های	اقتصادی،	اجتماعی	و	سیاسی	
طرح	ریزی	شده	است.	در	فصل	آخر	جلد	دوم	حاضر	ویژگی	ها	و	مولفه	های	عمده	مدل	

"اقتصاد اجتماعی"	برای	تنویر	افکار	عمومی	توضیح	داده	می	شود.
که	 ایران	 کارآمد	 دولت	 برای	 مدل	 یک	 اجتماعی"	 "اقتصاد  حکمرانی  الگوی	
اراده	این	جانب	را	منعکس	می	سازد	به	عنوان	راه	کار	اساسی	 خواست،	نگرش	و	
برای	حل	مشکالت	فراروی	کشور	و	تسریع	امر	توسعه	همه	جانبه	و	پایدار	به	حضور	
شما	مردم	شریف،	فهیم	و	بزرگوار	تقدیم	می	شود.	اعتقاد	راسخ	دارم	با	توکل	به	
گاه	و	با	اقتدار	مدیریتی	 خداوند	متعال	و	حمایت	و	پشتیبانی	شما	ملت	شریف	و	آ
قادر	 اجتماعی	 آرامش	 و	 ثبات	 کارآمدی،	 تجربه،	 برنامه،	 دانایی،	 بر	 مبتنی	
خواهیم	بود	با	گام	های	استوار	و	پایدار	در	راه	تحقق	اهداف	واالی	نظام	جمهوری	
کشورمان	و	ارتقای	جایگاه	و	توانمندی	میهن	مان	 اسالمی	ایران،	حل	مشکالت	

در	عرصه	های	بین	المللی	حرکت	کنیم.
باشد	که	نقد	و	بررسی	دیدگاه	های	مختلف	موجبات	استقرار	هر	چه	وسیع	تر	مردم	
ساالری	دینی	و	بسط	نگرش	علمی	در	رفع	مشکالت	مردم	را	فراهم	نماید	و	حرکت	
کشور	فردایی	پر	از	شادی	و	آینده	ای	بهتر	و	زندگی	 بر	مبنای	برنامه	جامع	توسعه	

برازنده	ایرانی	را	برای	مردم	عزیز	کشورمان	به	ارمغان	آورد

محسن مهرعلیزاده
اردیبهشت	۱4۰۰
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۱- مقدمه

کاال	و	شکل	گیری	پول	به	عنوان	ابزاری	برای	مبادله	و	انباشت	سرمایه	در	 مبادله	
گسترش	بود	و	شکل	گیری	ثروت	و	شیوه	مبادله	 قرن	هفدهم	میالدی	در	حال	
کاالها	مورد	توجه	در	اقتصاد	بود.	آغاز	توسعه	صنعتی	و	گذار	از	تولید	سنتی	و	فردی	
اجتماعی	شدن	 کارها	سبب	شد	 و	ضرورت	تخصصی	شدن	 کارگاهی	 تولید	 به	
کاال	در	بازار	پیچده	شود.	در	این	عصر	 کند	و	مبادله	 کار	ابعاد	وسیع	پیدا	 تقسیم	
کرد	و	مباحث	نظری	برای	بررسی	قواعد	بازار	 کار	بازار	اهمیت	پیدا	 شناخت	ساز	و	
که	از	یک	سو	به	پایه	گذاری	علم	اقتصاد	مدرن	انجامید	 از	جمله	تالش	هایی	بود	

و	از	طرف	دیگر،	شناخت	در	مورد	تغییر	قیمت	در	بازار	انسجام	بیش	تری	یافت.
در	قــرن	نوزدهــم	میــالدی	دوران	صنعتــی	شــدن	از	طریــق	انقــالب	صنعتــی	تاثیــر	
کاالهــا	و	انباشــت	ثــروت	داشــت.	در	همیــن	دوران	جمعیــت	 عمیقــی	بــر	تولیــد	
کــه	نســبت	بــه	قــرن	شــانزدهم	 جهــان	بــه	حــدود	یــک	میلیــارد	نفــر	افزایــش	یافــت	
ــد	و	 ــه	دلیــل	صنعتــی	شــدن	تولی ــد	ب ــود.	افزایــش	تولی ــر	شــده	ب بیــش	از	ســه	براب
گســترده	ماشــین	آالت	و	اســتفاده	وســیع	از	بخــار	و	نیــروی	محرکــه	بــه	 کاربــرد	
کــرد	و	افزایــش	جمعیــت	جهــان	نیــز	تقاضــای	الزم	بــرای	 ســرعت	ادامــه	پیــدا	

جــذب	محصــول	را	فراهــم		نمــود.
افزایـــش	ظرفیـــت	تولیـــد	در	یـــک	بنـــگاه	بـــه	دلیـــل	صنعتی	شـــدن	تولیـــد	بیش	
از	تقاضـــای	محلـــی	بـــود	و	انتقـــال	محصـــول	بـــه	مناطـــق	دیگـــر	و	ســـپس	بـــه	
کشـــورهای	دیگر	ابعـــاد	تولید	ارزش	افزوده	را	وســـعت	داد.	در	فرآیند	جدید	تولید	
کرد	و	این	امر	ســـهم	 ســـهم	ماشـــین	آالت	و	انرژی	در	تولید	محصـــول	ازدیاد	پیدا	
کار	فیزیکی	را	در	تولید	محصول	محدود	نمود	و	نوآوری	در	ســـامانه	های	 نیروی	
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گســـترش	داد.	 تولیـــد	از	طریـــق	اختراع	ماشـــین	آالت	جدید	تحـــول	اقتصادی	را	
	در	فرآینـــد	تولید	و	 در	پـــی	تولیـــد	بخـــار	و	نیروی	محرکه	اســـتحصال	دمای	بـــاال
ســـپس	اختراع	ماشـــین	آالت	مبتنی	بـــر	الکترو	دینامیـــک	و	بهره	گیـــری	از	انرژی	
که	 الکتریکی	بر	ســـرعت	تولیـــد	افزود	و	زمان	تولیـــد	در	شـــبانه	روز	را	افزایش	داد	

خـــود	بر	توان	خلـــق	ارزش	افـــزوده	تاثیر	عمیقی	داشـــت.
افزایـــش	تـــوان	تولیـــد	و	ضریـــب	ظرفیـــت	بهره	بـــرداری	از	ماشـــین	آالت	در	یـــک	
واحـــد	صنعتی،	انتقال	محصول	به	مناطق	دیگر	را	ضروری	ســـاخت	و	از	ســـوی	
دیگـــر،	نیـــاز	به	منابع	اولیـــه	و	ورودی	بـــه	واحدهای	صنعتی	را	افـــزون	بر	دوران	
قبـــل	از	آن	نمـــود.	انتقـــال	مـــواد	اولیـــه	از	مناطـــق	دور	بـــه	واحـــد	تولیـــدی	و	نیز	
انتقـــال	و	توزیـــع	تولیـــد	مـــازاد	بر	تقاضـــای	محلی	نیازمنـــد	اختـــراع	و	به	کارگیری	
کاربـــرد	مولـــد	بخـــار	و	اختـــراع	ماشـــین	های	 ســـامانه	های	حمـــل	و	نقـــل	بـــود.	
احتـــراق	داخلـــی	و	بهره	جویی	از	تـــوان	باد	و	بخار	در	حمل	و	نقـــل	دریایی	زمینه	
الزم	بـــرای	جلوگیری	از	عدم	تعادل	ناشـــی	از	عرضه	مـــازاد	در	یک	واحد	تولیدی	
را	فراهـــم	آورد	و	فراینـــد	تولیـــد	و	عرضه	کاالها	را	پیچیده	نمـــود.	از	این	رو	بود	که	
کرد.	 گســـترده،	پیچیـــده	و	جهانی	پیدا	 تجارت	در	ســـده	نوزدهم	میالدی	ابعاد	
این	تحول	در	ســـامانه	اقتصاد	ســـبب	شـــد	جســـتجوی	منابع	جدیـــد	در	مناطق	
کاالها	در	نقاط	مختلـــف	جهان	و	عرضه	 مختلـــف	و	شـــکل	دهی	به	تقاضا	بـــرای	
کنـــد.	این	تحوالت	در	ســـده	 محصـــوالت،	فراتـــر	از	مرزهـــای	ملی	ضـــرورت	پیدا	
نـــوزدم	میالدی	جامعه	انســـانی	را	با	مســـائل	پیچـــده	اقتصاد	مواجه	ســـاخت	و	
کاالها	و	نقش	پول	در	عرضه	تجارت	و	انباشـــت	ســـرمایه	 شـــیوه	مبادله	و	تهاتـــر	

را	دگرگون	ســـاخت.
گسترده	در	تولید،	تجارت	و	انباشت	سریع	سرمایه	در	دسترس	صاحبان	 تغییرات	
ابزارهای	تولید	مباحث	اقتصاد	را	به	اقتصاد	سیاسـی	نیز	تعمیم	داد.	علم	اقتصاد	
در	فرآینـد	تکویـن	خـود	در	قـرن	نوزدهم	بر	شـناخت	سـاز	و	کار	بـازار	و	مبادله	متمرکز	
کنـکاش	می	نمـود.	انباشـت	 بـود	و	اقتصـاد	سیاسـی	نحـوه	تقسـیم	ارزش	افـزوده	را	
سـریع	سـرمایه	و	تعلق	آن	به	صاحب	سـرمایه	و	محدود	شـندن	سـهم	نیروی	کار	در	
ارزش	افزوده	تولید	به	تعمیق	مباحث	اقتصاد	سیاسـی	و	شـکل	گیری	تشـکل	های	
گسـترش	 ذی	نفـع	در	تولیـد	و	تجـارت	منجـر	شـد	و	در	پـی	آن	مبـارزات	اجتماعـی	
گـواه	بـر	بسـط	پهنـه	 یافـت.	تاریـج	تحـوالت	اجتماعـی	در	اروپـا	در	سـده	نوزدهـم	

مبـارزات	اجتماعـی	اسـت	کـه	ریشـه	در	مفاهیم	اقتصاد	سیاسـی	داشـت.
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رشـــد	و	تعمیـــق	مباحـــث	اقتصادی	ناظـــر	بر	نحـــوه	شـــکل	گیری	نهاد	بـــازار	بود	و	
شـــناخت	عوامـــل	موثر	بر	ارزش	افـــزوده	و	تولید	محصول	جدیـــد	را	پی	می	گرفت	و	
بـــه	دنبال	آن	در	صدد	کشـــف	قاعـــده	حاکم	بر	نهـــاد		بازار	بود	که	در	شـــکل	گیری	

نمـــود	می	یافت. قیمت	
کــه	از	 اقتصــاد	سیاســی	نیــز	شــیوه	تقســیم	ارزش	افــزوده	را	مبنــای	بحــث	قــرار	داد	
کار	متبلــور	در	ابــزار	تولیــد	را	مالــک	 کار	در	فرآینــد	تولیــد	و	نیــروی	 یــک	ســو،	نیــروی	
ارزش	افــزوده	تعریــف	می	کــرد	و	در	طــرف	مقابــل	نیــز	بحــث	بــر	ایــن	بــود	کــه	صاحــب	
ــروی	محــرک	می	باشــد.	 ــوان	نی ــزوده	به	عن ــده	رشــد	ارزش	اف ســرمایه	توســعه	دهن
کار	و	ســرمایه	 واقعیــت	مباحــث	مربــوط	بــه	اقتصــاد	سیاســی	در	مبــارزه	بیــن	نیــروی	

قابــل	مشــاهده	بــود.
کار	بــر	ارزش	افــزوده	در	عمــل	اجتماعــی	بــه	 تــالش	معتقــدان	بــه	مالکیــت	نیــروی	
شــکل	گیری	دولت	هــای	سوسیالیســم	منجــر	شــد	و	مدافعــان	صاحبــان	ســرمایه	
نیــز	بــه	تشــکیل	نظــام	ســرمایه	داری	مبــادرت	نمودنــد.	تقابــل	ایــن	دو	جریــان	در	

گذشــته	رونــد	تحــوالت	اجتماعــی	را	شــکل	داد. دو	ســده	
در	ســده	بیســتم	میــالدی	از	یــک	ســو،	دسترســی	بــه	منابــع	جدیــد	بــرای	افزایــش	
ــه	 ــد	ب ــه	تقاضــای	جدی ــرد	و	از	طــرف	دیگــر،	شــکل	دهی	ب ک تولیــد	ضــرورت	پیــدا	
کشــورهای	صنعتــی	مــورد	 یــک	نیــاز	در	جامعــه	تبدیــل	شــد.	منابــع	طبیعــی	در	
منابــع	 شــدن	 محــدود	 به	همــراه	 تولیــد	 رشــد	 و	 بــود	 گرفتــه	 قــرار	 بهره	بــرداری	
نیافتــه	 توســعه	 کشــورهای	 در	 طبیعــی	 منابــع	 بــه	 دسترســی	 می	کــرد	 ایجــاب	
کشــورهای	توســعه	نیافتــه	 مــورد	توجــه	باشــد.	از	ســوی	دیگــر	رشــد	جمعیــت	در	
بــا	شــتاب	باالتــری	افزایــش	می	یافــت	و	تقاضــای	بالقــوه	بــرای	جــذب	محصــول	
جدیــد	را	فراهــم	مــی	آورد.	از	ایــن	رو،	رقابــت	بــرای	دسترســی	بــه	منابــع	و	بــازار	
ــت	نیــز	تقســیم	 گســترش	یافــت.	در	ایــن	حال ــد	در	ســطح	جهانــی	 تقاضــای	جدی
کار	و	کشــورهای	مالــک	منابــع	 ارزش	افــزوده	تولیــد	بیــن	صاحــب	ســرمایه،	نیــروی	

ــر	مباحــث	در	اقتصــاد	سیاســی	اضافــه	شــد. ب
کاال	در	مقیاس	جهانی	بر	پیچیدگی	فرآیند	تولید	و	ابعاد	 گسترش	تولید	و	عرضه	
تولید،	 بخش	 رفتار	 ارزیابی	 بر	 بازار	 عملکرد	 قاعده	 شناسایی	 و	 افزود	 بازار	 نهاد	
کرد.	در	این	 مصرف،	بهره	برداری	از	منابع	طبیعی	و	مصرف	دولت	تعمیم	پیدا	
حالت	افزایش	کارایی	و	بازده	تولید	مورد	توجه	قرار	گرفت	و	بحران	های	اقتصادی	
که	بدون	ارزیابی	دقیق	 گذشته	نشان	داد	 در	مقاطع	مختلف	تاریخی	در	دو	سده	



۱9

کارآمدی	اقتصادی	و	بدون	توجه	به	پیوند	آن	با	اقتصاد	سیاسی	نمی	توان	یک	
و	 اقتصاد	 مورد	 در	 انسان	 علمی	 تعمیق	شناخت	 داد.	 سازمان	 را	 مدرن	 اقتصاد	
اقتصاد	سیاسی	و	به	هم	پیوندی	این	دو	مولفه	سبب	شد	نظام	اقتصادی	پایدار	و	
در	خدمت	ارتقای	زندگی	انسان	درک	شود	و	آزمون	نظام	های	اقتصادی	مختلف	
"اقتصاد بازار اجتماعی"	در	نیمه	دوم	قرن	 در	عمل	اجتماعی	به	توسعه	مدل	
بیستم	منجر	شد	و	گسترش	این	مدل	به	دلیل	عمیق	شدن	پیوند	اقتصاد	و	جامعه	

در	مناطق	مختلف	در	حال	گسترش	و	پیاده	شدن	است.
این	 تکوین	 و	 تغییر	 و	 اجتماعی"  بازار  "اقتصاد  مفهوم	مدل	 گزارش	حاضر	 در	
گذشته	توضیح	داده	می	شود	و	در	پی	آن	مدل	مناسب	برای	 مفهوم	در	یک	قرن	
کاربرد	 ایران	طرح	ریزی	و	ویژگی	های	آن	معرفی	می	گردد.	در	فصل	پایانی	گزارش	

مدل	مفهومی	برای	حل	مسائل	اقتصادی	و	اجتماعی	ایران	تببین	می	شود.
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کارآمد ۲-اقتصاد 

نیازهـای	 تامیـن	 بـرای	 کـه	 اسـت	 بشـری	 جامعـه	 از	 مهـم	 بخـش	 یـک	 اقتصـاد	
گرفـت	و	در	جوامـع	اولیـه	دارای	سـاختار	سـاده	و	قابـل	لمـس	بـود.	 انسـان	شـکل	
کـم	نسـبی	جمعیـت	در	مناطـق	مختلـف	 ترا افزایـش	 و	 رشـد	جمعیـت	در	جهـان	
جهـان	سـبب	شـد	دسترسـی	بـه	منابـع	بـرای	رفـع	نیازهای	انسـان	بـه	تدریج	دشـوار	
شـیوه	 شـود.	 طبیعـت	 از	 مسـتقیم	 برداشـت	 جایگزیـن	 نظام	منـد	 تولیـد	 و	 گـردد	
تولیـد	نیازهـای	اولیـه	زندگـی	جهـت	بقـا،	فرآیندهـای	کشـت،	داشـت	و	برداشـت	از	
محصـول	را	ضـروری	سـاخت	و	بـرای	انجـام	ایـن	امـر	سـاختار	ابزارهـای	الزم	بـرای	
کار	اجتماعی	منجر	گشـت	 مراحل	تولید	الزم	شـد.	ضرورت	های	زندگی	به	تقسـیم	
کار	اجتماعـی	و	پیکربنـدی	جامعـه	به	هم	پیوسـته	بـود.	 کـه	دسـت	آورد	آن	تقسـیم	
تقسـیم	کار	اجتماعـی	مبادلـه	دسـت	آورد	کار	و	تـالش	را	در	پـی	داشـت	که	تجارت	و	
مبادلـه	محصـوالت	از	طریـق	یـک	واسـطه،	کـه	در	نهایـت	بـه	پیدایـش	و	رواج	پول	

به	عنـوان	ابـزار	مبادلـه	و	انباشـت	محصـول	رسـید،	حاصـل	آن	شـد.
گســترده	ای	یافــت	و	 فرآینــد	تحــول	اقتصــاد	در	جامعــه	پــس	از		قــرن	شــانزده	ابعــاد	
نظریــه	اقتصــاد	شــالوده	شــناخت	انســان	از	عملکــرد	و	قواعــد	اقتصاد	را	فراهــم	آورد.	
ــب	 ــن	شــناخت	در	قال ــرد	و	تدوی ک ــدا	 ــا	پی درک	انســان	از	اقتصــاد	و	تحــول	آن	ارتق
ــذا،	مــروری	 ــه	آشــنایی	و	درک	قوانیــن	اقتصــاد	ارتقــا	یافــت.	ل ــج	ب ــه	تدری ــه	ب نظری
کمــک	می	کنــد	 مختصــر	بــر	رونــد	تحــوالت	اقتصــاد	در	دوره	ســده	نوزدهــم	بــه	بعــد	
ــرد	آن	هــا	حاصــل	آیــد	 کارب درک	عمیــق	نســبت	بــه	تکامــل	نظریه	هــای	اقتصــاد	و	
کشــور	در	وضعیــت	 ــر	چالش	هــای	اقتصــاد	 کارآمــد	و	غلبــه	ب و	طرح	ریــزی	اقتصــاد	

کنونــی	صــورت	پذیــرد.
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۲-۱-تحول تولید و فناوری در دوره انقالب صنعتی
فیزیکی	 کار	 بر	 مبتنی	 تولید	سنتی	 از	 تکامل	خود	 فرآیند	 در	 تولید	 زنجیره	
کرد	و	در	سده	 کار	بین	افراد	تحول	پیدا	 کارگاهی	و	تقسیم	 انسان	به	تولید	
کارگاهی	 کاربرد	ماشین	آالت	در	تولید	افزوده	شد.	تولید	 نوزدهم	بر	دامنه	
کارهای	انفرادی	در	پیوند	 گشت	و	 کار	بیشتر	بین	افراد	منتهی	 به	تقسیم	
کار	جمعی	 بر	 مبتنی	 آن	یک	محصول	 نتیجه	 که	 گرفتند	 قرار	 یکدیگر	 با	
کار	هر	فرد	زمینه	برای	اختراع	ماشین	آالت	 کار	و	تکراری	شدن	 بود.	تقسیم	
به	هم	پیوستگی	 با	 هم	زمان	 افزود.	 عملیات	 سرعت	 بر	 که	 آورد	 فراهم	 را	
کارهای	انفرادی	در	یک	واحد،	رشد	ذهنی	صنعتی	بر	بهره	برداری	از	توان	
کار	فیزیکی	انسان	با	استفاده	از	نیروی	محرکه	شتاب	 متمرکز	و	جای	گزینی	
گرفت	و	تولید	و	استفاده	از	بخار	برای	استحصال	و	کاربرد	انرژی	متمرکز	برای	
افزایش	توان	تولید	و	سرعت	بخشیدن	به	تولید	از	طریق	جای	گزینی	نیروی	
کار	فیزیکی	با	انرژی	فیزیکی	ظرفیت	تولید	در	یک	واحد	را	دگرگون	ساخت	
کرد.	تولید	محصول	بسیار	فراتر	 و	تولید	با	شتاب	باالیی	در	یک	واحد	رشد	
از	تقاضا	در	محل	استقرار	واحد	یا	یک	منطقه	بود	و	انتقال	تولید	مازاد	بر	

تقاضای	محلی	به	مناطق	دیگر	و	سایر	کشورها	مورد	توجه	قرار	گرفت.
رشد	تولید	و	تداوم	آن	مستلزم	دسترسی	به	منابع	و	مواد	اولیه	الزم	بود.	ولی	
کفایت	نمی	کرد.	 منابع	موجود	در	یک	محل	محدود	برای	تداوم	رشد	تولید	
کرد	 اولیه	در	مناطق	مختلف	ضرورت	پیدا	 لذا،	استخراج	و	فرآورش	مواد	
و	انتقال	آن	به	واحد	تبدیل	مواد	به	محصول	اهمیت	یافت.	این	روند	بر	
وسعت	و	دامنه	تقسیم	کار	در	تولید	افزود	و	تولید	از	حالت	یک	واحد	کارگاهی	

خارج	شد	و	زنجیره	به	هم	پیوسته	تولید	به	تدریج	پدیدار	گشت.
رشـــد	ســـریع	تولید	و	انتقال	محصول	به	مناطق	دیگر	از	یک	ســـو،	و	انتقال	
مـــواد	اولیه	و	واســـطه	بـــه	واحد	تولیـــدی	محصـــول	از	طرف	دیگـــر	ایجاب	
کنـــد.	اســـتفاده	از	نیروی	 می	کـــرد	حمـــل	و	نقل	بـــا	ابعاد	بزرگ	توســـعه	پیدا	
کار	حیوانـــات	یـــا	وســـیله	نقلیه	با	محـــرک	نیـــروی	حیوانات	نمی	توانســـت	
پاســـخ	گوی	نیاز	به	حمل	و	انتقال	مواد	و	محصول	باشـــد.	ضرورت	توســـعه	
حمـــل	و	نقـــل	انبـــوه	خـــود	محرکی	شـــد	بـــر	اختـــراع	و	توســـعه	فناوری	های	
احتـــراق	داخلـــی	و	اســـتفاده	از	بخـــار	برای	ســـامانه	های	حمـــل	و	نقل	ریلی	
و	دریایـــی.	در	ادامـــه	نکامل	تولید	صنعتی	ســـاخت	وســـایل	نقلیـــه	در	نیمه	
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گرفـــت.	ســـاخت	و	بهره	بـــرداری	از	 کار	قـــرار	 دوم	ســـده	نوزدهـــم	در	دســـتور	
گســـترش	بازارهـــا	و	جابه	جایی	وســـیع	مواد	 ســـامانه	های	حمـــل	و	نقل	بـــر	
و	محصـــول	تاثیـــر	عمیـــق	گذاشـــت	و	بهره	بـــرداری	از	مزیت	مقیـــاس	بزرگ	
در	تولید	ســـبب	شـــد	فناوری	و	نـــوآوری	در	فرآیند	تولید	نقـــش	مهمی	را	ایفا	

نمایـــد	و	بـــه	تبع	آن	بر	ســـهم	ســـرمایه	در	ارزش	تولید	شـــده	افزوده	شـــود.	
ارتباط	تولید	با	استخراج	مواد	اولیه	و	واسطه،	ساخت	کاالهای	واسطه،	انتقال	
و	توزیع	محصول	شکل	به	هم	تنیدگی	پیدا	کرد	و	زنجیره	به	هم	پیوسته	تولید	
و	تامین	عینیت	یافت.	به	هم	پیوستگی	زنجیره	تولید	شالوده	الزم	برای	ادغام	
و	یکپارچگی	سرمایه	را	به	وجود	آورد	که	خود	بنیان	الزم	بر	قدرت	انحصاری	در	

شبکه	تولید	و	تامین	را	شکل	داد.
و	 مغناطیسی	 و	 الکتریکی	 میدان	های	 کشف	 نوزدهم	 دوم	سده	 نیمه	 در	
اختراع	ماشین	های	الکتریکی	دگرگونی	بزرگی	در	رابطه	با	افزایش	توان	تولید	
به	وجود	آورد	و	چگالی	انرژی	در	حجم	محدود	در	اواخر	سده	نوزدهم	به	
حدی	ارتقا	پیدا	کرد	که	امکان	تولید	انبوه	و	وسیع	در	یک	مجموعه	محدود	
انبوه	و	ایجاد	زیرساخت	های	متناسب	با	آن	محرک	 گشت.	تولید	 فراهم	

رشد	اقتصادی	شد.
گسترده	در	قابلیت	بالفعل	و	بالقوه	تولید،	تغییرات	در	 هم	زمان	با	دگرگونی	
تقاضا	برای	کاالها	نیز	روی		داد.	جمعیت	جهان	که	در	قرن	شانزدهم	میالدی	
بالغ	بر	سیصد	میلیون	نفر	بود	در	میانه	سده	نوزدهم	به	بیش	از	یک	میلیارد	نفر	
رسید.	افزایش	جمعیت	بر	دامنه	نیاز	انسان	ها	افزود	و	در	پی	آن	تقاضا	برای	
کاالها	و	محصوالت	تولید	رشد	پیدا	کرد.	وجه	دیگر	تحوالت	آن	بود	که	اشتغال	
به	دلیل	 و	 گرفت	 فزآینده	در	پیش	 روند	 کشورهای	صنعتی	 کار	در	 نیروی	
ورود	فناوری	در	فرآیند	تولید	نیاز	به	دانش	فنی	به	یک	مقوله	مهم	تبدیل	
گرچه	موسسات	آموزشی	و	دانشگاه	ها	از	سده	دوازدهم	به	طور	مرتب	 شد.	
در	حال	شکل	گیری	بودند	ولی	انقالب	صنعتی	و	رشد	پرشتاب	تولید	صنعتی	
نیاز	به	تربیت	نیروی	انسانی	مسلط	بر	دانش	فنی	وکاربرد	علم	برای	ساخت	
ماشین	آالت	و	باالخره	بهره	برداری	از	آن	ها	در	فرآیند	تولید	را	گسترده	و	ضروری	
ساخت.	هزینه	تربیت	و	توسعه	انسانی	الزم	تخصیص	بخشی	از	ارزش	افزوده	
تولید	را	الزم	داشت	و	به	دلیل	کمبود	نیروی	انسانی	با	توان	علمی	و	فنی،	سهم	
کار	)به	اصطالح	یقه	سفیدها(	در	ارزش	افزوده	تولید	 گروه	خاصی	از	نیروی	
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نسبت	به	نیروی	کار	ساده	بیشتر	شد.	افزایش	سهم	نیروی	کار	در	ارزش	افزوده	
تولید،	ازدیاد	درآمد	قابل	تصرف	بخش	قابل	توجه	از	جمعیت	در	کشورهای	
صنعتی	را	به	دنبال	داشت	و	به	تبع	آن	تقاضا	برای	محصوالت	تولید	رشد	
زمینه	جذب	محصول	 کشورهای	صنعتی،	 در	 به	ویژه	 تقاضا،	 یافت.	رشد	
تولیدی	را	فراهم	آورد	و	تعادل	عرضه	وتقاضای	تولید	در	سده	نوزدهم	میالدی	

امکان	پذیر	شد	و	بحران	اقتصاد	بندرت	در	سده	نووزدهم	مشاهده	می	شد.

۲-۲-گسترش زنجیره تولید و تامین در سطح جهان
کلیت	 تولید	و	شکل	گیری	تقاضا	برای	محصوالت	در	سده	نوزدهم	تعادل	در	
اقتصاد	را	در	پی	داشت.	ولی	در	زنجیره	تامین	تولید	اختالالتی	در	مواردی	
کرد	و	به	 قابل	مشاهده	بود.	افزایش	برداشت	از	منابع	طبیعی	وسعت	پیدا	
تدریج	استخراج	معادن	و	فرآورش	مواد	اولیه	مشکل	و	پرهزینه	شد.	مصرف	
که	به	شدت	رو	به	افزایش	بود	استخراج	سطحی	معادن	پایان	 ذغال	سنگ	
یافت	و	برداشت	از	منابع	در	اعماق	ضرورت	پیدا	کرد.	در	این	حالت	مواد	جانبی	
را	دشوار	نمود	و	برای	نمونه،	استخراج	 در	اعماق	معادن	امکان	استخراج	
گازهای	قابل	احتراق	و	سمی	 ذغال	سنگ	نیازمند	تخلیه	آب	در	معادن	و	
کم	یابی	مواجه	شد	و	هزینه	استخراج	 بود.	در	این	حالت	تامین	مواد	اولیه	با	
که	به	طور	مستقیم	بر	گستره	ارزش	افزوده	تاثیر	 کرد	 و	فرآورش	نیز	ازدیاد	پیدا	
گذاشت	و	آن	را	محدود	نمود.	در	این	دوره	تسلط	سرمایه	بزرگ	بر	زنجیره	تامین	
امکان	شکل	گیری	انحصار	در	تولید	و	عرضه	را	به	وجود	آورد.	انحصارات	در	
تولید	سعی	نمودند	با	افزایش	قیمت	محصول	بازه	دست	یابی	به	ارزش	افزوده	
باال	را	بسط	دهند.	ولی	افزایش	قیمت	انحصاری	تولید	از	یک	سو،	بر	تقاضای	
کاالی	واسطه	و	 کاهش	قیمت	 محصوالت	تاثیر	می	گذاشت	و	از	طرف	دیگر،	
ورودی	بر	تولید	را	الزم	می	نمود.	تاثیر	این	فرآیند	بر	تقاضا	منفی	بود	زیرا	قدرت	
انحصاری	 کاهش	 و	 می	داد	 تنزل	 پایین	 به	سطح	 را	 کننده	 خرید	مصرف	
کار	در	 قیمت	کاالی	واسطه	بر	کیفیت	آن	تاثیر	منفی	داشت	و	از	سهم	نیروی	

ارزش	افزوده	تولید	کاسته	می	شد.
افزایـش	قیمـت	انحصـاری	و	تحت	فشـار	بودن	نهاده	هـای	ورودی	به	تولید	
بـه	بحـران	در	اقتصـاد	و	زنجیـره	تامیـن	کاالهـا	منجـر	می	شـد.	راه	برون	رفـت	
کشـف	معـادن	و	مـواد	جدیـد	و	بهره	بـرداری	از	منابـع	 از	بحـران	در	اقتصـاد	
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کمتـر	 کشـورهای	 بـه	 اولیـه	 مـواد	 ایـن	رو،	جسـتجوگران	 از	 بـود.	 دوردسـت	
توسـعه	یافتـه	سـرازیر	شـدند	کـه	منابـع	وسـیعی	در	آن	ممالـک	وجود	داشـت.	
کافی	از	فناوری	تولید	در	ملل	توسـعه	نیافته	 کار	الزم	و	شـناخت	 ولی	نیروی	
یـک	مانـع	بـرای	بهره	بـرداری	از	منابع	جدید	بـود.	از	ایـن	رو،	زنجیره	تولید	در	
کننـدگان	و	نیـروی	 گسـترده	شـد	و	بـه	همـراه	آن	انتقـال	تولیـد	 پهنـه	جهـان	
انسـانی	الزم	برای	تولید	به	کشـورهای	توسـعه	نیافته	صورت	پذیرفت.	ورود	
جمعیـت	بیگانـه	بـا	سـنت	در	منطقه	مقصـد	و	تفاوت	فرهنـگ	بین	جمعیت	
محلـی	و	نیـروی	تـازه	وارد	تناقض	های	جدی	را	به	وجود	آورد	و	امنیت	تولید	
بـرای	حفـظ	 تولیدکننـدگان	 لـذا،	دولت	هـای	متبـوع	 انداخـت.	 بـه	خطـر	 را	

امنیـت	وارد	عرصـه	شـدند	و	اقتصـاد	بـا	سیاسـت	پیونـد	یافـت.
کشـــور	محـــدود	نبود	و	مجموعه	ای	 تولیـــد	در	منطقه	صنعتی	تنها	به	یک	
از	ممالـــک	در	اروپـــا،	ژاپـــن	و	ایالت	متحـــده	آمریکا	در	جســـتجوی	منابع	و	
فرصت	هـــای	جدیـــد	بودند.	محدود	بـــودن	برخی	منابـــع	ارزان	به	مناطق	
خـــاص،	مانند		انـــرژی	در	خاورمیانه	با	مواد	معدنی	در	آفریقا،	ســـبب	شـــد	
کشـــورهای	مختلـــف	در	مناطق	خاص	 کنندگان	از	 ورود	هم	زمـــان	تولیـــد	
بـــه	رقابت	بیـــن	آن	ها	منجر	شـــود	و	این	امـــر	افزون	بر	تناقضـــات	و	جدال	
کشـــمکش	های	فراوانـــی	را	به	وجود	 بیـــن	جمعیت	محلـــی	و	بیگانه	بود	و	
آورد	و	تقابـــل	دولت	هـــای	بومی	و	بیگانه	نقش	فزآینده	را	در	کشـــمکش	ها	

داد. شکل	
دست	یازی	بر	منابع	و	معادن	کشورهای	توسعه	نیافته	با	برخورداری	بسیار	
انـدک	ملـل	مالـک	منابـع	طبیعـی	همـراه	بـود	و	برداشـت	از	منابـع	و	معـادن	
بـرای	تامیـن	زنجیـره	تولیـد	در	کشـورهای	صنعتی	صورت	می	گرفـت.	میزان	
دسـت	یازی	بـه	ثروت	هـای	طبیعـی	بـا	توجـه	بـه	تـوان	سیاسـی	ملـل	صنعتـی	
متفـاوت	بـود	و	بـه	نـدرت	بیـن	عرضـه	و	تقاضـا	در	مناطـق	مختلـف	تعـادل	
ایجـاد	می	کـرد	و	مـازاد	عرضـه	در	برخـی	کشـورها	و	فزونـی	تقاضـا	بـر	عرضـه	در	
کـه	پیامـد	آن	 دیگـر	مناطـق	بحران	هـای	جدیـد	اقتصـادی	را	به	وجـود	آورد	
شـکل	گیری	جنگ	هـای	اول	و	دوم	جهانـی	بـود.	بحران	هـای	اقتصـادی	و	
جنگ	هـای	بیـن	ملت	هـا	تخریـب	منابـع	را	در	پـی	داشـت	و	زنجیـره	تولیـد	و	
تامین	را	با	اختالل	همراه	سـاخته	بود.	تخریب	و	تلفات	منابع	بازده	تولید	را	

کاهـش		داد	و	بـی	کاری	عوامـل	تولیـد	را	در	پـی	داشـت.
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کارآمدی در اقتصاد  گرا و بحران نا ۲-3-اقتصاد عرضه 
منابع	 فزآینده	 عرضه	 و	 تولید	 پایه	 بر	 اقتصاد	 میالدی	 بیستم	 سده	 در	
و	 بزرگ	 جنگ	های	 به	 منجر	 اقتصادی	 بحران	های	 ولی	 بود	 استوار	
کشف	و	استخراج	معادن	را	افزایش	داد.	 ویرانی	و	تخریب	منابع،	نیاز	به	
به	 تولید	 زنجیره	 در	 توازن	 عدم	 از	 ناشی	 اقتصادی	 بحران	های	 وجود	
نظریه	پردازی	در	مورد	شکل	دهی	به	تعادل	بین	بخشی	دامن	زد	و	اندیشه	
در	علم	اقتصاد	برای	رفع	بحران	ها	بر	ایجاد	توازن	در	زنجیره	تولید	ابعاد	

کرد	و	از	اواسط	سده	نوزدهم	میالدی	به	آن	پرداخته	شد. جدیدی	پیدا	
ــه	 ک ــود	 ــر	آن	ب ــرض	ب ــرن	هیجدهــم	ف ــم	اقتصــاد	در	ق ــه	عل در	مباحــث	اولی
کــه	به	عنــوان	نهــاد	بــازار	 مبادلــه	کاال	در	یــک	نهــاد	نظام	منــد	شــکل	می	گیــرد	
کار	 کــه	ســاختار	بــازار	بــر	اســاس	یــک	ســاز	و	 معرفــی	شــد.	فــرض	بــر	آن	بــود	
ــه	داشــت.	ایــن	 ــوازن	را	در	خــود	نهفت ــری	ت ــه	نظــام	تنظیم	گ ک ــود	 اســتوار	ب
کار	بــازار	مــازاد	تولیــد	 کــه	عملکــرد	ســاز	و	 بــاور	در	علــم	اقتصــاد	وجــود	داشــت	
کننــده	 یــا	تقاضــا	را	منعکــس	می	ســاخت	و	اطالعــات	حاصــل	از	آن	تولیــد	
ــد	در	یــک	 ــوزان	جدی ــه	ت ک ــه	ســمتی	هدایــت	می	نمــود	 ــده	را	ب کنن و	تقاضــا	
ــاه	 کوت ــز	 ــازار	افــت	و	خی ــرد.	فــرض	خودتنظیمــی	ب ســطح	دیگــر	شــکل	بگی
کار	 مــدت	تولیــد	و	تقاضــا	را	طبیعــی	قلمــداد	می	کــرد	و	بــر	عملکــرد	ســاز	و	

ــازار	اعتقــاد	داشــت. پنهــان	در	ســاختار	ب
دگرگونی	اقتصاد	به	تولید	صنعتی	و	انباشت	سریع	سرمایه	امکان	توسعه	
تولید	و	زنجیره	 که	در	پی	آن	انحصار	در	 آورد	 را	فراهم	 کاربرد	فناوری	 و	
که	رشد	پرشتاب	تولید	با	نسبت	های	مختلف	 تولید	و	تامین	پدیدار	گشت	
در	زنجیره	تامین	و	تولید	پیامد	آن	بود.	نرخ	رشد	متفاوت	در	بخش	های	
مختلف	زنجیره	تامین	و	تولید	سبب	شد	اختالل	در	فرآیند	تولید	و	تخریب	
منابع	در	زنجیره	تولید	و	تامین	بروز	پیدا	کند.	از	این	رو،	اندیشه	ایجاد	توازن	
بین	بخش	ها	در	زنجیره	تامین	و	تولید	در	اواسط	سده	نوزدهم	میالدی	
تکوین	یافت	و	برقراری	توازن	بین	بخش	ها	به	عنوان	یک	ضرورت	برای	

جلوگیری	از	ظهور	و	بروز	بحران	در	اقتصاد	مطرح	گردید.
کتـــاب	ســـزمایه	)جلـــد	دوم(	به	طـــور	مفصل	بـــه	بحث	در	 کار	مارکـــس۱	در	
مورد	تـــوازن	در	بخش	های	زنجیره	تامین	تولیـــد	پرداخت	و	زنجیره	تولید	

۱-		Karl	Marx
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کرد.	زنجیره	تولید	در	اقتصاد	 را	در	چارچوب	یـــک	اقتصاد	یکپارچه	مطرح	
یکپارچـــه	را	به	ســـه	بخش	عمـــده	)صنایع	اولیه،	صنایع	واســـطه	و	صنایع	
نهایـــی(	تفکیک	نمود	و	براســـاس	اصـــل	بقای	جرم	تـــوازن	بین	بخش	ها	
کارل	مارکـــس	در	مدل	اقتصـــاد	یکپارچه	بر	ایجاد	 کید	قـــرار	داد.	 را	مـــورد	تا
تـــوازن	بین	ســـه	بخش	اشـــاره	داشـــت	و	طبق	مـــدل	و	محاســـبات	مبتنی	
کـــه	عدم	برقـــراری	تراز	جرم	 بـــر	دســـتگاه		معادله	های	هم	زمان	نشـــان	داد	
بیـــن	بخش	ها	در	یـــک	نقطه	زمانـــی	موجب	اختـــالل	در	تولید	می	شـــود	و	

بحران	در	اقتصاد	پیامد	آن	اســـت.
کارل	مارکــس	در	ادامــه	بحــث	خــود	تعــادل	تولیــد	بــا	تقاضــای	نهایــی	را	نیــز	
کافــی	بــرای	 کــه	نبــود	تقاضــای	 مــورد	توجــه	قــرار	داد	و	خاطرنشــان	ســاخت	
محصــوالت	نهایــی	منشــای	عــدم	تعــادل	خواهــد	بــود	و	بــه	دلیــل	مــازاد	
تولیــد	بحــران	جــذب	محصــوالت	در	جامعــه	می	توانســت	شــکل	بگیــرد.	
کارگــران	 بــرای	توضیــح	ایــن	امــر	بــه	بررســی	دقیــق	و	جامــع	وضعیــت	زندگــی	
کارخانه	هــای	نســاجی	در	انگلســتان	پرداخــت	و	تــداوم	ســطح	پاییــن	 در	

کارگــران	را	عامــل	دیگــر	بحــران		شــمرد. اســتاندارد	زندگــی	
بررسی	تعادل	در	اقتصاد	در	اوایل	سده	بیستم	میالدی	موضوع	بحث	و	
بازار	 در	 تعادلی	 قیمت	 شکل	گیری	 می	کرد	 تاکید	 که	 بود	 والراس2	 مدل	
تعادل	 ارزیابی	 کند.	 تنظیم	 را	 تقاضا	 و	 عرضه	 بین	 تعادل	 می	توانست	
بازار	 کار	 و	 ساز	 عملکرد	 شناخت	 برای	 تعادلی	 قیمت	های	 تعیین	 و	 بازار	
که	به	صورت	دستگاه	معادله	هم	زمان	ارایه	شد	 موضوع	مدل	والراس	بود	
و	شکل	گیری	بردار	قیمت	های	تعادلی	در	بازار	را	عامل	تعیین	کننده	تعادل	
در	بازار	معرفی	کرد.	به	بیان	دیگر،	مدل	والراس	خود	تنظیمی	بازار	از	طریق	
دستگاه	معادله	های	هم	زمان	مبتنی	بر	توابع	عرضه	و	تقاضا	را	توضیح	داد.
نگـرش	کلـی	مبنـی	بـر	شـکل	گیری	فرآینـد	خودتنظیمـی	بـازار	و	انعـکاس	آن	
در	قیمت	هـای	تعادلـی	بـازار	یک	رویکرد	نظری	در	اقتصاد	بود	که	در	فرآیند	
تکویـن	نظریـه	اقتصـاد	پی	گیـری	شـد.	نـگاه	جزیـی	بـر	تعـادل	بیـن	بخشـی	
کاالهـا	نیـز	 و	سـپس	تعـادل	بیـن	عرضـه	و	تقاضـا	در	فیزیـک	جریـان	مـواد	و	
رویکـرد	هنجارمنـد	بـر	اقتصـاد	بود.	رویکـرد	بازار	محور	و	شـکل	گیری	تعادل	

براسـاس	سـاز	و	کار	بـازار	مبانـی	نظـام	سـرمایه	داری	را	شـکل	داد.

2-	Walras
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نـــگاه	از	جز	بـــه	کل	براســـاس	یکپارچگی	نظـــام	اقتصادی	شـــالوده	نظریه	
اقتصـــاد	سوسیالیســـتی	را	پایه	گـــذاری	نمـــود.	ادامـــه	ایـــن	نـــگاه	در	برنامه	
جدیـــد	اقتصـــاد3	در	زمان	تاســـیس	اتحاد	شـــوروی	عملیاتی	شـــد	که	برای	
تامیـــن	تعـــادل	در	اقتصـــاد	بـــر	ســـاخت	و	گســـترش	زیرســـاخت	های	تولید	
کیـــد	می	کرد	و	تا	ســـال	۱۹2۵	تـــالش	برای	ایجاد	ماتریس	داده-ســـتانده	 تا
	ادامـــه	داشـــت.	باالخره،	 کاال اقتصـــاد	براســـاس	جریـــان	فیزیکـــی	مـــواد	و	
واسیلی	لئونتیف4	آمریکایی	روس	تبار	در	سال	۱۹3۱	جدول	داده-ستانده	
که	به	صـــورت	ابزار	 براســـاس	تلفیـــق	جریان	فیزیکـــی	و	مالی	را	ارایـــه	نمود	
گرفت.	 کارآمـــد	برای	ارزیابی	تعادل	در	اقتصاد	مورد	اســـتفاده	قرار	 تحلیلی	
جـــدول	داده-ســـتانده	ابـــزاری	کارآمد	برای	بررســـی	تعادل	بین	بخشـــی	و	
ســـامان	دهی	تعادل	اقتصاد	براســـاس	ســـاختار	هنجارمند	هم	چنان	مورد	
اســـتفاده	اســـت.	در	این	حالت	ایجاد	تعـــادل	در	زیرمجموعه	های	اقتصاد	
به	عنـــوان	یک	راه	کار	کارآمد	برای	پیشـــگیری	از	بحران	و	نیز	راه	برون	رفت	
از	بحران	شـــناخته	شـــد.	به	این	ترتیـــب،	اقدام	فعاالنه	بـــرای	ایجاد	توازن	
بیـــن	بخش	هـــا	و	مقابله	با	بحـــران	اقتصادی	به	صـــورت	موضوع	محوری	

اقتصـــاد	مـــورد	پژوهش	و	کنکاش	قـــرار	گرفت.

در	اقتصاد	مبتنی	بر	بازار	نگاه	کلی	بر	اقتصاد	حاکم	است	و	تعادل	در	کلیت	
گرفتـه	می	شـود	 از	طریـق	شـکل	گیری	قیمت	هـای	تعادلـی	پـی	 اقتصـاد	و	
قیمت	هـای	 براسـاس	 را	 اقتصـاد	 در	 کلـی	 تعـادل	 رونـد	 ترتیـب	 ایـن	 بـه	 و	
تعادلـی	مـورد	ارزیابـی	قـرار	می	دهـد.	ایـن	نگـرش	هم	چنـان	بـا	تکیـه	بـر	سـاز	
و	کار	خودتنظیمـی	بـازار	بـه	توصیف	تحوالت	در	اقتصاد	می	پـردازد.	در	این	
کار	بازار	تاکید	می	شـود	و	گسـترش	رقابت	را	 حالت	بر	عدم	دخالت	در	سـاز	و	
عامـل	تعییـن	کننده	کارآمدی	اقتصـاد	معرفی	می	کند	و	دخالت	انحصارات	

در	شـکل	گیری	قیمت	هـای	تعادلـی	را	نفـی	می	نمایـد.	
اختـــالل	در	تـــوازن	بیـــن	بخش	هـــای	زنجیـــره	تولیـــد	و	تامیـــن	به	عنوان	
یـــک	عامل	بحران	در	اقتصاد	شـــناخته	و	عدم	تعـــادل	در	کلیت	اقتصاد	و	
کار	بازار	رقابتی	یک	عامل	بحران	زا	در	اقتصاد	شـــمرده	 دخالـــت	در	ســـاز	و	
می	شـــد.	ولی	رشـــد	پرشـــتاب	تولیـــد	و	عرضه	محصـــوالت	در	بـــازار	باعث	
3-	New	Economic	Plan
4-	Wassily	Leontief 
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شـــده	بود	برداشـــت	از	منابـــع	طبیعی،	تخلیـــه	منابع	پایان	پذیـــر	و	نابودی	
کند	و	عدم	دسترســـی	به	منابع	 گســـترده	ای	پیدا	 منابـــع	تجدیدپذیر	ابعاد	
طبیعـــی	الزم	در	دهـــه	۱۹3۰	میـــالدی	به	عنـــوان	عامـــل	دیگـــری	از	بحران	
اقتصـــادی	معرفـــی	گردید.	بـــروز	این	بحران	می	توانســـت	به	عـــدم	امکان	
کـــه	از	یک	طرف	 رشـــد	تولیـــد	منجر	شـــود.	این	رویـــداد	زمانی	مطرح	شـــد	
جمعیت	جهان	به	دو	برابر	آن	در	ســـده	نوزدهم	نزدیک	می	شـــد	و	از	طرف	
دیگـــر	بحـــران	بـــزرگ	اقتصـــاد	در	دهه	۱۹3۰	میـــالدی	شـــکل	می	گرفت.	از	
ایـــن	رو،	بهره	بـــرداری	بهینـــه	از	منابـــع	به	عنـــوان	یـــک	راه	کار	بنیانی	برای	
پیشـــگیری	از	بحران	اقتصادی	و	جلوگیری	از	بـــروز	عدم	تعادل	در	اقتصاد	
شناســـایی	شـــد.	ضـــرورت	توجه	بـــه	تخلیه	ســـریع	منابع	و	نابـــودی	منابع	
تجدیدپذیـــر	برای	جلوگیـــری	از	بروز	بحـــران	در	نظریه	پـــردازی	اقتصادی	
مطـــرح	شـــد	و	مقالـــه	هتلینـــگ۵	در	اوایـــل	دهـــه	۱۹3۰	میـــالدی	انعکاس	
آن	بـــود	و	راه	کار	پیشـــگیری	از	بحـــران	اقتصـــادی	را	در	برداشـــت	بهینـــه	از	
طبیعـــت	معرفـــی	نمـــود	که	تـــا	چند	دهـــه	یعد	به	عنـــوان	قانـــون	هتلینگ	

برای	برداشـــت	بهینـــه	از	منابع	طبیعی	معرفی	شـــد.
اندیشـــه	 رویـــش	 منشـــای	 منابـــع	 و	محدودیـــت	 تولیـــد	 پرشـــتاب	 رشـــد	
کـــه	در	تالش	هـــا	بـــرای	افزایـــش	بـــازده	تولیـــد	و	بـــازده	 بهینه	ســـازی	بـــود	
تبدیـــل	منابـــع	و	انـــرژی	بازتاب	پیـــدا	کرد.	بهینه	ســـازی	تولید	بـــه	مفهوم	
افزایـــش	کارایـــی	اقتصـــاد	و	بـــازده	تولید	اســـت	و	چـــون	تولید	یـــک	فرآیند	
برگشـــت	ناپذیر	اســـت	دســـت	یابی	به	وضعیت	ایده	آل	غیرممکـــن	خواهد	
کاالهـــا	به	عنوان	 بـــود	ولی	بهینه	ســـازی	زنجیـــره	تامیـــن،	تولیـــد	و	عرضه	
یـــک	اقـــدام	رو	بـــه	تعالـــی	الزم	و	بـــدون	حـــد	و	نهایـــت	در	اقتصاد	شـــکل	گرفت.	

۲-4-کم یابی منابع و اقتصاد دانش بنیان
در	دوره	بیـن	دو	جنـگ	جهانـی	محدودیـت	منابـع	شـکل	می	گرفـت	وبـروز	
گسـترده	منابـع	و	زیرسـاخت	ها	در	بسـیاری	از	 جنگ	هـا	نیـز	سـطح	تخریـب	
کشورها	را	افزایش	داد.	مقابله	با	چالش	محدودیت	منابع	در	افزایش	بازده	
گـر	چـه	اختـراع	 کـرد.	ا کارایـی	تولیـد	و	انتقـال	منابـع	و	مـواد	انعـکاس	پیـدا	 و	
ماشـین	آالت	و	ابزارهای	فنی	به	رشـد	پرشـتاب	تولید	در	سده	نوزدهم	منجر	

۵-	Hotelling
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شـد	فعالیت	هـای	علمـی	و	پژوهـش	کاربـردی	در		نیمـه	اول	سـده	بیسـتم	بر	
افزایـش	بـازده	فناوری	هـا	و	تبدیـل	مـواد	و	انـرژی	تمرکـز	پیـدا	کرد.	برداشـت	
از	منابـع	هماننـد	سـده	های	هفـده		و	هیجـده	از	حالـت	سـاده	و	اسـتخراج	بـه	
هر	مقداری	نتوانسـت	ادامه	پیدا	کند.	اسـتخراج	معادن	سـخت	و	پر	هزینه	
شـد	و	اسـتحصال	بیـش	از	ظرفیـت	معـادن	محدودیـت	زیـادی	را	به	وجـود	
آورد.	لـذا،	افزایـش	بـازده	تولیـد	و	انرژی	به	همراه	اسـتخراج	منابع	متناسـب	

بـا	ظرفیـت	معـادن	مـورد	توجه	قـرار	گرفت.
گرفــت	و	 در	نیمــه	اول	قــرن	بیســتم	تحــول	اساســی	در	ترکیــب	انــرژی	شــکل	
نفت	خــام	و	فرآورده	هــای	نفتــی	مصــرف	فزآینده	ای	پیدا	کرد	و	کشــف	منابع	
دیگــر	انــرژی	صــورت	پذیرفــت.	اســتفاده	از	فرآورده	هــای	نفتــی	ســاختار	
حمــل	و	نقــل	را	دگرگــون	نمــود	و	حمــل	و	نقــل	هوایــی	در	ترکیــب	ســامانه	
کاربــرد	فرآورده	هــای	نفتــی	در	بخش	هــای	مختلــف	 حمــل	و	نقــل	وارد	شــد.	
	بــه	ســهولت	قابــل	 کــرد	حــرارت	بــا	دمــای	بــاال حمــل	و	نقــل	و	صنعــت	کمــک	
کــه	از	یــک	ســو	بــازده	تبدیــل	انــرژی	را	بســرعت	افزایــش	داد	و	 تامیــن	باشــد	
از	طــرف	دیگــر،	تــوان	در	دســترس	و	چگالــی	انــرژی	در	فرآیندهــای	صنعتــی	
در	مقیــاس	بــاال	ســبب	شــد	ســزعت	تولیــد	شــتاب	بگیــرد	و	دسترســی	بــه	مواد	

	امکا	ن	پذیــر	باشــد. جدیــد	و	فــرآورش	مــواد	معدنــی	بــا	خلــوص	بــاال
ــا	بــازده	بــاال	همــراه	 کاربــرد	فنــاوری	نویــن	و	ب ــا	 تحــول	پرشــتاب	در	تولیــد	ب
گســترش	آمــوزش	عالــی	و	پژوهــش	و	در	نتیجــه	انتشــار	 شــدکه	ایــن	امــر	در	
یافته	هــای	علمــی	در	نیمــه	اول	ســده	بیســتم	مشــهود	بــود.	زمــان	ورود	
کاهــش	پیــدا	 کاربــرد	نســبت	بــه	قــرن	پیــش	از	آن	 دانــش	جدیــد	بــه	عرصــه	
کــه	دســت	آورد	 کــرد	و	ایــن	امــر	در	اســتفاده	از	فنــاوری	تاثیــر	به	ســزایی	داشــت	
آن	افزایــش	ســرعت	تولیــد	و	شــکل	گیری	تولیــد	بــا	مقیــاس	بــزرگ	بــود.	
افزایــش	تولیــد	علیرغــم	پیشــرفت	های	قابــل	توجــه	در	بازده	تولیــد،	افزایش	
تقاضــا	بــرای	مــواد	معنــی	را	به	دنبــال	داشــت	ولــی	در	ایــن	دوره	دسترســی	بــر	

منابــع	بســیار	ســخت	شــده	بــود.
کشـورهای	توسـعه	نیافته	 در	نیمه	اول	سـده	بیسـتم	تحوالت	اجتماعی	در	
گاهـی	نسـبت	بـه	اهمیت	ثروت	ملـی	و	تاثیر	آن	 در	حـال	شـکل	گیری	بـود	و	آ
بـر	درآمـد	و	رشـد	اقتصـاد	ملـل	یه	سـطحی	ارتقا	پیدا	کرد	کـه	اعمال	مالکیت	
بـر	ثـروت	خـود	را	در	اولویـت	قـرار	دادنـد	و	ایـن	امـر	در	مبـارزات	سیاسـی	علیـه	
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گسـترش	 انحصـارات	بـزرگ	تولیـد	و	مطالبـه	حـق	مالکیـت	بازتـاب	یافـت.	
فعالیت	هـای	اجتماعـی	و	مبـارزات	سیاسـی	علیـه	دسـت	یازی	انحصـارات	
بـه	منابـع	طبیعـی	در	کشـورهای	توسـعه	نیافته	پهنه	فعالیـت	انحصارهای	
بـزرگ	تولیـد	و	تجـارت	را	محـدود	نمـود	و	در	مقاطعـی	در	زنجیـره	تامیـن	
گرفـت.	بـه	ایـن	ترتیـب	 گسـترده	شـکل	 کاالهـا	اختـالل	مـوردی	یـا	 و	تولیـد	
کـرد.	و	 محدودیـت	منابـع	در	نظریه	پـردازی	اقتصـاد	جایـگاه	مهمـی	را	پیـدا	
کنـکاش	در	مـورد	راه	هـای	برون	رفـت	از	بحران	تامین	منابـع	از	زمان	بحران	

بـزرگ	دهـه	۱۹3۰	میـالدی	آغـاز	شـد.
در	دوران	پـــس	از	جنـــگ	جهانـــی	دوم	بازســـازی	در	کشـــورهای	صنعتـــی	
کاالها	 که	نیاز	بـــه	تولید	بیشـــتر	 گرفـــت	 درگیـــر	در	جنـــگ	در	اولویـــت	قرار	
کشـــورهای	 و	عرضـــه	محصـــوالت	را	به	وجـــود	آورد.	هم	زمـــان	برخـــی	از	
کـــه	تحقق	اهداف	 توســـعه	نیافته	فرآیند	توســـعه	صنعتـــی	را	آغاز	نمودند	
کاالها	 کشـــورها	فشـــار	مضاعفی	را	بـــر	تقاضا	برای	منابـــع	و	 توســـعه	در	آن	
کاالها	را	تشـــدید	 که	تقاضـــا	برای	منابـــع	و	 وارد	ســـاخت.	نکتـــه	دیگـــری	
نمـــود	رشـــد	ســـریع	جمعیـــت	بـــود	که	در	یـــک	صد	ســـال	و	پـــس	از	جنگ	
جهانـــی	دوم	بـــه	بیـــش	از	4	برابـــر	افزایـــش	یافتـــه	بـــود.	به	ایـــن	ترتیب،	
کاالهـــا	یه	ســـرعت	و	با	شـــتاب	باال	 رونـــد	فزآینـــده	تقاضـــا	بـــرای	منابـــع	و	

ادامه	داشـــت	ولـــی	منابـــع	طبیعی	محـــدود	بودند.
اغلـب	 در	 کـه	 کـرد	 پیـدا	 گسـترش	 حـدی	 بـه	 تولیـد	 و	 منابـع	 محدودیـت	
از	 نگرانـی	 میـالدی	 	۱۹6۰ و	 	۱۹۵۰ دهه	هـای	 در	 اقتصـادی	 تحلیل	هـای	
پایان	پذیری	منابع	به	اوج	خود	رسید.	در	دو	دهه	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	
کـرد	و	محدودیت	 بازارهـای	کاالهـا	نیـز	در	سـطح	بین	المللـی	گسـترش	پیـدا	
کاالهـا	و	محصـوالت	خـود	را	نشـان	 منابـع	در	افزایـش	قیمت	هـای	جهانـی	
از	 داد.	ادامـه	رونـد	فزآینـده	تقاضـا	و	محـدود	شـدن	لنگـی	منابـع	نگرانـی	
پایان	پذیری	منابع	تا	پایان	قرن	بیسـتم	و	شـکل	گیری	بحران	های	با	ابعاد	

وسـیع	در	اقتصـاد	را	در	پـی	داشـت.
ــرای	فرآورده	هــای	نفتــی	 در	دهه	هــای	بعــد	از	جنــگ	دوم	جهانــی	تقاضــا	ب
کــه	 کاالهــا	افزایــش	یافــت	 بــا	ســرعت	پرشــتاب	و	باالتــری	نســبت	بــه	ســایر	
کاربــرد	آن	در	بخــش	حمــل	و	نقــل،	صنعــت	و	خانگــی	از	جملــه	 ســهولت	
دالیــل	آن	بــود.	افزایــش	تقاضــا	و	محــدود	شــدن	منابــع	نفتــی	ســهل	الوصول	
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و	پایان	پذیــری	منابــع	نفتــی	ارزان	بــه	افزایــش	ســریع	قیمت	هــای	نفــت	در	
بازارهــای	جهانــی	در	دهــه	۱۹۷۰	میــالدی	منجــر	شــد	و	بحــران	اقتصــادی	

کشــورهای	صنعتــی	به	وجــود	آورد. وســیعی	را	در	
مقابله	با	چالش	بحران	در	زنجیره	تامین	و	تولید	الزم	داشت	بازده	تولید	و	
گزیر	از	توسعه	دانش	 تبدیل	انرژی	افزایش	داده	شود	و	انجام	این	مهم	نا
فنی	و	کاربرد	آن	بود.	افزایش	یازده	تولید	محصوالت	و	انرژی	به	چالش	اصلی	
اقتصاد	تبدیل	شد	و	توسعه	دانش	و	کاربرد	فناوری	و	پیوند	دادن	آن	به	تولید	
به	صورت	یک	مولفه	مهم	از	سازمان	تولید	پدیدار	شد	و	این	امر	توانست	در	

رفع	بحران	اقتصادی	ناشی	از	محدودیت	منابع	موثر	واقع	شود.
ورود	صریـح	دانـش	و	فنـاوری	نویـن	در	سـازمان	تولیـد	بازنگـری	در	نظریـه	
کالسـیک	تولیـد	را	الزم	نمـود	و	پیشـرفت	فنـاوری	به	طـور	ضمنـی	و	صریـح	در	
تابـع	تولیـد	و	رشـد	اقتصـاد	منظـور	گردیـد.	گرچـه	کار،	سـرمایه،	مـواد	و	انـرژی	
به	عنـوان	عوامـل	تولیـد	در	تابـع	تولیـد	قـرار	داشـتند	ولـی	بازنگـری	جـدی	در	
کار	براسـاس	 کار	از	یـک	کمیـت	بـه	بـردار	نیـروی	 کار	و	سـرمایه	شـکل	گرفـت.	
تخصـص،	مهـارت،	دانـش	و	توانمنـدی	در	تابـع	تولیـد	وارد	شـد.	سـرمایه	
گیـر	شـدن	سـازمان	 از	تعریـف	سـرمایه	فیزیکـی	فراتـر	رفـت.	پیچیدگـی	و	فرا
عملیـات	 و	 اقتصـاد	 راه	بـردی	 هدایـت	 مدیریـت،	 نقـش	 شـد	 سـبب	 تولیـد	
تولیـد،	اطالعـات،	نظـام	راهبـری	تشـکیالت	در	کنار	سـرمایه	فیزیکی	اهمیت	
کنـد	و	در	دهه	هـای	پایانـی	سـده	بیسـتم	بـر	نقـش	سـرمایه	 به	سـزایی	پیـدا	
غیرفیزیکی	در	تولید	افزوده	شد.	تولید	از	حالت	ترکیب	فیزیکی	عوامل	خارج	

کـرد. گشـت	و	اقتصـاد	دانش	بنیـان	و	فناورمحـور	زایـش	و	رویـش	پیـدا	
نظریـه	 در	 فکـری	 تحـول	 بـر	 تولیـد	 ترکیـب	عوامـل	 و	 کیفیـت	 در	 دگرگونـی	
رشـد	 و	 تولیـد	 نئوکالسـیک	 نظریـه	 و	 گذاشـت	 به	سـزایی	 تاثیـر	 اقتصـادی	
اقتصـادی	در	دهه	هـای	۱۹6۰	و	۱۹۷۰	میـالدی	بـه	یـک	امـر	مهـم	در	علـم	
اقتصاد	وارد	شـد.	در	دهه	های	پایانی	سـده	بیسـتم	میالدی	موضوع	اقتصاد	
دانش	بنیـان	و	نقـش	نـوآوری	و	خالقیـت	در	تولیـد	اهمیـت	زیادی	پیـدا	کرد	و	
در	پـی	آن	تکامـل	نظریـه	تولیـد	در	اقتصـاد	مسـیر	پیش	رونـده	را	در	برگرفـت.
بحـران	 بـروز	 دلیـل	 بـه	 اقتصـاد	 نظریـه	 در	 کـه	 دیگـری	 اساسـی	 تحـول	
بـازار	تحلیـل	 بـر	 محدودیـت	منابـع	پدیـدار	شـد	در	نظریـه	اقتصـاد	مبتنـی	
توصیفـی	بـرای	تعمیـق	شـناخت	قواعـد	و	قانونمندی	با	اقتصـاد	هنجارمند	
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کار	بازار	و	عدم	دخالت	 ترکیب	شـد.	تحلیل	توصیفی	بررسـی	عملکرد	سـاز	و	
کیـد	قـرار	مـی	داد	ولـی	در	اثـر	بـروز	بحـران	 در	شـکل	گیری	در	بـازار	را	مـورد	تا
کاالهـا	 ناشـی	ار	محـدودت	منابـع	بـر	هنجارمنـد	نمـودن	عرضـه	و	تقاضـای	
کالن	در	اقتصـاد	و	 کیـد	شـد	و	مدیریـت	 و	انـرژی	و	مدیریـت	مالـی	و	پولـی	تا
گشـت.	شـناخت	 نظـارت	بـر	عملکـرد	بـازار	به	عنـوان	یـک	امـر	مهـم	ظاهـر	
کار	پنهـان	بـازار	و	شـیوه	عملکـرد	آن	بـه	رشـد	بـاور	بـر	ترکیـب	 عمیـق	از	سـاز	و	
کار	بـازار	هدایـت	شـد. مدیریـت	و	نظـارت	همـراه	بـا	عـدم	دخالـت	در	سـاز	و	
ــا	برنامه	ریــزی	متمرکــز	نیــز	محدودیــت	منابــع	و	تاثیــر	آن	 در	اقتصادهــای	ب
در	واقعیــت	اقتصــاد	آزمــون	نظریــه	اقتصــاد	برنامه	ریــزی	شــده	را	بــا	چالــش	
مواجــه	ســاخت.	بحــران	محدودیــت	منابــع	بــا	ســطح	پاییــن	بــازده	تولیــد	و	
کــه	ســاز	و	 گــواه	بــر	آن	بــود	 ــا	برنامه	ریــزی	متمرکــز	 انــرژی	در	اقتصادهــای	ب
کار	پنهــان	بــازار	نقــش	ســازنده	ای	در	افزایــش	کارایــی	دارد	و	می	تواند	تحول	
ــازده	تولیــد	و	تلفیــق	دانــش	و	فنــاوری	در	ســازمان	تولیــد	را	بــه	 بنیانــی	در	ب
همــراه	داشــته	باشــد.	ذهنیــت	محــدود	برنامه	ریــزی	متمرکــز	از	درک	قواعــد	
کــه	در	نظریــه	 گزیــر	از	آن	شــد	 و	قانونمنــدی	نظــام	اقتصــاد	عاجــز	بــود	ونا
اقتصــاد	بــا	برنامه	ریــزی	متمرکــز	تغییراتــی	ایجــاد	نمایــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	
ســاز	وکار	بــازار	در	دو	دهــه	پایانــی	ســده	بیســتم	میــالدی	وارد	اقتصادهــای	

گرفــت. متمرکــز	شــد	و	تشــکیل	بــازار	رقابتــی	در	اولویــت	قــرار	
که	دانش	انـــدوزی،	ارتقـــای	علم	و	 ســـده	بیســـتم	میالدی	دوره	ای	اســـت	
دانـــش	اقتصـــاد	و	هم	گرایـــی	نظریه	های	اقتصـــادی	در	مورد	ترکیـــب	بازار	
بـــا	اقتصاد	هنجارمند	مشـــخصه	آن	می	باشـــد.	در	چنین	نظـــام	اقتصادی	
کننـــده	بـــا	ارزیابی	عرضه	 تحلیـــل	تقاضا	براســـاس	مـــدل	رفتـــاری	مصرف	
براســـاس	شـــناخت	رفتـــار	بخـــش	تولیـــد	و	بررســـی	عملکـــرد	نهـــاد	بـــازار	
کـــه	دســـت	آورد	آن	درک	عمیـــق	از	 در	اولویـــت	علـــم	اقتصـــاد	قـــرار	گرفـــت	
عملکـــرد	بـــازار	و	تاثیر	آن	بـــر	کارایی	اقتصادی	و	شـــناخت	درســـت	از	راه	کار	
هنجارســـازی	اقتصـــاد	برای	مقابله	بـــا	چالش	ها	و	بحران	هـــای	اقتصادی	
بوده	اســـت.	دســـت	یابی	جامعه	بشـــری	به	نظریه	و	دانش	اقتصاد	امکان	
کـــه	راه	برد	هدفمند	مبتنی	بر	دانـــش	و	علم	اقتصاد	برای	 آن	را	فراهـــم	آورد	

توســـعه	اقتصـــادی	جایگزین	آزمـــون	و	خطا	در	اقتصاد	باشـــد.
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گرا ۲-5-محدودیت ظرفیت زیست بوم طبیعی برای اقتصاد عرضه 
گســـترده	از	منابـــع	طبیعی	حاصل	 افزایش	پرشـــتاب	تولید	و	بهره	برداری	
گذشـــته	بـــر	اقتصاد	 که	در	دو	ســـده	 در	اقتصـــاد	بـــا	رویکـــرد	عرضه	گرا	بود	
کم	بود.	تولید	بیشـــتر	و	رشـــد	فزآینده	 کشـــورهای	مختلف	و	جهان	حا در	
کاالهـــای	مصرفی	و	ترغیب	مصرف	 کاالها	و	ایجاد	تنوع	در	ســـبد	 مصرف	

بیشـــتر	وجه	غالب	بـــر	اقتصاد	بود.
و	 بود	 برخوردار	 پایین	 بازده	 از	سطح	 نوزدهم	 اوایل	قرن	 تولید	در	 فرآیند	
تولید	محصول	با	ضایعات	فزآینده	و	تخریب	منابع	همراه	بود.	ضایعات	
تولید	در	محیط	زیست	پخش	می	شد.	انتقال	و	توزیع	مواد	و	محصوالت	نیز	
به	دلیل	برگشت	ناپذیرهای	حاکم	بر	فرآیندها	با	تلفات	توام	بود.	مصرف	
گزیر	 نیز	همراه	با	افزایش	تولید	ضایعات	و	پس	ماند	صورت	می	پذیرفت.	نا

ضایعات	و	پس	ماندها	به	محیط	زیست	تخلیه	می	شد.
جمعیـت	جهـان	در	اواخـر	قرن	بیسـتم	بـه	6	برابر	آن	در	سـال	۱8۵۰	میالدی	
افزایـش	یافـت	و	هم	زمـان	بـا	رشـد	فزآینـده	تولیـد	بهره	مندی	بخـش	زیادی	
از	جمعیـت	از	تولیـد	نیـز	بـه	دلیـل	افزایـش	درآمـد	روی	داد.	در	دهـه	۱۹۷۰ 
کمتـر	توسـعه	یافتـه	یـا	در	 کشـورهای	 میـالدی	بیـش	از	نصـف	جمعیـت	در	
حـال	توسـعه	زندگـی	می	کردنـد	و	سـهم	آن	هـا	در	مصـرف	انـرژی	جهـان	%۱3	
کشـورهای	 بود.	ولی	در	دهه	اول	قرن	بیسـت	و	یکم	)2۰۱۰	-	2۰۰۰(	سـهم	
گذشـته	 کـرد.	در	سـه	دهـه	 در	حـال	توسـعه	بـه	بیـش	از	4۵%	ازدیـاد	پیـدا	
کشـاورزی	 کاالهـا	و	محصـوالت	 مصـرف	انـرژی	بیـش	از	دو	برابـر	و	مصـرف	
و	صنعتـی	در	جهـان	نیـز	بـه	بیـش	از	3	برابـر	افزایـش	یافتـه	اسـت.	ایـن	روند	
و	 داشـت	 و	پس	مانـد	 تولیـد	ضایعـات	 بـر	 مسـتقیم	 تاثیـر	 فزآینـده	مصـرف	
گسـتره	ابعـاد	ضایعـات	و	پس	ماندهـا	در	محیط	زیسـت	وسـیع	شـده	اسـت.

انباشــت	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	همــراه	بــا	عناصــر	و	ترکیبــات	مضــر	و	ســمی	
کــه	در	فرآینــد	تولیــد	و	مصــرف	شــکل	می	گیــرد.	عناصــر	و	ترکیبــات	 اســت	
ــوده	می	کننــد	و	 مضــر	تخلیــه	شــده	در	محیط	زیســت	آب،	خــاک	و	هــوا	را	آل
غیرقابــل	اســتفاده.	ولــی	آب	و	خــاک	و	هــوا	نیــز	از	منابــع	مهــم	و	الزم	بــرای	
تولیــد	و	تامیــن	نیازهــای	زتدگــی	هســتند.	غیرقابــل	اســتفاده	شــدن	عناصــر	
اصلــی	در	محیط	زیســت	بــه	تخریــب	منابــع	طبیعــی	منجــر	می	شــود	و	ایــن	

امــر	محدودیــت	بیشــتر	منایــع	بــرای	تولیــد	و	زندگــی	را	شــکل	می	دهــد.
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محیط	زیست	 در	 تخلیه	شده	 پس	ماندهای	 و	 از	ضایعات	 مهمی	 بخش	
دارای	عمر	طوالنی	هستند	و	به	سهولت	در	طبیعت	جذب	نمی	شوند.	جذب	
نشدن	ضایعات	و	پس	ماندها	در	طبعیت	خروجی	زیست	بوم	را	می	بندد	ولی	
کاالها	 ورودی	ضایعات	و	پس	ماندها	به	دلیل	رشد	تولید	و	مصرف	فزآینده	
و	مواد	و	انرژی	هم	چنان	رو	به	تزاید	است.	در	این	حالت	انباشت	ضایعات	
و	پس	ماندها	در	طبیعت	در	مقیاس	بزرگ	تری	شکل	می	گیرد	ولی	از	سوی	
دیگر،	حجم	و	فضای	زیست	بوم	تابت	است.	بنابراین،	تخلیه	ضایعات	و	
پس	ماندهای	ناشی	از	تولید	و	مصرف	بیشتر	به	حد	ظرفیت	محیط	زیست	
تداوم	 توان	جذب	طبیعت	 و	 فضا	 این	محدود	شدن	 و	 می	شود	 نزدیک	
وضع	موجود	و	روندهای	گذشته	را	غیرممکن	می	سازد	و	کیفیت	و	پایداری	

زندگی	را	به	خطر	می	اندازد.
از	انباشت	در	جو	زمین	منتهی	 گلخانه	ای	نیز	به	سطحی	 گازهای	 تولید	
پایین	ترین	سطح	 به	 زمین	 جو	 از	 منعکس	شده	 حرارت	 که	خروج	 شده	
که	تغییرات	عظیمی	 کره	زمین	می	باشد	 رسیده	و	پیامد	آن	افزایش	دمای	
را	در	اقلیم	به	وجود	آورده	است.	تغییر	اقلیم	پایداری	زندگی	را	به	مخاطره	

انداخته	و	ادامه	حیات	در	کره	زمین	را	با	مشکل	مواجه	ساخته	است.
است.	 شده	 مواجه	 زیست	بوم	 ظرفیت	 محدویت	 با	 عرضه	گرا	 اقتصاد	
کم	یابی	 محدودیت	دسترسی	به	منابع	تولید	را	با	مشکل	مواجه	ساخته	و	
در	منابع	طبیعی	الزم	برای	تولید	و	زندگی	را	سبب	شده	است.	بحران	کنونی	
اقتصاد	حاصل	اقتصاد	عرضه	گرا	مبتنی	بر	رشد	تولید	و	مصرف	است	که	تولید	
و	تخلیه	ضایعات	و	پس	ماند	در	طبیعت	را	به	دنبال	دارد.	در	این	حالت	تغییر	
گریزناپذیر	است.	بحث	در	مورد	مبانی	 رویکرد	در	الگوی	اقتصاد	یک	امر	
گذشته	بر	ضرورت	دگرگون	نمودن	الگوی	تولید	 نظریه	اقتصاد	در	سه	دهه	
و	اقتصاد	است	و	جای	گزینی	رویکرد	عرضه	گرا	در	اقتصاد	یک	الزام	می	باشد. 

۲-6-دگرگونی در رویکرد اقتصادی به اقتصاد تقاضامحور و اقتصاد چرخشی
تغییـر	در	رویکـرد	اقتصـاد	عرضه	گـرا	و	ایجـاد	الگـوی	اقتصـادی	جدیـد	بـرای	
تـداوم	زندگـی	و	تامیـن	نیازهـای	انسـان	یـک	موضـوع	اساسـی	در	مباحـث	
نظری	اقتصاد	است.	سمت	و	سوی	تغییر	رویکرد	در	جهت	مدیریت	تقاضا	
کاالها،	خدمات	و	 و	بهینه	سـازی	فرآیندهای	تولید،	عرضه	و	مصرف	مواد،	
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انرژی	شـکل	گرفته	اسـت.	مدیریت	تقاضا	تامین	نیازهای	اساسـی	انسـانی	
کمینه	سـازی	مصـرف	و	 و	برقـراری	شـرایط	آسـایش	را	دنبـال	می	کنـد	ولـی	

ضایعـات	و	تولیـد	پس	مانـد	را	هم	زمـان	پی	می	جویـد.
مدیریت	تقاضا	روی	کردی	اسـت	که	انتخاب	ترکیب	سـبد	کاالها	و	خدمات	
کیفیـت	الزم	را	مدنظـر	دارد.	در	حالیکـه	در	اقتصـاد	 بـرای	تامیـن	نیازهـا	بـا	
کاالهـا	 عرضه	گـرا	بهره	منـدی	و	رضایت	منـدی	خـود	تابعـی	از	مقـدار	مصـرف	
و	خدمـات	اسـت	و	مصـرف	بیشـتر	فـرض	بـر	بیشینه	سـازی	رضایت	منـدی	
کید	دارد	و	مقدار	مصرف	 است.	ولی	مدیریت	تقاضا	بر	کیفیت	سبد	کاالها	تا
کیفیت	زندگی	فرض	می	کند.	در	این	صورت	اصالح	سـبک	زندگی	 را	تابع	از	
به	عنـوان	یـک	اقـدام	اساسـی	در	چارچـوب	مدیریت	تقاضا	شـمرده	می	شـود	
و	ایـن	امـر	بـر	سـاختار	زندگـی	فـردی	و	شـکل	زندگـی	اجتماعـی	تاثیـر	دارد	که	
مفاهیمی	مانند	آسـایش	زندگی،	شـهر	تاب	آور،	زندگی	سـبز	و	ارتقای	مادی	
و	معنـوی	زندگـی	انسـانی	و	همبسـتگی	ملـی	از	جملـه	راه	کارهـای	اساسـی	

بـرای	اصـالح	سـبک	زندگـی	بر		شـمرده	می	شـود.
کــه	انتخــاب	ســبد	کاالهــا	متناســب	بــا	 بهینه	ســازی	نیــز	بــه	مفهــوم	آن	اســت	
ســبک	و	نیــاز	زندگــی	باشــد	و	در	پــی	آن	فرآینــد	تبدیــل	یــا	اســتفاده	از	کاالهــا	و	
خدمــات	بــا	کم	تریــن	تولیــد	ضایعــات	و	پس	ماند	همراه	گردد.	کمینه	ســازی	
تولیــد	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	یــک	وجــه	مهــم	از	شــیوه	مصــرف	اســت	و	
صــورت	دیگــر	آن	بازیابــی	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	می	باشــد.	در	صورتیکــه	
بازیافــت	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	در	محــل	مصــرف	مقدور	نباشــد	جداســازی	
و	فــرآورش	آن	هــا	در	مرحلــه	بعــد	ســازماندهی	می	شــود	و	تخلیــه	ضایعــات	و	

پس	ماندهــا	بــه	محیط	زیســت	انجــام	نمی	گیــرد.
عــدم	تخلیــه	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	بــه	محیط	زیســت	بــه	مفهــوم	بازیابــی	
کــه	بازچرخــه	مــواد	و	آب	و	 و	فــرآورش	مجــدد	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	اســت	
ــرژی	در	 ــد.	بازچرخــه	مــواد،	آب	و	ان ــرژی	از	مولفه	هــای	آن	به	شــمار	می	آی ان
فرآینــد	تولیــد	و	مصــرف	بــه	توســعه	مفهــوم	اقتصــاد	چرخشــی6	منجــر	شــده	
کــه	یکــی	از	مباحــث	مهــم	در	علــم	اقتصــاد	اســت	و	راه	کارهــای	پیاده	ســازی	
اقتصــاد	چرخشــی	در	کشــورهای	مختلــف	در	حــال	تدویــن	و	اجــرا	می	باشــد.	
در	رویکــرد	اقتصــاد	چرخشــی	تولیــد	ضایعــات	و	پس	مانــد	بــه	کم	تریــن	مقــدار	

6-	Circular	Economy
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کاهــش	داده	می	شــود	و	ســپس	بازچرخــه	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	بــرای	
کاالهــای	جدیــد	انجــام	می	گیــرد	و	تخلیــه	ضایعــات	و	 تولیــد	مجــدد	مــواد	یــا	

کمینــه	می	شــود. پس	ماندهــا	بــه	محیط	زیســت	
بازچرخـه	مـواد	و	فـرآورش	مجـدد	ضایعـات	و	پس	ماندهـا	مسـتلزم	توسـعه	
کاربـرد	فناوری	هـای	نویـن	و	ایجـاد	دگرگونـی	در	چرخـه	تولیـد	و	توسـعه	 و	
می	کنـد	 ایجـاب	 امـر	 ایـن	 تحقـق	 اسـت.	 هوشـمند	 سـامانه	های	 کاربـرد	 و	
موضـوع	بازچرخـه	مـواد	و	انـرژی	نیـز	در	توابـع	تولید	و	تقاضا	لحاظ	شـود.	به	
ایـن	ترتیـب	اسـت	کـه	مفهـوم	اقتصـاد	چرخشـی	در	حـال	تکوین	می	باشـد	و	
تحقق	آن	می	تواند	دگرگونی	بینانی	در	سبک	زندگی،	شیوه	تولید	و	رویکرد	
کـه	بازتـاب	آن	در	مسـائل	اجتماعـی،	 اقتصـادی	را	بـه	همـراه	داشـته	باشـد	
فرهنگـی	و	سیاسـی	قطعـی	خواهـد	بـود.	بـه	عبـارت	دیگـر،	توسـعه	و	تکامل	
گـذار	از	وضعیـت	موجـود	بـه	زندگـی	فـردی	و	اجتماعـی	 اقتصـاد	چرخشـی	

کـه	روابـط	فـردی	و	اجتماعـی	جدیـدی	را	پـی	می	گیـرد.	 نویـن	اسـت	

۲-7-هزینه های تولید در اقتصاد
مجموعه	 بر	 مشتمل	 خدمات	 و	 کاالها	 عرضه	 و	 تولید	 تامین،	 زنجیره	
به	هم	پیوسته	از	فرآیندها	است	و	مواد،	انرژی	و	اطالعات	از	یک	سطح	به	
سطح	دیگر	در	زنجیره	تامین	جریان	پیدا	می	کند.	همراه	با	جریان	فیزیکی	
مواد	و	انرژی	جریان	مالی	نیز	شکل	می	گیرد	و	در	هر	مرحله	تولید،	هزینه	
محصول	واسطه	یا	نهایی	عینیت	پیدا	می	کند.	هزینه	تولید	مشتمل	بر	

هزینه	سرمایه،	عملیات،	نگهداری	و	تعمیرات	است.
با	انتقال	مواد	و	محصول	واسطه	از	یک	مرحله	به	مرحله	بعدی	هزینه	آن	
که	به	همراه	هزینه	های	سرمایه،	 به	عنوان	ورودی	مرحله	بعد	خواهد	بود	
نگهداری،	و	تعمیرات	هزینه	محصول	خروجی	تعیین	می	شود.	انتقال	هزینه	
از	یک	مرحله	به	مرحله	بعد	بر	پایه	اصل	بقا	هزینه	استوار	است.	به	عبارت	
دیگر،	مجموع	هزینه	ورودی	ها	به	یک	مرحله	و	هزینه	سرمایه	و	نگهداری	آن	
مرحله،	هزینه	محصول	خروجی	را	تشکیل	می	دهد.	در	یک	بنگاه	تولیدی	

هزینه	متوسط	در	یک	دوره	زمانی	مبنای	مدیریت	عملیات	قرار	می	گیرد.
فرایندهــا	 نوســازی	 و	 	 بــاال بــازده	 بــا	 و	 نویــن	 فناوری	هــای	 به	کارگیــری	
کــه	 در	طــول	عمــر	خدماتــی	بنــگاه	تولیــدی	یــک	فعالیــت	جــدی	اســت	
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ــد	و	 ــد	افزایــش	می	یاب ــی	اقتصــادی	تولی کارای ــد	و	 ــازده	تولی کمــک	آن	ب ــه	 ب
کیفیــت	تولیــد	ارتقــا	پیــدا	می	کنــد.	در	ایــن	حالــت،	افزایــش	تولیــد	یــک	واحــد	
ــد	 ــه	حاشــیه	ای	تولی ــد	اســت	و	هزین ــازده	تولی محصــول	تابعــی	از	ارتقــای	ب
)هزینــه	نهایــی(	نیــز	کمتــر	از	هزینــه	متوســط	خواهــد	بــود.	بنــگاه	اقتصــادی	
کارایــی	اقتصــادی	بنــگاه	هزینــه	 کمــک	توســعه	و	ارتقــای	بــازده	تولیــد	و	 بــا	
کاهــش	می	دهــد	و	بــه	تبــع	آن	تــوان	رقابــت	 حاشــیه	ای	تولیــد	محصــول	را	
اقتصــادی	خــود	را	در	بــازار	تقویــت	می	کنــد.	لــذا،	عرضــه	محصــول	در	مرحلــه	
ــا	هزینــه	حاشــیه	ای	)نهایــی(	تولیــد	 ــا	قیمتــی	متناســب	ب زنجیــره	تامیــن	ب

کننــده	قیمــت	در	بــازار	خواهــد	بــود. تعییــن	
	بــا	قیمــت	متفــاوت	از	قیمــت	بــازار	ممکــن	اســت	منفــک	از	 کاال عرضــه	
کارایــی	باشــد.	در	صورتیکــه	انحصــار	در	بــازار	شــکل	بگیــرد	و	ایــن	 افزایــش	
ــرار	 ــازار	را	مــورد	هــدف	ق کننــدگان	از	ب ــد	 ــردن	ســایر	تولی ک انحصــار	خــارج	
کــه	 ــا	قیمــت	پاییــن	عرضــه	می	شــود	 کوتاهــی	محصــول	ب دهــد	در	مــدت	
کاهــش	هزینــه	از	طریــق	افزایــش	بــازده	تولیــد	دارد.	در	 انــدک	تناســبی	بــا	
ــازار	شــکل	می	گیــرد	و	در	میــان	و	بلنــد	 ایــن	حالــت	قــدرت	انحصــاری	در	ب
کننــده	قیمــت	خواهــد	بــود.	هنگامی	کــه	وضعیــت	 مــدت	انحصــار	تعییــن	
کننــده	خواهــد	 کــم	شــود	قیمــت	انحصــاری	تعییــن	 انحصــار	در	بــازار	حا
کاالهــا	و	خدمــات	در	بــازار	را	تغییــر	می	دهــد	و	 کــه	نســبت	قیمت	هــای	 بــود	
کاالهــا	و	عوامــل	تولیــد	در	نقطــه	ای	از	منحنــی	تولیــد	صــورت	 جای	گزینــی	

کثــر	بــازده	تولیــد	بــدور	خواهــد	بــود. کــه	از	حدا می	پذیــرد	
شـکل	 هنگامـی	 کاالهـا	 عرضـه	 و	 تولیـد	 نهایـی	 هزینـه	 بـا	 قیمـت	 تناسـب	
کاالهـا	و	خدمـات	زیـاد	باشـد	و	 کننـدگان	 کـه	تعـداد	تولیـد	و	عرضـه	 می	گیـرد	
کنـد.	اصـل	مهـم	در	علـم	اقتصـاد	داللـت	بـر	 گسـترش	پیـدا	 رقابـت	در	بـازار	
کثـر	کارآمدی	هنگامی	 آن	دارد	کـه	وضعیـت	ایـده	آل	در	یـک	اقتصـاد	بـا	حدا
شـکل	می	گیـرد	کـه	رقابـت	کامـل	در	بـازار	حاکم	باشـد	و	در	این	حالت	هزینه	
کننـده	قیمـت	در	بـازار	 کاالهـا	تعییـن	 حاشـیه	ای	)نهایـی(	تولیـد	و	عرضـه	
کارآمـدی	اقتصـاد	 خواهـد	بـود.	قیمـت	در	بـازار	رقابتـی	بـازده	بـاالی	تولیـد	و	
را	منعکـس	می	سـازد.	بنابرایـن،	در	اقتصـاد	کارآمد	رقابت	گسـترش	می	یابد	
و	ارتقـای	بـازده	تولیـد	در	قیمـت	بـازار	انعـکاس	پیـدا	می	کنـد	و	قیمـت	در	
بـازار،	اطالعـات	موثـق	در	مـورد	مصـرف	منابـع	و	روند	تغییر	بـازده	تولید	را	به	
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کنندگان	انتقال	می	دهد	و	ترکیب	عوامل	و	سبد	 کنندگان	و	مصرف	 عرضه	
کاالهـا	در	بخـش	مصـرف	نهایـی	در	انطبـاق	با	محدودیت	هـای	مختلف	در	

راسـتای	تولیـد	و	مصـرف	بهینـه	تغییـر	می	یابـد.

۲-8-هزینه های اجتماعی تولید
در	فرآینــد	تولیــد	و	مصــرف	یــک	محصــول	ضایعــات	و	پس	ماندهــا	تولیــد	و	
در	محیط	زیســت	تخلیــه	می	شــود.	ایــن	پدیــده	ظرفیــت	جــذب	ضایعــات	
و	پس	ماندهــا	در	طبیعــت	را	محــدود	می	ســازد	و	اغلــب	منایــع	طبیعــی	
بــر	اثــر	آن	غیرقابــل	اســتفاده	می	شــود.	تاثیــر	آلودگــی	محیط	زیســت	بــر	
کلــی	هزینه	هــای	بیرونــی	 اقتصــاد	در	بخش	هــای	دیگــر	و	جامعــه	به	طــور	
را	بــر	دیگــر	اجــزای	جامعــه	تحمیــل	می	کنــد	ولــی	هزینه	هــای	بیرونــی	و	

اجتماعــی	در	تولیــد	منظــور	نمی	شــود.
سـه	 در	 محیط	زیسـت	 آلودگـی	 از	 ناشـی	 اجتماعـی	 هزینه	هـای	 افزایـش	
دهـه	گذشـته	بـه	دلیـل	رشـد	تولیـد	مبتنـی	بـر	رویکـرد	اقتصـاد	عرضه	گـرا	به	
کـه	تاثیـر	منفـی	محدودیـت	زیسـت	بوم	بـر	پایـداری	 حـدی	افزایـش	یافـت	
کیفیـت	زندگـی	را	تشـدید	نمـود	و	بـر	حقـوق	بشـر	نیـز	آسـیب	های	جـدی	 و	
اقتصـادی	 فعالیـت	 بیرونـی	 هزینه	هـای	 نمـودن	 داخلـی	 لـذا،	 کـرد.	 وارد	
کاالهـا	از	مـوارد	 و	قلمـداد	شـدن	آن	از	جملـه	هزینه	هـای	تولیـد	و	عرضـه	
کـره	 بحث	هـای	نظـری	و	عملـی	در	علـم	اقتصـاد	اسـت.	افزایـش	دمـای	
که	حاصل	تولید	و	انتشـار	 گیر	ناشـی	از	تغییر	اقلیم	 زمین	و	آسـیب	های	فرا
گلخانـه	ای	مترتـب	بـر	اقتصـاد	عرضه	گـرا	بـوده	موضـوع	 گازهـای	 فزآینـده	
ملحـوظ	شـدن	هزینه	هـای	اجتماعـی	در	هزینـه	تولیـد	را	شـتاب	بخشـیده	
کربـن	در	 و	در	پـی	آن	بازارهـای	جدیـد	مبنـی	بـر	مبادلـه	آلودگـی	و	تبـادل	

گرفتـه	اسـت. بازارهـای	ملـی	و	بین	المللـی	شـکل	
گســترده	 آلودگــی	محیط	زیســت	بســیار	 از	 آســیب	های	اجتماعــی	ناشــی	
ــه	شــیوع	 ــوان	ب اســت.	عــالوه	بــر	چالش	هــای	ناشــی	از	تغییــر	اقلیــم	می	ت
رواج	 روحــی،	 و	 فیزیکــی	 تنش	هــای	 نشــدید	 جدیــد،	 بیماری	هــای	
کاهــش	طــول	عمــر	و	افــت	بازدهــی	اشــاره	نمــود.	 بیماری	هــای	زودرس،	
تخریــب	امکانــات	و	زیرســاخت	های	فیزیکــی	و	غیرقابــل	اســتفاده	شــدن	
کمیایــی	آب،	نابــودی	جنگل	هــا	و	بســیار	عــوارض	دیگــر	 منابــع	طبیعــی،	
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کــه	بحران	هــای	بــا	 آثــار	جانبــی	اقتصــاد	بــا	رویکــرد	عرضه	گــرا	هســتند	
گســترده	را	بــر	اقتصــاد	و	جامعــه	تحمیــل	می	کننــد. ابعــاد	

۲-9-نهاد بازار و دولت در اقتصاد
ــازار	می	باشــند	و	براســاس	 کننــدگان	بازیگــران	عمــده	در	ب مصــرف	و	تولیــد	
بــازار	در	 رفتــار	آن	هــا	تغییــرات	در	اقتصــاد	شــکل	می	گیــرد.	بازیگــران	در	
ارتبــاط	بــا	یکدیگــر	هســتند	و	تغییــر	رفتــار	آن	هــا	بــر	هــم	تاثیــر	می	گــذارد.	
الزم	 زیرســاخت	های	 ایجــاب	می	کنــد	 بــازار	 کارکــرد	 و	 تولیــد	 تــداوم	 ولــی	
بــرای	پایــداری	تولیــد	در	جامعــه	در	دســترس	باشــد.	امنیــت	تولیــد،	توســعه	
نیــروی	انســانی،	تضمیــن	تطابــق	رفتارهــا	بــا	حقــوق	مدنــی	و	تجــارت	از	
کــه	دسترســی	بــه	آن	هــا	بــرای	تــداوم	تولیــد	و	رشــد	 جملــه	مــواردی	هســتند	
کننــده	 اقتصــادی	الزم	اســت	ولــی	تامیــن	آن	هــا	از	عهــده	تولیــد	یــا	مصــرف	
کــه	 منفــرد	خــارج	اســت.	لــذا	دولــت	یــک	نهــاد	اجتماعــی	و	سیاســی	اســت	
توســعه	و	تامیــن	قراردادهــای	اجتماعــی	را	تضمیــن	می	کنــد.	بــرای	توســعه	
زیرســاخت	ها	و	تامیــن	هزینــه	نگهــداری	و	بهره	بــرداری	از	زیرســاخت	ها،	
دولــت	از	طریــق	مالیــات	بخشــی	از	ارزش	افــزوده	در	اقتصــاد	را	در	اختیار	خود	

کمــک	آن	هزینه	هــای	زیرســاخت	ها	را	تامیــن	می	کنــد. می	گیــرد	و	بــه	
در	اقتصــاد	اغلــب	فعالیت	هــا	مبتنــی	بــر	گســترش	فعالیــت	بخــش	خصوصی	
از	 کــه	 اســت	 جامعــه	 درآمــد	 منشــای	 اقتصــادی	 دســتاورد	های	 و	 اســت	
طریــق	هزینه	کــرد	آن	زندگــی	خصوصــی	مــردم	و	بهبــود	وضعیــت	اجتماعــی	
و	فرهنگــی	تامیــن	می	شــود.	بخــش	خصوصــی	در	چارچــوب	بــازار	فعالیــت	
بــرای	 انگیــزه	 بــازار	 نهــاد	 در	 کننــده	 مصــرف	 و	 تولیــد	 تعامــل	 و	 می	کنــد	
توســعه	فعالیــت	اقتصــادی	و	حرکــت	امکانــات	از	بخشــی	بــه	بخــش	دیگــر	
کار	 و	جای	گزینــی	عوامــل	تولیــد	بــا	یکدیگــر	شــکل	می	گیــرد.	براســاس	ســاز	و	
بــازار	بهــره	وری	حاشــیه	ای	)نهایــی(	عوامــل	تولید	موجــب	تخصیص	منابع	
کاالهــای	مصرفــی	یــا	 می	شــود	و	هزینــه	حاشــیه	ای	)نهایــی(	تغییــر	در	ســبد	

ــال	دارد. ــا	را	به	دنب کااله ــد	و	عرضــه	 ورودی	هــای	تولی
کـــه	مرکـــز	 کنونـــی	برخـــی	فعالیت	هـــا	و	اقدامـــات	الزم	هســـتند	 در	جامعـــه	
هزینـــه	هســـتند	و	تخصیـــص	منابـــع	بـــرای	انجـــام	آن	هـــا	از	طریق	ســـاز	و	
گریزناپذیر	اســـت.	 کار	بـــازار	ممکـــن	نیســـت.	در	این	موارد	شکســـت	بـــازار	
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در	این	صـــورت	ماموریـــت	دولـــت	در	جامعـــه	شـــکل	می	گیـــرد	کـــه	در	حوزه	
کـــه	در	آن	شکســـت	بـــازار	روی	می	دهـــد	را	شـــامل	می	شـــود. اقتصـــاد	مـــواردی	
ایجـاد	 اول	 ماموریـت	 دارد.	 مهـم	 ماموریـت	 دو	 دولـت	 کنونـی	 جامعـه	 در	
امنیـت	اجتماعـی	و	پوشـش	دادن	مـوارد	شکسـت	بـازار	از	طریـق	تدویـن	و	
اجـرای	سیاسـت	های	الزم	و	حکمرانـی	خـوب	اسـت.	ماموریـت	دوم	دولـت	
بـرای	 کارآمـد	 و	 مناسـب	 سیاسـت	های	 و	 راه	بردهـا	 پی	گیـری	 و	 تدویـن	
کمینه	سـازی	هزینه	هـای	اجتماعی	اسـت.	اجـرای	ایـن	دو	ماموریت	داللت	

کـه	دولـت	بایـد	مکمـل	و	ناظـر	بـر	بـازار	رقابتـی	باشـد. بـر	آن	دارد	

کارآمد ۲-۱0-رقابت در بازار و اقتصاد 
کامـل	در	 کـه	رقابـت	 اقتصـاد	در	حالتـی	شـکل	می	گیـرد	 ایـده	ال	 وضعیـت	
بـازار	وجـود	داشـته	باشـد	و	تخصیـص	منابـع	براسـاس	بهره	وری	حاشـیه	ای	
بـر	هزینه	هـای	حاشـیه	ای	 بنـا	 تولیـد	 و	عوامـل	 کاالهـا	 ترکیـب	 و	 )نهایـی(	
بهینـه	 نقطـه	 اقتصـاد	 در	 ایـده	ال	 وضعیـت	 پذیـرد.	 صـورت	 )نهایـی(	
تخصیـص	منابـع	و	هزینه	کـرد	را	منعکـس	می	سـازد	و	قیمت	هـا	در	بازارهای	
کاالهـا	براسـاس	هزینـه	نهایـی	و	قیمت	هـای	عوامل	تولید	بر	پایـه	بهره	وری	
بـا	 بازارهـا	 در	 قیمت	هـا	 برابـری	 می	گیرنـد.	 شـکل	 )نهایـی(	 حاشـیه	ای	
بهـره	وری	نهایـی	و	هزینـه	نهایـی	نقطـه	واحـد	و	اولیـه	وضعیـت	بهینـه	اسـت.
ولی	پی	گیری	اقدامات	در	موارد	شکست	بازار	یک	واقعیت	در	جامعه	امروزی	
است	و	دولت	در	جوامع	مسئولیت	آن	را	بر	عهده	می	گیرد.	تخصیص	منابع	
بازار	امکان	پذیر	 ناگهانی	در	چارچوب	 در	هنگام	وقوع	حوادث	طبیعی	و	
نیست.	لذا	موارد	شکست	بازار	یک	واقعیت	در	جامعه	است.	ولی	منبع	مالی	
از	ارزش	افزوده	تولید	 برای	تامین	هزینه	های	موارد	شکست	بازار	بخشی	
که	به	صورت	مالیات	از	افراد	حقیقی	و	حقوقی	فعال	 شده	در	اقتصاد	است	
در	اقتصاد	و	مالیات	بر	ارزش	افزوده	جمع	آوری	و	از	محل	آن	امور	اجتماعی،	
اخذ	 بنابراین،	 می	شود.	 سامان	دهی	 جامعه	 امنیت	 و	 سیاسی	 فرهنگی،	
بازارهای	مختلف	متناسب	و	مطابق	 مالیات	سبب	می	شود	قیمت	ها	در	
در	 نباشد.	 )نهایی(	 حاشیه	ای	 هزینه	 و	 )نهایی(	 حاشیه	ای	 بهره	وری	
این	صورت	بردار	قیمت	ها	در	بازار	در	نقطه	دیگری	از	نقطه	بهینه	اولیه	قرار	

می	گیرند.	به	این	ترتیب،	نقطه	بهینه	ثانویه	در	اقتصاد	شکل	می	گیرد.
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ــه	 ــه	دارای	فاصل نقطــه	بهینــه	ثانویــه	به	طــور	قطــع	بــا	نقطــه	اولیــه	بهین
کــه	فاصلــه	نقطــه	بهینــه	ثانویــه	از	اولیــه	بیشــتر	شــود	 اســت.	بــه	انــدازه	ای	
ــت	بهینــه	اولیــه	 ــه	حال ــر	نســبت	ب کارآمدت ــع	در	اقتصــاد	نا تخصیــص	مناب
کاالهــا	 ــت	در	قیمت	هــای	 ــه	افزایــش	دخال ــن	رو،	هرگون ــود.	از	ای خواهــد	ب
ــاد	فاصلــه	بیــن	نقطه	هــای	بهینــه	اولیــه	 ــازار	بــه	ازدی و	عوامــل	تولیــد	در	ب
کــه	مقــدار	 و	ثانویــه	منجــر	می	شــود.	ایــن	موضــوع	بــه	مفهــوم	آن	اســت	
مالیــات	در	حاشــیه	نقطــه	بهینــه	باشــد.	بــه	عبــارت	دیگــر،	حداقــل	نــرخ	

کارآمــد	شــدن	اقتصــاد	منجــر	می	شــود. ــه	 مالیــات	در	اقتصــاد	ب
کـه	امـور	و	خدمـات	در	 گـز	بـه	مفهـوم	آن	نیسـت	 حداقـل	نـرخ	مالیـات	هـر	
کیفیت	و	ظرفیت	پایین	برخوردار	باشـد.	بلکه	دولت	 موارد	شکسـت	بازار	از	
تـالش	نمایـد	بخـش	مهمـی	از	امـور	اجتماعـی	را	با	مشـارکت	مردم	بـه	انجام	
کارآمـد	نمـودن	امـور	اجتماعـی	بیش	تریـن	 برسـاند	و	از	خالقیـت	مـردم	در	
کاهـش	دهـد.	اسـتفاده	 بهره	بـرداری	را	به	عمـل	آورد	و	هزینه	هـای	خـود	را	
از	مشـارکت	مـردم	در	امـور	اجتماعـی،	فرهنگـی	و	سیاسـی	محـدود	شـدن	
دیوانسـاالر	دولـت	را	در	پـی	دارد	و	مانـع	از	گسـترش	دخالـت	دولـت	در	سـاز	و	
کار	بـازار	می	شـود	کـه	دسـت	آورد	مهـم	آن	نزدیک	شـدن	نقاظ	بهینـه	اولیه	و	

کارآمـدی	نتیجـه	آن. ثانویـه	خواهـد	بـود	و	افزایـش	یـازده	و	
کار	بازار	از	دخالت	دولت	در	بازار	می	تواند	ناشـی	شـود	ولی	 اختالل	در	سـاز	و	
بخـش	خصوصـی	فعـال	در	اقتصـاد	و	جامعـه	نیـز	می	توانـد	بـا	شـیوه	های	
کاالهـا	 مختلـف	و	از	طریـق	ایجـاد	انحصـار	در	تولیـد،	انتقـال،	توزیـع	مـواد	و	
و	نیـز	بهره	جویـی	از	انحصـار	اطالعـات	و	موقعیـت	سیاسـی	در	عملکـرد	بـازار	
کنـد.	در	ایـن	حالـت	نیـز	فاصلـه	نقـاط	بهینـه	اولیـه	و	ثانویـه	 اختـالل	ایجـاد	
کارآمـدی	بـر	 از	یکدیگـر	بسـیار	بیشـتر	خواهـد	شـد	و	سـطح	پاییـن	بـازده	و	نا
اقتصـاد	تحمیـل	می	گـردد.	انحـراف	بـردار	قیمت	هـا	از	سـطح	بهینـه	آن	بـه	
کارآمـد	منابـع	در	بـازار	منجر	می	شـود	و	تـوان	و	ظرفیت	اقتصاد	 تخصیـص	نا
کـه	بـی	کاری	عوامـل	تولیـد	و	 بـرای	ایجـاد	ارزش	افـزوده	بـه	تحلیـل	مـی	رود	

افـت	سـطح	زندگـی	مـردم	پیامـد	آن	خواهـد	بـود.
حاکمیـت	در	جامعـه	متشـکل	از	قـوای	سـه	گانه	)مجریـه،	مقننـه	و	قضایـی(	
کارایـی	 افزایـش	 بـرای	 الزم	 زمینـه	 دارنـد	 ماموریـت	 قـوه	 سـه	 ایـن	 و	 اسـت	
و	 قوانیـن	 اقدامـات،	 بایسـتی	 امـر	 ایـن	 بـرای	 آورنـد.	 فراهـم	 را	 اقتصـاد	 در	
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سیاسـت	های	مشـخص	بـرای	مقابلـه	بـا	شـکل	گیری	انحصـارات	در	تولیـد،	
کاالهـا	و	اطالعـات	تدویـن	و	بـه	مرحلـه	اجـرا	درآیـد.	مبـارزه	 انتقـال،	توزیـع	
گونه	انحصار	و	سوءاستفاده	از	موقعیت	سیاسی	 حاکمیت	با	شکل	گیری	هر	
گسـترش	رقابـت	یـک	بایـد	اسـت.	بـدون	مبـارزه	بـا	 و	اداری	و	اقـدام	بـرای	
کارآمـد	و	بـا	تـوان	بـاال	را	انتظـار	داشـت. انحصـار	هرگـز	نمی	تـوان	یـک	اقتصـاد	
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3-اقتصاد سیاسی

توســعه	اقتصــاد	در	ســه	ســده	گذشــته	تاثیــر	عمیقــی	بــر	تحــوالت	سیاســی	داشــته	و	
رشــته	اقتصــاد	سیاســی	همپــای	علــم	اقتصــاد	رونــد	تکاملــی	را	طــی	نمــوده	اســت.	
ارتبــاط	 بــا	شــکل	گیری	دولت	هــای	مختلــف	 تکامــل	نظریــه	اقتصــاد	سیاســی	
داشــته	و	نقــش	دولــت	نیــز	در	ارتبــاط	بــا	نیروهــای	اقتصــادی	متفــاوت	بــوده	
اســت.	حکمرانــی	در	الگــوی	اقتصــاد	بــازار	جتماعــی	نیــز	در	رونــد	تکویــن	آن	بــه	
کــه	مســائل	اقتصــاد،	اجتمــاع،	فرهنــگ	 کــرده	اســت	 شــکلی	از	دولــت	تحــول	پیــدا	
و	سیاســی	را	در	ارتبــاط	بــا	یکدیگــر	و	به	صــورت	یــک	مجموعــه	به	هم	پیوســته	
در	نظــر	می	گیــرد	و	ماموریــت	دولــت	در	یکپارچگــی	و	به	هم	پیوســتگی	الگــوی	
اقتصــاد	اجتماعــی	تعریــف	می	شــود.	بــرای	درک	بهتــر	از	مفهــوم	و	نقــش	دولــت	
در	الگــوی	اقتصــاد	اجتماعــی،	فرآینــد	تاریخــی	و	منطقــی	مفهــوم	آن	در	فصــل	
گــزارش	حاضــر	توضیــح	داده	می	شــود	و	در	بخــش	آخــر	فصــل	ویژگی	هــای	 ســوم	از	

ــر	مبنــای	الگــوی	اقتصــاد	اجتماعــی	تبییــن	می	گــردد. حکمرانــی	ب

3-۱-روند تحوالت اقتصاد سیاسی
آغـاز	انقـالب	صنعتـی	در	قـرن	هیجدهـم	نقطـه	مهمـی	در	تاریـخ	صنعـت	
که	از	طریق	اختراع	ابزار	تولید	جدید	و	به	کارگیری	ماشین	آالت	 جهان	است	
امـکان	رشـد	تولیـد	را	فراهـم	آورد.	جمعیـت	جهـان	در	سـده	های	۱6	تـا	۱۹ 
بـه	سـه	برابـر	)حـدود	یـک	میلیـارد	نفر(	افزایـش	یافت	و	با	روش	های	سـنتی	
تولیـد،	تامیـن	نیازهـای	زندگـی	انسـان	در	جامعـه	بشـری	غیرممکـن	بـود.	
رشـد	تولیـد	براسـاس	ماشـین	آالت	جدیـد	و	اسـتفاده	وسـیع	از	ذغال	سـنگ	و	
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بخـار	بـر	سـرعت	تولیـد	افـزود	و	هم	زمـان	بـا	ان	سـهم	صاحبـان	ماشـین	آالت	
از	 قبـل	 دوران	 در	 یافـت.	 افزایـش	 وسـیع	 به	طـور	 جامعـه	 ارزش	افـزوده	 در	
انقـالب	صنعتـی	گرچـه	بخـش	عمده	دسـت	آورد	تولید	در	دسـترس	بـرده	دار	
یـا	اربـاب	قـرار	می	گرفـت	در	دوران	سـرمایه	داری	مبتنـی	بـر	تولیـد	صنعتـی	
سـهم	صاحـب	سـرمایه	در	ارزش	افـزوده	جامعـه	بـه	مراتـب	بیشـتر	شـد	ولـی	
کار	در	فرآیند	تولید	وسـعت	پیدا	 گسـتره	تقسـیم	 تشـخیص	آن	نیز	مشـکل.	
کـرد	و	مجموعـه	نیـروی	کار	کـه	در	پیونـد	با	یکدیگر	محصول	جدید	را	تولید	
می	کردنـد	بیگانه	تـر	از	محصـول	شـدند	و	ایـن	امـر	زندگی	سـخت	را	بر	نیروی	
کار	در	صنایـع	نسـاجی	منچسـتر	و	 کار	تحمیـل	می	کـرد.	تحلیـل	وضعیـت	
ارزیابـی	اطالعـات	مربـوط	بـه	آن	در	مرکـز	اسـناد	پارلمـان	انگلسـتان	توسـط	
کارل	مارکـس	در	اواسـط	قـرن	نـوزده	به	طـور	کامل	نشـان	می	داد	که	سـختی	
کار	نسـبت	بـه	دوران	پیشـاصنعتی	بیشـتر	شـده	بـود	و	علیرغـم	ابعـاد	وسـیع	
تولیـد	سـهم	نیـروی	کار	از	محصـول	نهایـی	بـه	سـختی	بـرای	زندگـی	روزمره	

کفایـت	می	کـرد. کار	 نیـروی	
کار	و	صاحــب	ســرمایه	بــه	ســرعت	در	 شــکاف	بیــن	ســطح	زندگــی	نیــروی	
کافــی	بــرای	تامیــن	 گســترش	بــود	در	حالیکــه	رشــد	تولیــد	امکانــات	 حــال	
کشــورهای	صنعتــی	را	فراهــم	آورده	 ســطح	مناســب	زندگــی	بــرای	مــردم	در	
کار	 بــود.	اختــالف	بیــن	ســطح	زندگــی	نارضایتــی	وســیعی	را	در	بیــن	نیــروی	
ــدا	 ــن	پی ــی	تکوی ــز	در	جهت ــه	در	اقتصــاد	سیاســی	نی ــرد	و	نظری ایجــاد	می	ک
کنــد.	قــدرت	بــاالی	 کاهــش	پیــدا	 کــه	شــکاف	در	ســطح	زندگــی	 می	کــرد	
کیــد	صاحــب	ســرمایه	بــر	 صاحــب	ســرمایه	و	انباشــت	پرشــتاب	ســرمایه	و	تا
	و	فزآینــده	خــود	در	ارزش	افــزوده	بــه	مبــارزات	بیــن	نیــروی	 حفــظ	ســهم	بــاال
ــع	آن	خطــوط	فکــری	متضــاد	در	 ــه	تب ــد	و	ب کار	و	صاحــب	ســرمایه	انجامی

کــرد. اقتصــاد	سیاســی	رشــد	پیــدا	
کار	و	به	هم	پیونـدی	فرآیندهـای	تولیـد	سـبب	شـد	تشـکل	 وسـعت	تقسـیم	
نیـروی	کار	بـرای	مبـارزه	جهـت	افزایش	سـهم	خـود	در	ارزش	افزوده	صنعتی	
در	حـال	اوج	گیـری	باشـد.	از	سـوی	دیگـر،	بازارهـای	محصـوالت	و	تجـارت	
کار	در	 ابعاد	فراملیتی	پیدا	می	کرد	و	این	امر	نیز	سـبب	شـد	مطالبات	نیروی	
کشـورهای	صنعتی	هم	سـویی	داشـته	باشـد.	نیـروی	فکری	طرفـدار	نیروی	
کار	نیـز	چارچوب	هـای	نظـری	برای	تشـکل	و	همبسـتگی	و	تقویـت	مبارزات	
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نیـروی	کار	را	تدویـن	می	نمـود.	از	ایـن	رو،	همبسـتگی	و	ارتباط	نزدیکی	بین	
کشـورهای	صنعتـی،	به	ویـژه	اروپـا	و	آمریـکا،	شـکل	 کار	در	 مبـارزات	نیـروی	
کمونیسـم	معرفی	شـدند.	تفاوت	 که	در	قالب	مفهوم	سوسیالسـیم	و	 گرفت	
در	نظـام	تولیـد	در	بخش	هـای	مختلـف	تولیـد	و	نیـز	درجـه	صنعتـی	شـدن	
تولیـد	داللـت	بـر	ان	داشـت	کـه	چارچـوب	نظـری	بـرای	نظـام	اجتماعـی	نیـز	
کار	شامل	طیفی	 فاقد	انسجام	می	باشد	و	از	این	رو،	فعالیت	سیاسی	نیروی	
کار	و	سرمایه	 کمونیسم	و	تضاد	آشتی	ناپذیر	بین	 که	سوسیال	لیبرال	تا	 بود	
تـا	اصـالح	نظام	سـرمایه	داری	را	شـامل	می	شـد.	هدف	غایـی	همه	جریان	ها	
کار	مطالبـه	سـهم	بـاال	در	ارزش	افـزوده	تولیـد	صنعتـی	بـود.	تفکـر	 در	طیـف	
کید	داشـت	 کمونیسـم	بـر	تصاحـب	کامـل	ارزش	افـزوده	توسـط	نیـروی	کار	تا
و	سـمت	راسـت	طیـف	چـپ	سـهم	سـرمایه	در	ارزش	افـزوده	تولیـد	شـده	را	به	

رسـمیت	می	شناخت.
کار	و	سرمایه	برای	تصاحب	سهم	خود	در	ارزش	افزوده	تولید	 تقابل	نیروی	
در	مراحـل	اولیـه	به	صـورت	تشـکل	های	صنفـی	بـود	و	افزایـش	نـرخ	مـزد	و	
کار	بـود.	ولـی	تشـکل	های	 کار	مهم	تریـن	خواسـت	نیـروی	 بهبـود	شـرایط	
کارفرمـا	 جـدی	 مقابلـه	 بـا	 سـهولت	 بـه	 هـم	 از	 مجـزا	 تولیـدی	 واحدهـای	
مواجـه	می	شـد	و	تحقـق	خواسـت	ها	به	سـختی	انجام	می	گرفـت.	به	تدریج	
همبسـتگی	بین	تشـکل	های	مختلف	در	واحدهای	تولیدی	متفاوت	برای	
کثیری	 مطالبات	صنفی	ضرورت	یافت	و	صاحبان	سـرمایه	در	مقابل	جمع	
گاه	مطالبات	صنفی	به	شـکل	همبسـتگی	 گرفتند	و	 از	جمعیت	جامعه	قرار	

بیـن	ملـل	نیـز	مطرح	شـد.
نیـــروی	اجتماعی	صاحب	منابع	همواره	نقش	سیاســـی	برتـــر	را	در	جامعه	
کمـــان	در	جوامـــع	به	روش	هـــای	مختلف	تحت	 داشـــت	و	بســـیاری	از	حا
نفـــوذ	اشـــراف	و	صاحب	منابع	بودنـــد.	برده	یا	رعیـــت	در	خدمت	صاحب	
کمیـــت	نیـــز	ماموریـــت	تامیـــن	امنیـــت	و	ایجـــاد	بســـتر	 منابـــع	بـــود	و	حا
بـــرای	بســـط	موقعیـــت	اشـــراف	و	صاحـــب	منابع	را	بـــر	عهده	داشـــت.	در	
گـــذار	از	دوره	هـــای	مبتنی	بر	بـــرده	داری	تا	ارباب	و	رعیتی	و	ســـپس	 دوره	
کمیت	در	اغلب	مـــوارد	وام	دار	صاحب	ثروت	و	ســـرمایه	 ســـرمایه	داری	حا
بـــود.	لـــذا	تا	اواســـط	قـــرن	نوزدهم	مضمـــون	و	نقـــش	دولت	متفـــاوت	از	

دوران	ماقبـــل	آن	نبود.
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کار	و	شــکل	گیری	تشــکل	های	 در	اواســط	قــرن	نوزدهــم	مبــارزات	نیــروی	
اقتصــادی	 نظــام	 در	 دولــت	 و	 کمیــت	 شــد	حا و	سیاســی	ســبب	 صنفــی	
کنــد	زیــرا	خواســت	نیــروی	فعــال	 جدیــد	نیــز	بــا	تشــکل	روزآمدتــری	فعالیــت	
ــروی	فکــری	 ــات	اجتماعــی	همــراه	شــد	و	بخشــی	از	نی ــا	مطالب ــد	ب در	تولی
و	خانوارهــای	اقشــار	مختلــف	بــه	پشــتیبانی	از	خواســت	های	نیروهــای	
صنفــی	برآمدنــد.	در	نیمــه	دوم	ســده	نوزدهــم	تشــکل	های	مردم	نهــاد	و	
تخصصــی	)ماننــد	انجمن	هــای	علمــی(	نیــز	به	وجــود	آمدنــد	و	از	طریــق	
آن	هــا	شــناخت	از	قوانیــن	اقتصــاد	و	جامعــه	تعمیــق		یافــت.	از	ایــن	رو،	
کارفرمــا	از	محــدوده	افــراد	فعــال	 کار	و	 پشــتیبانی	از	خواســت	های	نیــروی	
از	 بــرای	حمایــت	 اجتماعــی	 تالش	هــای	 رفــت.	 فراتــر	 تولیــد	 فرآینــد	 در	
کــدام	از	 خواســت	های	طرفیــن	به	صــورت	جنبــش	اجتماعــی	درآمــد	و	هــر	
گاه	متضــاد	از	دولــت	داشــتند.	گرچه	دولت	 طرفیــن	انتظــارات	مشــخص	و	
گرایــش	داشــت	ولــی	 کــم	بــر	تولیــد	 ســنتی	بــه	جانــب	داری	از	نیــروی	حا
ــت	 کارمنــدان	یقــه	ســفید	در	دســتگاه	اجرایــی	دول ورود	اقشــار	متوســط	و	
گســترش	 و	قــوه	مقننــه	بدلیــل	شــکل	گیری	ســاختار	اجتماعــی	نویــن	و	
بــر	قانون	گــذاری	و	 امــر	 ایــن	 گریزناپذیــر	شــد	و	 جنبش	هــای	اجتماعــی	
اقدامــات	اجرایــی	تاثیــر	چشــم	گیر	داشــت.	از	ایــن	رو،	تغییــرات	در	ســاختار	

ــد. ــز	به	وجــود	آم ــت	نی دول
بــه	 تکویــن	 مراحــل	 در	 جامعــه	 مختلــف	 گروه	هــای	 صنفــی	 مطالبــات	
کار	و	اقشــار	 نیــروی	 ارتقــا	یافــت	و	مشــارکت	 ســطح	مطالبــات	سیاســی	
میانــی	در	دولــت	بــه	خواســته	های	مهــم	تبدیــل	شــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	
گرفــت	و	احــزاب	بــا	ســاختار	متناســب	 نیــاز	بــه	تشــکل	های	سیاســی	شــکل	
ــا	یــک	جامعــه	صنعتــی	تشــکیل	شــدند.	احــزاب	سیاســی	به	طــور	عمــده	 ب
گاهــی	آن	هــا	بــه	تحــوالت	در	 براســاس	جایــگاه	اعضــای	آن	در	تولیــد	و	آ
جامعــه	به	وجــود	آمدنــد	و	اساســنامه	آن	هــا	طبــق	مطالبــات	سیاســی	و	
اقتصــادی	پایــگاه	اجتماعــی	و	اقتصــادی	اعضــای	آن	هــا	تعریــف	و	تدویــن	
کســب	قــدرت	از	طریــق	در	اختیــار	 شــد.	موضــوع	اساســی	احــزاب	سیاســی	

ــود. ــت	ب گرفتــن	دســتگاه	دول
در	اواخــر	ســده	نوزدهــم	و	اوایــل	قــرن	بیســتم	احــزاب	نقــش	بیش	تــری	
در	تشــکیل	اجــزای	حاکمیــت	ایفــا	نمودنــد	و	دولت	هــای	سوسیالیســتی	
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کشــورها	قــدرت	را	بدســت	آوردنــد.	هــر	یــک	از	 و	ســرمایه	داری	در	برخــی	
کار	یــا	 دولت	هــا	نســبت	بــه	جایــگاه	آن	هــا	در	جامعــه	و	درک	آن	هــا	از	ســهم	
ســرمایه	در	ارزش	افــزوده	شــیوه	متفــاوت	را	بــرای	اجــرای	منویــات	سیاســی	
بکار	گرفتند.	در	کشــورهای	سوسیالیســتی	)مانند	دولت	بلشــویکی	روســیه(	
ســلب	مالکیــت	خصوصــی	از	ابــزار	تولیــد	و	برنامه	ریــزی	متمرکز	بــرای	تولید	و	
توزیــع	ارزش	افــزوده	بیــن	مــردم	در	اولویــت	قــرار	گرفــت.	در	ممالک	مبتنی	بر	
ســرمایه	داری	محافظــه	کار	اعمــال	حاکمیــت	بــرای	افزایــش	ســهم	صاحــب	
گرفتــه	شــد	و	تخصیــص	منابــع	از	طریــق	 ســرمایه	در	ارزش	افــزوده	در	پیــش	
ســاز	و	کار	بــازار	و	بــدودن	دخالــت	دولــت	را	ترجیــح	دادند.	در	بســیاری	از	ملل	
اروپایــی	احــزاب	سوســیال	دمکــرات	نقــش	عمــده	را	در	دولــت	ایفــا	نمودنــد	
کار	و	صاحــب	ســرمایه	در	ارزش	افــزوده	 و	ترکیــب	متعــادل	از	ســهم	نیــروی	
کردنــد	و	ماموریــت	دولــت	را	در	ایجــاد	تعــادل	و	مشــارکت	 تولیــد	را	مطــرح	
ــر	دمکراســی	 ــد	ب کی گروه	هــای	سیاســی	در	حاکمیــت	می	دانســتند.	تا همــه	
ــرای	 ــازار	ب ــت	در	ب ــت	دول ــات	و	دخال ــق	انتخاب ــت	از	طری و	مشــارکت	در	دول

کردنــد. توزیــع	ارزش	افــزوده	در	جامعــه	را	ضــروری	تلقــی	
کسـب	قـدرت	از	 گسـترش	تشـکل	های	مدنـی	و	صنفـی	و	 فعالیـت	حزبـی	و	
طریق	انتخابات	از	ویژگی	های	عمده	ساختار	سیاسی	در	کشورهای	مبتنی	
بر	نظام	اقتصاد	سـرمایه	داری	بود	و	انتقال	قدرت	از	نیروی	محافظه	کار	به	
نیـروی	کار	یـا	بالعکـس	در	دوره	های	مختلف	متداول	شـد	و	این	امر	به	ویژه	

گرفت. در	آلمان،	فرانسـه	و	انگلسـتان	شـکل	عملی	به	خود	

3-۲-ضرورت تشکیل دولت رفاه
گســـترش	نارضایتی	و	 دولـــت	رفـــاه	در	ســـال	های۱8۰۰	میـــالدی	در	فرآیند	
گرفـــت.	تمهیدات	 کارگر	طـــی	انقالب	صنعتی	شـــکل	 عـــدم	امنیـــت	طبقه	
ناشـــی	از	رهایی	از	فشـــارهای	اجتماعی	ضرورت	های	جدیـــدی	را	به	وجود	
کارهـــای	صرفا"	مبتنی	 آورده	بـــود	و	نهادهـــای	اجتماعـــی	رهایی	از	ســـاز	و	
بـــر	بـــازار	را	جهت	تســـکین	مشـــکالت	مطالبه	می	کردنـــد.	به	ایـــن	ترتیب،	
قانـــون	"فقـــرا و احســـان"	در	زمان	الیزابـــت	اول	در	انگســـتان	به	تصویب	
رســـید	و	امپراتـــور	آلمـــان	در	ســـال	۱88۱	قانون	تامیـــن	اجتماعـــی	را	اعالم	
کـــه	بعـــدا"	بـــه	بیمـــه	کارگـــران	آلمـــان	معروف	شـــد.	ســـپس	حقوق	 نمـــود	
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اجتماعـــی	به	عنوان	جزیی	از	قانون	اساســـی	وایمر	)آلمان(	در	ســـال	۱۹۱۹ 
بـــه	تصویـــب	رســـید	و	حمایـــت	از	بازماندگان	جنـــگ	جهانی	اول	در	ســـال	

گرفت. ۱۹2۱	در	انگلســـتان	شـــکل	
آسیب	پذیری	اقشار	ضعیف	و	مردم	فقیر	و	ریسک	باالی	زندگی	آن	ها	در	فرآیند	
توسعه	در	عصر	انقالب	صنعتی	باعث	شد	مبارزات	اجتماعی	و	سیاسی	مردم	
کارگری(	در	 و	فعالیت	تشکل	های	صنفی	)مانند	سندیکاها	و	اتحادیه	های	
جهت	تحقق	زندگی	بهتر	سوق	پیدا	کند	و	دولت	ها	براثر	فشار	سیاسی	مردم	
مسئولیت	اجتماعی	را	بپذیرند	و	این	امر	شکل	گیری	بنیان	"دولت رفاه"	
انگلستان	و	احزاب	سوسیال	دمکرات	در	 کارگر	در	 را	در	پی	داشت.	حزب	
گرفتند.	بدلیل	تنوع	 گیری	دولت	رفاه۷	را	پی	 سایر	ممالک	اروپایی	شکل	
کشورهای	 در	مطالبات	و	ویژگی	های	فرهنگی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	در	
مختلف،	مدلهای	متعدد	"دولت	رفاه"	پدید	آمد.	از	سال	2۰۰۰	میالدی	به	بعد	
نیز	شکل	گیری	سیستم	های	اجتماعی	فراملی	مطرح	شده	است	که	از	آن	در	
اتحادیه	اروپا	به	عنوان	"اروپای اجتماعی"8	نام	برده	می	شود	و	این	امر	از	

موضوع	های	مورد	بحث	در	جلسات	سران	اتحادیه	اروپا	بوده	است.
"دولـت رفـاه"	معمـوال"	بـه	اتخـاذ	مجموعـه	ای	از	سیاسـت	های	دولتـی،	و	
که	حقوق	بازنشسـتگی،	آموزش،	نیازهای	 گاه	خصوصی،	مبادرت	می	کند	
بهداشـتی،	بـی	کاری،	مسـکن،	و	غیـره	را	شـامل	می	شـود.	ایـن	موضـوع	در	

طـی	زمـان	حقـوق	اطفـال	و	بیمـه	تصادفـات	را	نیـز	در	برگرفـت.
"دولـت رفـاه"	حقـوق	اجتماعـی	براسـاس	شـهروندی	)انسـان	بـودن(	را	
کارایـی	را	بنـدرت	در	سیاسـت	های	توزیعـی	مـورد	توجـه	 تضمیـن	می	کنـد	و	
بـرای	 بازتوزیعـی	 کارهـای	 و	 سـاز	 رفـاه"	 "دولـت  اینـرو،	 از	 می	دهـد.	 قـرار	
	و	خدمـات	پی	می	گیرد.	 برابـری	بیشـتر	را	از	طریـق	فرصت	هـا	یـا	توزیـع	کاال
بـه	ایـن	ترتیـب،	"دولـت رفـاه"	مدلـی	از	یک	سیسـتم	اجرایی	اسـت	که	در	

کلـی	و	جامـع	شـهروندان	را	می	پذیـرد. آن	دولـت	مسـئولیت	تامیـن	رفـاه	
“دولت رفاه”	در	کشورهای	مختلف	صنعتی	براساس	چالش	های	موجود	
در	آن	مناطق	و	دستاورد	های	مبارزاتی	و	نظری	و	تجربی	آن	کشورها	شکل	
گرفته	است.	به	مبانی	و	شیوه	تشکیل	دولت	رفاه	در	برخی	کشوهای	عمده	

صنعتی	به	طور	اختصار	به	ترتیب	زیر	اشاره	می	شود.
۷-	Welfare	State
8-	Social	Europe
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انگلستان
کینز	۹	در	دهه	 کارگر	بر	اساس	نظریه	مینارد	 دولت	رفاه	در	انگلستان	توسط	حزب	
۱۹2۰	میالدی	تشکیل	شد.	در	آن	زمان	بحران	اقتصادی	بعد	از	جنگ	جهانی	
اول	و	وضعیت	سخت	زندگی	کارگران	و	اقشار	میانی	جامعه	رو	به	وخامت	گذاشته	
کارگر	موضوع	تشکیل	دولت	رفاه	را	برای	اصالح	 بود.	برای	خروج	از	بحران	حزب	
که	مبنای	تشکیل	دولت	رفاه	در	 در	توزیع	درآمد	ملی	مطرح	نمود.	اصول	بنیانی	

انگلستان	را	تشکیل	می	دهد	به	طور	خالصه	به	ترتیب	زیر	است.

تضمین	حداقل	استاندارد	زندگی	شامل	حداقل	درآمد	 

حمایت	اجتماعی	در	حالت	بروز	عدم	امنیت،	حوادث	طبیعی	و	بحران	 

ارایه	خدمات	)مانند	بهداشت	و	آموزش(	در	سطح	عالی	ممکن	 

سوئد
کــه	مراقبــت	نهــادی	بــه	مفهــوم	 مــدل	ســوئدی	مــدل	ایــده	آل	دولــت	رفــاه	اســت	
کلــی	بــرای	همــه	اســت.	ایــن	مــدل	در	ارتبــاط	 ارایــه	حداقــل	زندگــی	قابــل	قبــول	
بــا	ایجــاد	برابــری	فراتــر	از	مــدل	انگلســتان	اســت.	مــدل	"توزیــع مجــدد نهــادی"	
را	باهــم	ترکیــب	می	کنــد.	اهمیــت	 اصــول	تامیــن	اجتماعــی	جامــع	و	تســاوی	
گاه	بــا	همبســتگی	یکــی	فــرض	می	شــود،	در	ایــن	مــدل	شــایان	توجــه	 کــه	 برابــری،	
کارگــری	 کــه	توســط	جنبــش	 اســت.	ایــن	مــدل	"خط مشــی مــزد همبســتگی"،	
مطــرح	می	شــود،	بهبــود	ســطح	زندگــی،	تفــاوت	محــدود	در	ســطح	زندگــی	مــردم	

و	توزیــع	مجــدد	منابــع	را	منعکــس	می	نمایــد.

آلمان
آن	 به	 که	 اجتماعی	 دولت	 بنیان	 بر	 دوم	 جهانی	 جنگ	 از	 بعد	 آلمان	 توسعه	
"اقتصاد بازار اجتماعی"	اتالق	می	شود	پایه	گذاری	شد	و	نظریه	"اقتصاد بازار 
نظریه	 است.	 داده	 شکل	 را	 آلمان	 در	 رفاه	 دولت	 نظری	 مبانی	 اجتماعی"۱۰	

"اقتصاد بازار اجتماعی"	بر	پایه	اصول	زیر	استوار	است:
۹-	John	Maynard	Keynes
۱0-	Social	Market	Economy
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اصل اول:	 
که	توســـعه	 	اصـــل	محـــوری	"اقتصـــاد بـــازار اجتماعـــی"	آن	اســـت	
اقتصـــادی	بهتریـــن	روش	تحقـــق	رفـــاه	اجتماعی	اســـت.	ســـاختار	
خدمـــات	اجتماعـــی	بایســـتی	ایـــن	اولویـــت	را	منعکس	ســـازد.	این	
اصـــل	به	طور	وضـــوح	خدمات	را	در	ارتبـــاط	با	جایگاه	مـــردم	در	بازار	
کار	منعکـــس	می	ســـازد.	منافع	اجتماعـــی	با	درآمد	در	ارتباط	اســـت.	
کار	ممکـــن	اســـت	از	خدمـــات	بـــا	ارزش	تـــری	 افـــراد	بـــدون	ســـابقه	
کـــه	هزینه	های	 کید	می	شـــود	 بهره	منـــد	نشـــوند.	به	طـــور	ضمنـــی	تا
رفاهی	باید	به	طور	مســـتقیم	با	توســـعه	و	رشـــد	اقتصـــادی	مطابقت	

داشـــته	باشد.

اصل دوم: 	 
اقتصـــاد	آلمـــان	و	سیســـتم	رفاهـــی	آن	براســـاس	ســـاختار	بنگاهی۱۱ 
کـــرده	اســـت.	این	اصـــل	توســـط	بیســـمارک	برمبنای	 توســـعه	پیدا	
اتحادیـــه	هم	یـــاری	پایه	گذاری	شـــده	و	شـــالوده	حمایـــت	اجتماعی	
آلمـــان	را	شـــکل	داده	اســـت.	بیمـــه	اجتماعـــی	هزینـــه	بهداشـــت	و	
درمـــان	را	تامیـــن	می	کند،	سیســـتم	ترمیـــم	درآمد	از	طریق	سیســـتم	

صندوق	هـــای	مســـتقل	مدیریـــت	می	شـــود.

اصل سوم: 	 
کیـــد	زیـــادی	بر	سیســـتم	واحـــد	خودگردان۱2	اســـت.	این	سیســـتم	 تا
کـــه	اوال"-	خدمـــات	باید	غیر	متمرکز	یا	مســـتقل	 بـــه	مفهوم	آن	اســـت	
مدیریـــت	شـــود،	ثانیـــا"-	دخالت	دولـــت	حداقل	باشـــد.	ایـــن	امر	به	
مفهوم	آن	اســـت	که	دخالت	دولت	بایســـتی	بـــه	حالت هایی	محدود	
گروه های	با	 که	از	طریق	ســـایر	روش هـــا	امکان پذیـــر	نیســـت.	 شـــود	
	با	سیســـتم	پایه	)اولیه(	بیمه	پوشـــش	داده	نمی	شـــوند	و	 درآمـــد	بـــاال

آن	ها	بایســـتی	خـــود	ترتیب	امـــور	را	بدهند.

۱۱-		Corporatist
۱2-		Subsidiary
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فرانسه
سیسـتم	رفاهی	در	فرانسـه	بر	اصل	"همبسـتگی"۱3	مبتنی	اسـت.	اصل	همبسـتگی	
به	مفهوم	حمایت	همکارانه	اسـت.	همبسـتگی	شـامل	عمل	مشـترک،	مسـئولیت	
متقابـل	و	تسـهیم	ریسـک	اسـت.	همبسـتگی	ملـی	از	سـال	های۱۹۷۰	بـا	اقدامـات	

گیـری	افـراد	"خارج	از	شـمول"۱4	تکمیل	شـده	اسـت. اضافـی	مبنـی	بـر	فرا

ایالت متحده آمریکا
مـدل	رفـاه	در	ایالـت	متحـده	آمریـکا	به	عنـوان	رژیـم	لیبـرال	معرفی	می	شـود	که	فرد	
اصالـت	دارد.	بـه	ایـن	دلیـل	در	ادبیات	از	واژه	"رفـاه دولتی"	به	جای	"دولت رفاه"	
در	سیسـتم	آمریکایی	اسـتفاده	می	شـود	که	به	مفهوم	ارایه	خدمات	از	سوی	دولت	
اسـت.	دولت	هـای	دمکـرات	در	طـول	تاریـخ	سیسـتم	ارایـه	رفـاه	دولتـی	را	تکمیـل	
نمودنـد.	آمریـکا	سیسـتم	رفاهـی	متحـد	الشـکل	نـدارد	و	بسـیاری	از	عملکردهـا	در	
حیطـه	فعالیـت	دولت	هـای	ایالتـی	اسـت	و	دولـت	مرکـزی	نقـش	محـدودی	دارد.	
کـرد	مبـارزه	 دولـت	روزولـت	سیسـتم	تامیـن	اجتماعـی	را	در	سـال	۱۹3۰	پایه	گـذاری	
کنـدی(	سـبب	شـد	منافـع	مهمـی	)به	ویـژه	 بـا	فقـر	در	سـال	۱۹6۰	)در	دوره	دولـت	

بهداشـت	افـراد	بـا	درآمـد	پاییـن(	تامیـن	گردد.

دولت رفاه در ممالک در حال توسعه
تشکیل	دولت	رفاه	در	کشورهای	در	حال	توسعه	بنا	بر	مبانی	متفاوت	از	دولت	رفاه	
کشورهای	صنعتی	صورت	پذیرفت	و	مبانی	تشکیل	دولت	رفاه	در	ممالک	در	 در	

حال	توسعه	به	ترتیب	زیر	خالصه	می	شود.

کشــورهای	در	حــال	توســعه	موضــوع	"فقــر"	و		  مســئله	محــوری	در	
به	ویــژه	فقــر	مطلــق	اســت.

آمارتیا	سن۱۵ )اقتصاددان	هندی(	توضیح	می	دهد	فقر	از	نبود	منابع		 
ناشی	نمی	شود	بلکه	از	عدم	بهره	مندی	نشٔات	می	گیرد.	گرسنگی	از	نبود	
غذا	ناشی	نمی	شود	بلکه	از	عدم	مجاز	بودن	فقرا	برای	خوردن	غذا	است.
۱3-		Solidarity
۱4-	Excluded
۱۵-	Amartya	Sen
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توسعه	اقتصادی	در	کشورهای	در	حال	توسعه	یک	امر	الزم	برای	رفاه		 
است	که	تولید	کاالها	و	خدمات	را	در	پی	دارد،	گسترش	به	هم	پیوندی	
را	 مردم	 بهره	مندی	 حق	 و	 می	شود،	 موجب	 را	 متقابل	 وابستگی	 و	
و	 "سازندگی"	 کشورها	 برخی	 در	 ترتیب،	 این	 به	 می	دهد.	 گسترش	

گسترش	زیرساخت	های	اقتصادی	در	اولویت	قرار	می	گیرد.

توسعه	اقتصادی	پیامدهایی	را	نیز	در	بردارد.	مردم	فقیر	را	آسیب	پذیر		 
می	کند،	شیوه	زندگی	سنتی	را	به	چالش	می	کشد،	شکاف	اجتماعی	را	

بسط	می	دهد	و	قطب	بندی	اجتماعی	را	به	دنبال	دارد.

گرچــه	توســعه	اقتصــادی	ضــروری	اســت	ولــی	حمایــت	اجتماعــی	را		 
نمی	کنــد. تضمیــن	

کارآمـد	 کشـورهای	در	حـال	توسـعه	اغلـب	بـه	صـورت	محـدود	و	نا دولـت	رفـاه	در	
کاسـتی	های	برنامه	هـای	توسـعه	 گرفتـه	اسـت	و	ایـن	امـر	به	عنـوان	یکـی	از	 شـکل	
و	 اقتصـادی	 توسـعه	 بیـن	 متقابـل	 ارتبـاط	 بـه	 توجـه	 اینـرو،	 از	 می	شـود.	 مطـرح	
توسـعه	 آسـیب	های	 کـردن	 محـدود	 بـرای	 حمایتـی	 چتـر	 گسـترش	 و	 اجتماعـی	

می	گـردد. تلقـی	 ضـرورت	 یـک	 به	عنـوان	 اقتصـادی	

3-3-دست آوردها و چالش های دولت رفاه
دولت	رفاه	در	فرآیند	توسعه	جامعه	انسانی	شکل	گرفت	و	هدف	از	تشکیل	
آن	مقابلـه	بـا	بحران	هـای	اقتصادی	و	اجتماعی	بود.	در	دهه	های	مختلف	
در	قـرن	بیسـتم	تشـکیل	دولـت	رفـاه	بـر	توسـعه	جامعـه	تاثیـر	داشـت	و	غلبـه	
بـر	برخـی	چالش	هـای	اجتماعـی	و	سیاسـی	را	امکان	پذیـر	نمـود.	مهم	تریـن	

مزیت	هـای	دولـت	رفـاه	بشـرح	زیر	عنوان	می	شـود:

دست آوردها و مزیت های دولت رفاه

حمایت	اجتماعی	از	مردم	فقیر	و	گسترش	ثبات	در	جامعه	و	پاسداری		 
از	کرامت	و	حقوق	انسانی
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گسترش	فقر	و	به	تبع	آن	جلوگیری	از	انواع	فسادهای		  جلوگیری	از	
فرهنگی،	اجتماعی،	اقتصادی	و	سیاسی

پاســـداری	از	حقـــوق	بشـــر	و	ارتقـــای	حقـــوق	شـــهروندی	و	ســـطح		 
توانمنـــدی	شـــهروندان

توسعه	انسانی	 

گسترش	همبستگی	ملی	 

کشــورهای	مختلــف	بــا	چالش	هــای	قابــل	توجــه	 پیاده	ســازی	دولــت	رفــاه	در	
کــه	دســتاورد	های	آن	را	محــدود	می	ســاخت	و	پایــداری	نظــام	دولــت	 همــراه	بــود	
را	 رفــاه	 بــا	مخاطــره	جــدی	مواجــه	می	شــد.	چالش	هــای	عمــده	دولــت	 رفــاه	

ــر	خالصــه	نمــود. ــه	ترتیــب	زی ــوان	ب می	ت

چالش ها و پیامدهای دولت رفاه

حداقل	درآمد	برای	پوشـــش	هزینه	ها	بایســـتی	وجود	داشـــته	باشد		 
تـــا	دولـــت	رفـــاه	بتوانـــد	نقـــش	خـــود	را	ایفـــا	نمایـــد.	به	ایـــن	دلیل،	
تامیـــن	هزینه	هـــای	اجتماعـــی	مهم	ترین	مـــوارد	بـــرای	توجیه	ملی	
کارگـــر	و	 کـــردن	صنایـــع	در	زمـــان	شـــکل	گیری	دولت	هـــای	حـــزب	

احزاب	سوســـیال	دمکـــرات	در	اروپـــا	بود.

افزایـــش	هزینه	دولت	و	فشـــار	آن	بـــر	بودجه	دولت	عـــدم	تعادل	در		 
اقتصـــاد	را	به	دنبـــال	داشـــت.	عـــده	ای	برایـــن	بـــاور	بودنـــد	که	نرخ	
	در	اغلب	کشـــورهای	اروپایـــی	)غیر	از	آلمان	که	سیســـتم	 تـــورم	بـــاال
کرده	 کنترل	 اقتصـــاد	بـــازار	اجتماعی	داشـــته	و	تـــورم	را	با	موفقیـــت	
بـــود(	در	دهه	های	۱۹6۰	و	۱۹۷۰	ناشـــی	از	فزونی	هزینه	دولت	رفاه	

بر	درآمـــد	آن	بود.
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از		  اضافـی	 درآمـد	 بایسـتی	 دولـت	 فزآینـده	 هزینه	هـای	 تامیـن	 بـرای	
طریـق	افزایـش	مالیـات	کسـب	نمایـد،	بـه	ملـی	و	دولتی	کـردن	صنایع	
کار	 کسـب	درآمـد،	اسـتخدام	نیـروی	 مبـادرت	ورزد،	دولـت	به	منظـور	
کنـد،	 اقـدام	 شـده	 ملـی	 صنایـع	 و	 دولـت	 اجرایـی	 دسـتگاه	 در	 مـازاد	
را	 اجتماعـی	 خدمـات	 کیفیـت	 یـا	 بگیـرد	 نظـر	 در	 را	 اضافـی	 مالیـات	
کاهـش	دهـد.	همـه	این	موارد	کاهش	رفاه	اجتماعی	بر	اسـاس	نظریه	
به	دنبـال	 را	 اقتصـاد	 در	 کارایـی	 عـدم	 و	 جتماعـی"۱6	 رفـاه  "اقتصـاد 
داشـت	زیـرا	دخالـت	دولـت	در	بـازار	رقابتـی	و	ایجـاد	انحـراف	بیشـتر	در	
بـردار	قیمت	هـا	کارآمـدی	اقتصـاد	را	کاهـش	می	دهـد	و	فاصله	اقتصاد	

از	وضعیـت	ایـده	آل	دور	می	شـود.

مشـــکل	دولت	رفاه	وقتی	تشـــدید	می	شـــود	که	بی	کاری	افزایش	پیدا		 
کنـــد،	ســـن	جمعیـــت	بـــاال	رود،	نرخ	رشـــد	اقتصـــادی	با	افـــت	همراه	

کار	کاهش	پیـــدا	کند. شـــود،	یا	نیـــروی	

حق	انتخاب	خدمت	رســـانی	مناسب	از	مردم	ســـلب	می	شود	و	اجبار		 
بـــه	انتخاب	خدمات	دولتی	جایگزیـــن	خدمات	عمومی	یا	خصوصی	

کیفیت	را	ارایه	نمایند. که	شاید	ســـطح	باالیی	از	 می	شـــود	

توســـعه	انگیزه	های	منفی	و	سوء	اســـتفاده	از	خدمت	دولتی	می	تواند		 
بگیرد. شکل	

زمینه	سوء	استفاده	از	امکانات	فراهم	می	شود..	 

کاهـــش		  اســـتفاده	بی	مـــورد	از	مرخصی	هـــای	بیمـــاری	و	در	نتیجـــه	
بهـــره	وری	رواج	پیـــدا	می	کنـــد.

ابتکار	و	خالقیت	در	ارایه	خدمات	اجتماعی	محدود	می	گردد.	 

۱6-	Socail	Welfare	Economy
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کار	و	تالش		  کاهـــش	انگیزه	بـــرای	رقابـــت	و	 فرهنـــگ	"وابســـتگی"و	
می	کند. پیـــدا	 رواج	

چالش های دولت رفاه در عصر حاضر
ــی	شــدن	اقتصــاد	و	تشــکیل	 گذشــته،	جهان ــژه	در	دو	دهــه	 در	عصــر	حاضــر،	به	وی
ــدی	 ــا	چالش	هــای	جدی ــاه	ب ــی	رف ــت	مل ــی	ســبب	شــده	اســت	دول نهادهــای	فرامل
گاه	نژادپرســتی،	را	در	پــی	 کــه	اوج	گیــری	احساســات	ملی	گرایانــه،	 مواجــه	شــود	
داشــته	اســت.	تغییــر	در	احساســات	ملی	گرایانــه	بــه	دلیــل	تاثیــرات	گســترده	جهانــی	
کــه	نمونــه	 شــدن	اقتصــاد	بــر	دولــت	ملــی	رفــاه	در	برخــی	مــوارد	بســیار	وســیع	اســت	
آن	در	بریتانیــا	روی	داد	و	خــروج	از	اتحادیــه	اروپــا	را	ســرعت	بخشــید.	چالش	هــای	

دولــت	رفــاه	در	عصــر	حاضــر	را	می	تــوان	بشــرح	زیــر	جمع	بنــدی	نمــود.

جهانی شدن

جایگاه	"دولت ملی"	تضعیف	و	قدرت	به	سازمان	های	محلی	مستقل		 
و	نیز	نهادهای	فراملی	)مانند	اتحادیه	اروپا(	تفویض	می	شود.

گســترش	حمایــت		  جهانــی	شــدن	ظرفیت	هــای	"دولــت	ملــی"	را	بــرای	
اجتماعــی	محــدود	می	کنــد.

جهانی	شدن	با	ایده	"نئولیبرال	"	همراه	شده	و	شکل	گیری	دولت	رفاه		 
کار	شده	است. باعث	سخت	شدن	)غیر	منعطف	شدن(	بازار	

مسئولیت	ها	و	تعهدات	دولت	رفاه	در	پی	افزایش	سطح	مطالبات	جامعه		 
افزایش	یافته	که	هزینه	های	زیادی	را	بر	بودجه	دولت	تحمیل	می	کند.

بر	هزینه	های		  باال	رفتن	سن	جمعیت	 و	 تحول	در	ساختار	جمعیت	
نظام	اجتماعی	می	افزاید.

تحول	در	خانواده	تقاضا	برای	خدمت	اجتماعی	و	مسکن	را	رشد	می	دهد.		 
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3-4-الگوی حکمرانی اقتصاد بازار اجتماعی
ــد	 کارآم ــه	 ک ــت	از	آن	دارد	 ــاه	حکای ــت	رف ــورد	تحــوالت	دول مطالعــات	در	م
نمــودن	سیســتم	ارایــه	خدمــات	اجتماعــی،	ایجــاد	تنــوع	در	نهادهــای	
خدمــات	 ارایــه	 در	 دولــت	 دخالــت	 کاهــش	 و	 رفاهــی	 خدمــات	 عرضــه	
اجتماعــی	موضــوع	اساســی	و	محــوری	مباحــث	اســت.	مختصــات	عمــده	

تحــوالت	در	مفهــوم	دولــت	رفــاه	بــه	شــرح	زیــر	اســت:

خصوصی	سازی	در	سیستم	ارایه	خدمات	و	محدود	شدن	انحصارات		 
کار	بازار	در	بخش	خدمات	اجتماعی	و	محدود	 دولتی	و	توسعه	ساز	و	

شدن	نقش	دولت	به	سیاست	گذاری

ارایه	خدمات	اجتماعی	از	طریق	ترکیب	دولت،	نهادها	و	سازمان	های		 
غیر	دولتی	و	خیریه،	و	بخش	خصوصی

گسترش	مسئولیت	نهادهای		  غیر	متمرکز	شدن	خدمات	اجتماعی	و	
محلی	و	سیستم	های	غیردولتی	و	مستقل

کسب	توانایی	و	مشارکت	در	توسعه		  کار	برای	 آموزش	مجدد	نیروی	
اقتصادی	و	اجتماعی

کــه	سیســتم	اجتماعــی	مشــابه	دولــت	رفــاه	 کــرد	 در	مجمــوع	مــی	تــوان	اشــاره	
ــف	 کشــورهای	مختل ــازار اجتماعــی"	اســت	در	 ــر	"اقتصــاد ب ــی	ب ــه	مبتن ک آلمــان	
در	حــال	تکویــن	و	تکامــل	اســت.	در	جلســه	ســران	اتحادیــه	اروپــا	در	ســال	2۰۰۵ 
کــه	سیســتم	اجتماعــی	آلمــان	و	مفهــوم	"اقتصــاد  نیــز	دولــت	آلمــان	مطــرح	نمــود	
بــازار اجتماعــی"	را	به	عنــوان	بهتریــن	مــدل	بــه	اتحادیــه	اروپــا	تعمیــم	دهنــد	
و	فرانســوی	ها	نیــز	بــر	مفهــوم	"همبســتگی"	به	عنــوان	یکــی	از	اصــول	سیســتم	

ــد. کیــد	نمودن ــا	تا اجتماعــی	اروپ

کــه	در	مفهــوم	"اقثصــاد بــازار اجتماعــی"	 گذشــته	موضــوع	دیگــری	 در	دو	دهــه	
منظــور	شــده	اســت	رونــد	فزآینــده	هزینه	هــای	اجتماعــی	ناشــی	از	فعالیت	هــای	
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ــر	 ــرات	وســیع	ب ــی	تاثی ــه	در	ســطح	بین	الملل ک ــع	بشــری	اســت	 اقتصــادی	در	جوام
تغییــر	اقلیــم	دارد	کــه	پیامدهــای	اقتصــادی	و	اجتماعی	آن	گســترده	اســت.	مقابله	
بــا	چالش	هــای	تغییــر	اقلیــم	از	یــک	ســو	هم	کاری	هــای	بین	المللــی	را	الزم	دارد	و	
سرنوشــت	ملــل	مختلــف	در	جهــان	را	به	هــم	پیونــد	زده	اســت	و	از	طــرف	دیگــر،	
کیفیــت	جدیــد	را	بــر	عهــده	دولت	هــا	قــرار	داده	اســت.	 مســئولیت	ســنگین	و	بــا	
ــان	ملی	گرایــی	در	تناقــض	 ــا	جری ــا	رویکــرد	"نئولیبــرال"	ب ــی	شــدن	اقتصــاد	ب جهان
گرفتــه	و	بحران	هــای	ناشــی	از	محدودیــت	ظرفیــت	زیســت	بوم	و	افزایــش	 قــرار	
هزینه	هــای	اجتماعــی	مــورد	توجــه	واقــع	شــده	اســت	و	برخــورد	محافظه	کارانــه	در	
مــورد	چالش	هــای	جهانــی	را	در	پیــش	می	گیــرد.	طبــق	ســنت،	جریــان	لیبــرال	بــر	
کید	دارد	 کاهش	نقش	دولت	در	مســائل	اقتصادی	و	اجتماعی	تا آزادســازی	بازار	و	
و	دولــت	را	حافــظ	وضــع	موجــود	می	دانــد.	از	ســوی	دیگــر،	دگرگونی	های	ســاختاری	
در	نظــام	اقتصــادی	و	اجتماعــی	و	ضــرورت	افزایــش	بــازده	تولیــد	و	تغییــر	در	رویکــرد	
عرضه	گــرا	بــه	مدیریــت	تقاضــا	بــرای	مقابلــه	بــا	چالش	هــای	زیســت	محیطی	بــر	
ــت	و	 گذاشــته	و	مســئولیت	اجتماعــی	دول ــر	 ــرال	تاثی ــان	لیب ــی	جری چارچــوب	ذهن
هم	کاری	هــای	بین	المللــی	در	طیــف	لیبــرال	در	نظــام	ســرمایه	داری	مــورد	پذیــرش	
گرفتــه	اســت.	از	ایــن	رو،	جریــان	لیبــرال	اقدامــات	دولــت	براســاس	یکپارچگــی	 قــرار	
و	به	هم	پیونــدی	عرصه	هــای	اقتصــای،	اجتماعــی،	سیاســی	و	زیســت	محیطــی	را	

از	جملــه	مســئولیت	های	دولــت	برمی	شــمارد.
هم	گرایـــی	نگـــرش	اجتماع	گـــرا	و	لیبـــرال	بـــرای	مقابله	بـــا	چالش	هـــای	جامعه	در	
عصـــر	حاضـــر	از	طریق	حکمرانی	خوب	قابل	مشـــاهده	اســـت.	ایـــن	تغییر	نگرش	
در	انتخـــاب	نماینـــدگان	مجالـــس	ملـــی	و	بین	منطقـــه	ای	و	ائتالف	بیـــن	احزاب	
کـــه	اقشـــار	مختلـــف	در	جامعـــه	را	نمایندگـــی	می	کننـــد	در	بســـیاری	از	 مختلـــف	
کشـــورها	مالحظـــه	می	شـــود.	تغییـــرات	ذهنـــی	جریان	هـــای	مختلـــف	در	مـــورد	
مســـئولیت	دولـــت	در	جامعه	در	حـــال	افزایش	اســـت	و	نقش	و	جایـــگاه	دولت	در	
امـــور	جامعه	دگرگون	می	شـــود.	مفهوم	مدل	اقتصاد	بـــازار	اجتماعی	تکامل	یافته	
و	راســـتی	آزمایی	و	اعتبـــار	بخشـــی	آن	در	جمهـــوری	فدرال	آلمان	به	بســـط	کاربرد	

کرده	اســـت. کمک	 کشـــورهای	مختلـــف	 آن	در	

مهم	تریــن	ویژگی	هــای	الگــوی	اقتصــاد	بــازار	اجتماعــی	را	می	تــوان	بــه	ترتیــب	
زیــر	برشــمرد.
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اقتصاد  
کاالهـــا،	خدمـــات	و	امور		  ایجـــاد	بـــازار	رقابتـــی	بـــرای	تولید	و	عرضـــه	

اجتماعـــی	یـــک	اصـــل	مهـــم	در	نظـــام	اقتصـــادی	اســـت	و	حراســـت	
از	رقابـــت	و	ارتقـــای	ســـطح	آن	بـــه	رقابـــت	کامـــل	یک	اقـــدام	مهم	و	

ضـــروری	به	شـــمار	می	آیـــد.

شفافیت	و	دسترسی	به	اطالعات	همه	فعالین	اقتصاد	یک	اصل	است		 
و	برای	توسعه	بازار	رقابتی	یک	الزام	به	شمار	می	آید.

کاالهــا	و	خدمــات	در	بــازار	رقابتــی	براســاس	هزینــه	حاشــیه	ای		  قیمــت	
بهــره	وری	 براســاس	 )نهایــی(	شــکل	می	گیــرد	و	تخصیــص	منابــع	

حاشــیه	ای	)نهایــی(	بیــن	عوامــل	تولیــد	صــورت	می	پذیــرد.

دخالت	دولت	در	بازار	رقابتی	مجاز	نیست	و	نظام	مالیاتی	براساس		 
و	ملحوظ	شدن	هزینه	های	 اجتماعی	 نظام	 کارآمدی	 باالی	 سطح	

اجتماعی	ناشی	از	تولید	و	عرضه	کاالها	و	خدمات	محدود	می	شود.	
پشتیبانی	از	اشتغال	کامل	عوامل	تولید	و	توسعه	و	پیاده	سازی	راه	برد		 

و	 تدوین	 و	 و	اب	 انرژی	 و	 مواد	 بازچرخه	 براساس	 اقتصاد	چرخشی	
اجرای	استانداردها	برای	کاهش	و	حذف	تولید	ضایعات	و	پس	ماندها	

از	موارد	هم	اقتصاد	است.

پشــتیبانی	از	تشــکیل	بازارهــای	رقابتــی	بــرای	توســعه	و	تجاری	ســازی		 
فناوری	هــای	نویــن	و	تشــکیل	بازارهــای	خدمــات	در	راســتای	توســعه	
اقتصــاد	دانش	بنیــان	جهــت	تقویــت	رقابــت	در	بــازار	یــک	الــزام	اســت.	

تولید		  عوامل	 ترکیب	 در	 تحول	 ایجاد	 برای	 یارانه	 پرداخت	 هرگونه	
و	ساختار	اقتصاد	هدفمند	و	طبق	راه	برد	مشخص	و	بنا	بر	نقشه	راه	
معین	و	در	مدت	زمان	محدود	انجام	می	گیرد.	برنامه	پرداخت	یارانه	
محصول	 یا	 فناوری	 نفوذ	 زیرساخت	های	 توسعه	 راستای	 در	 باید	
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نوین	و	برای	شکل	گیری	کنج	بازار۱۷	و	نفوذ	فناوری	یا	محصول	جدید	
تنظیم،	تدوین	و	به	مرحله	اجرا	در	می	آید.

در		  و	 دارد	 برعهـده	 را	 راه	بـردی	 هدایـت	 مسـئولیت	 کالن	 مدیریـت 
دیگـر	 سـطوح	 در	 مدیریـت	 می	شـود.	 سـازماندهی	 دولـت	 سـاختار	
و	 خصوصـی	 بخـش	 فعالیـت	 چارچـوب	 در	 و	 غیرمتمرکـز	 به	صـورت	

می	شـود. عهـده	دار	 را	 اجرایـی	 مسـئولیت	 عمومـی	

اجتماعی

مشـارکت	اجتماعـی	از	طریـق	تشـکل	های	مدنـی،	صنفـی	و	علمـی	در		 
کلیـه	امـور	جامعـه	مولفـه	مهـم	نظـام	اقتصـاد	بـازار	اجتماعـی	اسـت.

گسـترش	حقـوق	بشـر،	به	ویـژه	حقـوق	اجتماعـی،	و	تقویـت	حقـوق		 
را	تشـکیل	می	دهـد. اجتماعـی	 امـور	 بنیـان	 شـهروندی	

کیفیـت	الزم		  برخـورداری	آحـاد	جامعـه	از	امکانـات	نظـام	اجتماعـی	بـا	
)ماننـد	سـالمت	و	بهداشـت،	آمـوزش،	توانمندسـازی(	رسـالت	مهـم	

اجتماعـی	به	شـمار	می	آیـد.

کمینه	ســازی	هزینه	هــای	اجتماعــی	مرتبــط	بــا		  عدالــت	اجتماعــی	و	
فقــر،	بــی	کاری،	دیوانســاالر	دولتــی	و	تقویــت	تــوان	مطالبه	گــری	و	الــزام	
ــه	پاســخ	گویی	از	امــور	الزم	در	الگــوی	اقتصــاد	 نظــام	دیوان	ســاالری	ب

بــازار	اجتماعــی	اســت.

و		  اجتماعــی	 عرصه	هــای	 در	 انحصــار	 فســاد،	 هرگونــه	 بــا	 مبــارزه	
اقتصــادی،	سوءاســتفاده	از	موقعیــت	اجتماعــی	و	سیاســی	و	تقویــت	

یــک	اصــل	می	باشــد. بــر	عملکردهــا	 نظــارت	اجتماعــی	

۱۷-	Niche	Market
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فرهنگی

توسعه	انسانی	از	طریق	آموزش،	پشتیبانی	از	مهارت	اندوزی،	تقویت		 
گاهی	اجتماعی،	تسهیل	دسترسی	به	اطالعات	 اطالعات	عمومی	و	آ

علمی،	فنی	و	اجتماعی.

گفتگو،	نوآوری		  پشـــتیبانی	از	فعالیت	های	هنـــری،	اندیشـــه	ورزی،	
و	خالقیت

تقویت	فرهنگ	خودباوری،	تبدیل	کار	و	تالش	به	یک	ارزش	و	روحیه		 
مطالبه	گری	و	خودمدیریتی

تقویت	احساسات	انسانی،	بخشش،	گفتار	نیک	و	حمایت	از	حق	طلبی		 
و	احترام	به	حقوق	بشر

توسـعه	تعامل،	مدارا،	احترام	متقابل،	تسـامح،	آزاداندیشـی،	آزادگی،		 
صداقـت،	راسـتی	و	پندار	نیک		

تقویـــت	فرهنگ	هـــای	محلـــی	و	قومـــی	و	ارتقـــای	فرهنـــگ	ملـــی	و		 
میراث	هـــای	تاریخـــی

آزادی	زبان،	آموزش	زبان	مادری	و	باورهای	فرهنگی	و	دینی	 

اقوام،		  گروه	ها،	 بین	 تعامالت	فرهنگی،	هنری،	علمی	 از	 پشتیبانی	
مناطق	و	با	کشورهای	دیگر

سیاسی

پشتیبانی	از تشکل	های	صنفی	و	سیاسی	و	احزاب	سیاسی	 
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ایجاد	بستر	مناسب	برای	رقابت	بین	تشکل	ها	و	احزاب	سیاسی	 

تقویت	آزادی	در	اندیشه	و	دموکراسی	 

هرگونــه		  از	 جلوگیــری	 و	 انســانی	 حقــوق	 بــرای	 مصونیــت	 ایجــاد	
محدودیت	هــای	سیاســی	بــرای	افــراد	و	تشــکل	ها

ایجاد	امنیت	برای	افراد	و	تشکل	ها	و	تقویت	بنیان	امنیت	ملی	 

تعامل بین المللی

حراست	از	منافع	ملی	در	تعامالت	بین	المللی	 

مشارکت	در	تالش	های	بین	المللی	برای	مقابله	با	چالش	های	جهانی	 

تقویت	همکاری	ها	با	کشورها،	مناطق	و	نهادهای	بین	المللی	 

تـــالش	و	مشـــارکت	در	ایجـــاد	صلح	وثبـــات	و	تقویـــت	هم	کاری	های		 
لمللی بین	ا
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4-چالش های اقتصادی و اجتماعی ایران

کـه	 اقتصـاد	ایـران	بـا	چالش	هـای	بزرگـی	در	یـک	دهـه	گذشـته	مواجـه	شـده	اسـت	
به	طور	عمده	از	برنامه	های	تدوین	و	اجرا	شده	در	سه	دهه	گذشته	ناشی	می	شود.	
کلـی	بـر	شـاخص	های	 بـرای	درک	بهتـر	از	مسـائل	اساسـی	اقتصـاد	ایـران	مـروری	

کالن	در	اقتصـاد	ایـران	صـورت	می	پذیـرد	و	رونـد	امـور	ارزیابـی	می	شـود.	

کالن مبتنی بر درآمدهای نفتی 4-۱-ساختار نامناسب اقتصاد 
کــرد	و	 اقتصــاد	ایــران	در	دهــه	چهــل	شمســی	رشــد	پرشــتابی	را	تجربــه	
باالتریــن	نــرخ	رشــد	اقتصــادی	در	آســیا	را	داشــت.	در	دهــه	پنجــاه	شمســی	
گهانــی	 و	پــس	از	افزایــش	قابــل	توجــه	قیمــت	نفــت	در	جهــان	و	افزایــش	نا
درآمدهــای	نفتــی	تغییــرات	اساســی	در	رویکــرد	اقتصــادی	و	اجتماعــی	در	
گرفــت	و	الگــوی	مصــرف	ســریع	درآمدهــای	نفتــی	و	توزیــع	آن	 کشــور	شــکل	
در	اقتصــاد	و	جامعــه	جایگزیــن	مــدل	توســعه	اقتصــادی	و	اجتماعــی	شــد.	
ــه	درآمدهــای	نفــت	و	 افزایــش	ظرفیــت	تولیــد	نفــت	و	دســت	یابی	فــوری	ب
گرفــت	و	دولــت	 مصــرف	ســریع	آن	در	اولویــت	برنامه	هــای	اقتصــادی	قــرار	

رانتــی	در	ایــران	پایه	گــذاری	شــد.
اقتصـاد	ایـران	در	سـه	دهـه	گذشـته	براسـاس	برنامه	های	پنج	سـاله	توسـعه	
اقتصـادی	و	اجتماعـی	و	فرهنگـی	پیـش	بـرده	شـده	و	در	همـه	برنامه	هـا	
محـور	اقدامـات	اتـکا	بـه	درآمدهـای	نفتـی	و	توزیع	فـوری	آن	در	جامعه	بوده	
اسـت.	اجـرای	برنامـه	اول	در	سـال	۱368	آغـاز	شـد	و	طـی	دوره		زمانـی	سـی	
سـال	6	برنامه	پنج	سـاله	توسـعه	اقتصادی	و	اجتماعی	تدوین	و	به	مرحله	
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اجـرا	درآمـد	کـه	آخریـن	برنامـه	)برنامـه	ششـم(	در	سـال	۱3۹۹	پایـان	یافت.	
حاصـل	اجـرای	برنامه	هـا	به	وضعیتی	منجر	شـده	اسـت	کـه	ویژگی	های	آن	

به	صـورت	خالصـه	بـه	شـرح	زیـر	مـورد	اشـاره	قـرار	می	گیـرد.

رشـد	اقتصاد	ایران	واسـتگی	زیادی	به	تولید	نفت	و	صادرات	نفت	خام		 
دارد	و	سـاختار	دولـت	هم	چنـان	بـر	پایـه	رانـت	نفـت	قـرار	دارد.	در	سـه	
گذشـته	ظرفیـت	تولیـد	نفت	خـام	تغییـر	زیـادی	نداشـته	و	سـقف	 دهـه	
ظرفیـت	تولیـد	در	سـطح	4/۵	میلیـون	بشـکه	نفت	خـام	در	روز	باقـی	
بندرعبـاس،	 اراک،	 پاالیشـگاه	های	 از	 بهره	بـرداری	 بـا	 اسـت.	 مانـده	
گازی	تعـادل	مصـرف	داخلـی	فرآورده	هـای	نفتـی	از	طریـق	 معیانـات	
تولیـدات	پاالیشـگاه	ها	برقرار	شـده	ولـی	در	مقاطعـی	واردات	فرآوردهای	

نفتـی	سـبک	بـرای	تامیـن	تقاضـای	انـرژی	صـورت	پذیرفتـه	اسـت.

گازی	پـارس		  از	میـدان	 از	سـال	۱3۷6	سـرمایه	گذاری	بـرای	برداشـت	
گازطبیعـی	بـه	حـدود	۱۱۰۰	میلیـون	 جنوبـی	آغـاز	شـد	و	ظرفیـت	تولیـد	
مترمکعب	در	روز	رسید	و	اوج	تولید	و	مصرف	در	زمستان	۱3۹۹	تحقق	
یافـت	کـه	بـرای	مـدت	کوتاهـی	بالـغ	بـر	۷۵۰	میلیـون	مترمکعـب	در	روز	
گازطبیعـی	سیاسـت	جای	گزینـی	فرآورده	هـای	 بـود.	بـا	افزایـش	تولیـد	
نفتی	با	گازطبیعی	پیش	برده	شد	و	به	دلیل	گسترش	شبکه	گازرسانی	
کشـور	میـزان	مصـرف	روزانـه	 گازطبیعـی	در	داخـل	 و	افزایـش	مصـرف	
انـرژی	اولیـه	بـه	6/4	میلیون	بشـکه	معادل	نفت	در	سـال	۱3۹8	رسـید	
که	دو	سـوم	آن	را	گازطبیعی	تشـکیل	می	داد.	به	این	تریب	جای	گزینی	
و	 نمـود	 ممکـن	 را	 نفت	خـام	 صـادرات	 تـداوم	 نفتـی	 فرآورده	هـای	
بودجه	هـای	سـاالنه	دولـت	هم	چنـان	تحت	تاثیـر	درآمد	صـادرات	نفت	

باقـی	ماند.

بــه	دلیــل	رشــد	تولیــد	منابــع	هیدروکربــوری،	اقتصــاد	ایــران	به	طــور		 
مســتقیم	و	غیرمســتقیم	بــه	صــادرات	منابــع	هیدروکروبــری	وابســته	
گاز	طبیعــی	مهم	تریــن	 شــد.	درآمــد	حاصــل	از	صــادرات	نفت	خــام	و	
درآمــد	مســتقیم	اقتصــاد	باقــی	مانــد	و	بــه	دلیــل	یارانــه	انــرژی	صــادرات	
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محصــوالت	پتروشــیمی	و	ســایر	صنایــع	انرژی	بــر	نیــز	درآمــد	صادراتــی	
غیرمســتقیم	انرژی	را	نصیب	کشــور	نمود.	بنابراین،	وابســتگی	شــدید	
بودجــه	ای	 و	درآمــد	 منابــع	هیدروکربــوری	 بــه	درآمدهــای	 اقتصــاد	
ــه	 ــرژی	اولی ــد	و	صــادرات	ان ــه	درآمدهــای	حاصــل	از	تولی ــز	ب ــت	نی دول

کــرد. تــداوم	پیــدا	

در		  باالیـی	 سـهم	 دولـت	 نهایـی	 مصـرف	 و	 بخـش	خصوصـی	 هزینـه	
هزینه	کـرد	درآمـد	ملـی	داشـته	اسـت	و	سـهم	مجمـوع	آن	هـا	در	تولیـد	
ناخالص	داخلی	بیش	از	۷۵%	می	باشـد	که	با	کسـر	تراز	تجارت	خارجی	
ناخالـص	 تشـکیل	 کـه	سـهم	 نمـود	 ملـی	می	تـوان	مشـاهده	 درآمـد	 از	
سـرمایه	در	تولیـد	خالـص	داخلـی	به	حـدود	۱۷%	در	سـال	۱3۹8	کاهش	
کـرده	اسـت	در	حالیکـه	در	دهـه	۷۰	شمسـی	مقـدار	آن	در	حـدود	 پیـدا	
22%	بـود.	سـهم	بـاالی	مصـرف	نهایـی	و	سـهم	انـدک	تشـکیل	سـرمایه	
ناخالص	در	تولید	ناخالص	داخلی	سـبب	شـده	اسـت	انباشـت	سـرمایه	
در	کشـور	محدود	باشـد.	سـطح	پایین	سـهم	سـرمایه	در	تولید	ناخالص	
گـردد	و	در	 داخلـی	سـبب	شـد	رشـد	تولیـد	و	پایـداری	رونـد	رشـد	محـدود	

دهـه	نـود	شمسـی	در	اقتصـاد	ایـران	رشـد	منفـی	نیـز	تجربـه	شـد.

ســهم	مصــرف	نهایــی	دولــت	در	تولیــد	ناخالــص	داخلــی	در	ســه	دهــه		 
گذشــته	همــواره	رونــد	صعــودی	داشــت	و	در	ســال	۱3۹8بیــش	از	%۱۹	
ــر	 ــه	مصــرف	رســید.	ایــن	ام ــت	ب ــی	از	طریــق	دول ــص	داخل ــد	ناخال تولی
گســترده	اســت	و	ایــن	 کــه	بودجــه	دولــت	بســیار	 داللــت	بــر	آن	دارد	
گــزاف	دولــت	را	منعکــس	می	ســازد.	از	ســوی	دیگــر	 امــر	هزینه	هــای	
نوســانات	نزولــی	قیمــت	نفــت	در	دهــه	۹۰	شمســی	وضعیتــی	را	به	وجــود	
آورد	کــه	بــه	دلیــل	نبــود	انضبــاط	مالی	در	دســتگاه	اجرایــی	فزونی	هزینه	
گرفــت	و	تامیــن	درآمــد	بــرای	جبــران	کســری	بودجــه	از	 بــر	درآمــد	شــکل	

طریــق	رشــد	نقدینگــی	انجــام	شــد.

کشــور	متعلــق	بــه	دولــت	اســت		  بخــش	مهمــی	از	بنگاه	هــای	تولیــدی	
ــزون	 ــران	اف ــت	و	نهادهــای	شــبه	خصوصی	در	اقتصــاد	ای و	ســهم	دول
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ــران	تحــت	 ــه	ایــن	ترتیــب،	بازارهــا	در	ای ــی	می	شــود.	ب ــر	۷۵%	ارزیاب ب
حاکمیــت	انحصارهــای	دولتــی	و	شــبه	خصوصی	اســت	و	قیمت	هــای	
و	 دولــت	 توســط	 انــرژی،	 به	ویــژه	 خدمــات،	 و	 کاالهــا	 از	 بســیاری	

به	صــورت	دســتوری	و	تکلیفــی	تعییــن	و	اعمــال	می	شــود.	

4-۲-دخالت دولت در امور اقتصاد و جامعه
دولت	در	بازارهای	مهم	کشور،	بازار	بورس،	امور	مالی	و	انرژی،	نقش	تعیین	
کننده	را	ایفا	می	کند	و	انحصار	دولتی	بر	بازارها	حاکم	است.	رقابت	در	اقتصاد	
ایران	در	سطح	حداقلی	است	و	قیمت	های	دستوری	یارانه	زیادی	را	به	اقتصاد	
کشور	ناکارآمدی	 کرده	است.	سیطره	دولت	بر	بازارهای	مهم	 کشور	تحمیل	
را	بر	نظام	اقتصادی	تحمیل	نموده	و	دخالت	دولت	در	بازار	و	قیمت	گذاری	
تکلیفی	وضعیت	دشواری	را	برای	بخش	خصوصی	به	وجود	آورده	و	دولت	
رقیب	بالمنازع	برای	بخش	خصوصی	است.	به	این	ترتیب،	وضعیت	اقتصاد	
ایران	در	نقطه	ای	بدور	از	حالت	مطلوب	است	و	تلفات	و	تخریب	منابع	در	

مقیاس	بسیار	باال	در	اقتصاد	ایران	روی	می	دهد.
کارمــدی	را	بــر	اقتصــاد	 کشــور	نا وجــود	انحصارهــا	در	بازارهــای	مختلــف	
ــت	در	اقتصــاد	و	بازارهــا	ســبب	شــده	 ــت	دول ــل	نمــوده	اســت	و	دخال تحمی
و	 کاالهــا	 و	 منابــع	 ارزش	 و	 کم	یابــی	 مــورد	 در	 نادرســت	 اطالعــات	 اســت	
بــر	 کــه	 کننــدگان	منتقــل	شــود	 کننــدگان	و	تولیــد	 خدمــات	بــه	مصــرف	
رفتارهــای	اقتصــادی	مــردم	تاثیــر	داشــته	و	عــدم	تطابــق	الزامــات	بیــن	
ــه	ســمتی	 کالن	و	اقتصــاد	خــرد	را	به	وجــود	آورده	و	اقتصــاد	خــرد	ب اقتصــاد	
کارآمــدی	 کشــور،	 ــع	 ــر	مناب ــر	مخــرب	ب کــه	عملکــرد	آن	تاثی گشــته	 هدایــت	
اقتصــاد	و	ایجــاد	شــکاف	بیــن	دولــت	و	ملــت	و	موجــد	گســل	های	اجتماعــی	

در	حــال	جنبــش	در	جامعــه	شــده	اســت.
دخالــت	دولــت	در	امــور	اجتماعــی	و	زندگــی	مــردم	وضعیتــی	را	به	وجــود	
بــرای	 تشــکل	های	مدنــی	 و	 مــردم	 پتانســیل	عظیــم	 از	 کــه	 اســت	 آورده	
در	 و	 نمی	آیــد	 به	عمــل	 الزم	 اســتفاده	 اجتماعــی	 چالش	هــای	 بــا	 مقابلــه	
امــور	 بــرای	 ابــزاری	 به	عنــوان	 مردم	نهــاد	 ســازمان	های	 حالــت	 بهتریــن	
کوتــاه	مــدت	دولــت	مــورد	بهره	بــرداری	قــرار	می	گیرنــد	و	هم	افزایــی	 اجرایــی	
ــد	 ــت	می	توان ــی	دول ــه	مســئولیت	اصل ک ــی	 پتانســیل	های	تشــکل	های	مدن
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مــردم	و	ســازمان	های	مردم	نهــاد	 بــه	فراموشــی	ســپرده	می	شــود.	 باشــد	
فعالیــت	خــود	را	جــدا	از	دولــت	پیــش	می	برنــد	و	دیوانســاالر	دولتــی	بــا	تکیــه	
ــادی	در	راه	فعالیــت	مــردم	 ــع	زی ــر	قــدرت	دســتوری	و	فیزیکــی	دولــت	موان ب
ایجــاد	می	کنــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	دسترســی	بــه	اطالعــات	محــدود	می	شــود،	
گســترده	پیــدا	می	کنــد	و	 شــفافیت	از	بیــن	مــی	رود،	دســتگاه	اجرایــی	اختیــار	
ــر	 خــود	را	از	پاســخ	گویی	و	مســئولیت	مصــون	می	پنــدارد	و	ارتبــاط	مبتنــی	ب

گســترش	پیــدا	می	کنــد. بی	اعتمــادی	بیــن	مــردم	و	دولــت	
وضعیـت	کنونـی	جامعـه	حاصـل	نقـش	فزآینـده	دولـت	در	اقتصـاد	و	جامعـه	
گسـترش	فسـاد	پیامـد	 کارآمـدی	مدیریـت	و	 کـه	تخریـب	منابـع	و	نا اسـت	
آن	اسـت	و	سـرمایه	اجتماعـی	مبنـی	بـر	اعتمـاد	بیـن	دولـت	و	ملـت	در	حـال	
تخریـب	اسـت.	بازیابـی	سـرمایه	اجتماعـی	اعتماد	یک	چالش	بـزرگ	دولت	
کـه	بازنگـری	اساسـی	در	جایـگاه	و	نقـش	دولـت	در	جامعـه	را	الزم	دارد. اسـت	

کارآمدی مدیریت مالی و پولی دولت 4-3-ضعف و نا
بودجه	دولت	شامل	درآمد	و	هزینه	است.	درآمد	دولت	مبتنی	بر	درآمدهای	
که	همواره	تحت	تاثیر	نوسانات	قیمت	نفت	در	بازار	 صادرات	نفت	است	
جهانی،	سهم	ایران	در	بازار	بین	المللی	نفت	و	مقدار	صادرات	نفت	است.	
دولت	 و	 ایران	 کنترل	 از	 خارج	 جهانی	 بازارهای	 در	 نفت	 قیمت	 تغییرات	
کاهش	و	افزایش	قیمت	نفت	به	طور	مستقیم	بر	میزان	تحقق	 می	باشد	و	
دو	 در	 ایران	 نفت	 صادرات	 مقدار	 دارد.	 تاثیر	 دولت	 بودجه	 درآمدهای	
گذشته	تابعی	از	سیاست	خارجی	و	تعامالت	بین	المللی	و	برخوردهای	 دهه	
اقتصادهای	بزرگ	در	جهان	با	ایران	بوده	است.	تاثیر	ارتباطات	خارجی	ایران	
بر	مقدار	صادرات	نفت	بسیار	وسیع	می	باشد	و	محدودیت	درآمد	دولت	را	
به	وجود	آورده	است.	درآمد	مالیاتی	دولت	نیز	هنگامی	قابل	تحقق	است	که	
شفافیت	در	اقتصاد	وجود	داشته	باشد،	زمینه	برای	توسعه	کسب	و	کار	فراهم	
آید	و	اقتصاد	وضعیت	رونق	را	در	پیش	بگیرد.	ولی	دخالت	گسترده	دولت	در	
امور	اقتصادی	و	بازارها	و	وجود	انحصارهای	اقتصادی	شفافیت	در	بازار	را	
محدود	نموده	است	که	رکود	اقتصادی	و	کاهش	نرخ	رشد	اقتصادی	حاصل	
سختی	 به	 مالیاتی	 درآمدهای	 استحصال	 وضعیت	 این	 در	 می	باشد.	 آن	

ممکن	است	و	تحقق	درآمد	بودجه	ساالنه	دشوار	می	شود.	
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گســترده	دولــت	در	امــور	اقتصــادی	و	اجتماعــی	و	تصدی	گــری	 دخالــت	
را	 دولــت	 هزینه	هــای	 حجــم	 جامعــه	 مختلــف	 عرصه	هــای	 در	 دولــت	
گذشــته	افزایــش	داده	اســت.	تخصیــص	منابــع	در	نظــام	 در	ســه	دهــه	
و	 درآمــد	 محدودیــت	 اســت.	 هزینه	کــرد	 براســاس	 نیــز	 کشــور	 بودجــه	
تعــداد	 ازدیــاد	شــمول	 و	 و	عمرانــی	دولــت	 افزایــش	هزینه	هــای	جــاری	
بنگاه	هــا	و	دســتگاه	های	اجرایــی	و	نهادهــای	غیرمولــد	در	ردیف	هــای	
کســری	 کســری	بودجــه	شــکل	بگیــرد.	 بودجــه	عمومــی	ســبب	می	شــود	
کشــور	اســت	 بودجــه	دلیــل	بــر	عــدم	خاتمــه	برخــی	از	پروژه	هــای	عمرانــی	
و	 نقدینگــی	 افزایــش	 طریــق	 از	 هزینــه	 مــازاد	 تامیــن	 دیگــر	 ســوی	 از	 و	
ــه	 ک ــرد	 ــازار	ارز	صــورت	می	پذی ــت	در	ب ــزی	و	دخال اســتقراض	از	بانــک	مرک
کســری	بودجــه	نــرخ	تــورم	 گســترش	 یــک	اقــدام	تــورم	زا	اســت.	در	پــی	
رشــد	پیــدا	می	کنــد	و	هزینه	هــای	دولــت	افزایــش	و	قــدرت	خریــد	دولــت	
کاهــش	می	یابــد.	در	پــی	شــکل	گیری	چرخــه	فزآینــده	نــرخ	تــورم	تعــداد	
ــه	رشــد	می	شــود،	زمــان	اجــرای	پروژه	هــا	طوالنــی	 پروژه	هــای	ناتمــام	رو	ب
می	گــردد	و	پروژه	هــا	همــراه	بــا	تخریــب	و	تلفــات	منابــع	بــه	اجــرا	در	می	آیــد.	
کارآمــدی	اقتصــاد	 پیامــد	محتــوم	شــیوه	مدیریــت	مالــی	دولــت	در	ایــران	نا

کاهــش	ارزش	پــول	ملــی	اســت. و	
مدیریــت	پولــی	کشــور	تحــت	نفــوذ	دولــت	و	تابعــی	از	مدیریــت	مالی	اســت.	
ســیطره	نظــام	مالــی	دولــت	بــر	نظــام	پولــی	و	مجبــور	شــدن	مدیریــت	پولــی	
کســری	بودجــه	از	طریــق	رشــد	نقدینگــی	یــک	ارتبــاط	مخــرب	 بــه	پوشــش	

در	نظــام	دیوان	ســاالری	و	دولــت	در	ایــران	اســت.		

4-4-ساختار معیوب هزینه های ملی و محدود شدن تشکیل سرمایه
کــی	 درآمــد	ملــی	مینــای	هزینه	هــای	ملــی	اســت.	رونــد	هزینه	هــای	ملــی	حا
گذشــته	هزینه	هــای	خصوصــی	و	مصــرف	 کــه	در	یــک	دهــه	 از	آن	اســت	
دولــت	ســهم	باالیــی	در	هزینــه	ملــی	داشــته	و	بــه	تبــع	آن	و	از	طــرف	دیگــر	بــه	
دلیــل	کاهــش	نــرخ	رشــد	تولیــد	و	نیــز	منفــی	شــدن	رشــد	تولیــد	ملــی	در	برخــی	
ســال	های	گذشــته	ســبب	شــده	اســت	تشــکیل	ســرمایه	محدود	شــود.	ســهم	
ــه	 ــت	ســال	۹۰	ب ــه	قیمت	هــای	ثاب ــی	ب تشــکیل	ســرمایه	در	هزینه	هــای	مل
ــم	در	 ــن	رق ــرده	اســت	در	صورتیکــه	ای ک ــدا	 کاهــش	پی ۱6%	در	ســال	۱3۹8	
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دهــه	۷۰	شمســی	بیــش	از	22%	و	در	دهــه	4۰	شمســی	افــزون	بــر	3۰%	بــود.	
کاهــش	حجــم	تشــکیل	ســرمایه	بــه	مفهــوم	محدود	شــدن	ظرفیــت	تولید	در	
کشــور	را	 کــه	توســعه	 کــه	پیامــد	آن	ناپایــداری	اقتصــاد	می	باشــد	 کشــور	اســت	

بــا	مخاطــرات	بزرگــی	مواجــه	ســاخته	اســت.
کاهش	حجم	سرمایه	گذاری	در	هزینه	های	ملی	یک	خطای	جبران	ناپذیر	
است	که	در	دو	هه	گذشته	در	کشور	شکل	گرفته	است.	از	سوی	دیگر،	کارایی	
سرمایه	بسیار	پایین	است	و	شاخص	نسبت	سرمایه	به	تولید	به	بیش	از	4 
کمتر	از	2/۵  افزایش	یافته	در	صورتیکه	نقطه	بهینه	این	شاخص	بایستی	
کمیت	باالی	شاخص	نسبت	سرمایه	به	تولید	نشان	از	سطح	پایین	 باشد.	
کارایی	و	بازده	اقتصاد	دارد.	در	این	حالت،	بایستی	برای	یک	واحد	تولید	
کشور	 اقتصاد	 توان	 در	 که	 گیرد	 انجام	 کشور	 در	 زیادی	 مشخص	سرمایه	
نمی	باشد.	سطح	پایین	بازده	سرمایه	سبب	شده	است	قیمت	سرمایه	در	
کشور	بسیار	باال	باشد	و	هزینه	سرمایه	گذاری	خارج	از	توان	اقتصاد	ملی.	قیمت	
باالی	سرمایه،	بهینه	سازی	فرآیندها	و	مصرف	منابع	را	با	مشکل	جدی	مواجه	

می	سازد	و	تلفات	و	تخریب	منابع	ابعاد	گسترده	پیدا	می	کند.

خ باالی تورم 4-5-افزایش مداوم قیمت ها و نر
کســری	بودجــه	دولــت	و	تامیــن	هزینه	هــا	از	طریــق	رشــد	 رونــد	فزآینــده	
کــه	در	ســال	۱3۹۹  نقدینگــی	بــه	رشــد	بــاالی	نــرخ	تــورم	منجــر	شــده	اســت	
کاهــش	قــدرت	خریــد	 بــه	بیــش	از	48%	افزایــش	یافــت.	رشــد	نــرخ	تــورم	بــه	
ــر	و	شــکاف	اجتماعــی	می	انجامــد. گســترش	فق مــردم	و	افــت	ســطح	زندگــی	و	
گــزارش	بانــک	مرکــزی	جمهوری	اســالمی	ایران	شــاخص	قیمت	های	 طبــق	
کننــده	در	نیمــه	اول	ســال	۱3۹۹	بــه	ســه	برابــر	آن	در	ســال	۱3۹۵  مصــرف	
کــه	قــدرت	خریــد	مــردم	 افزایــش	یافــت.	ایــن	موضــوع	بــه	مفهــوم	آن	اســت	
ــرد.	درآمــد	جــاری	متوســط	 ک ــدا	 کاهــش	پی ــه	یــک	ســوم	 ــت	ب ــا	درآمــد	ثاب ب
کشــور	در	ســال	۱3۹8	بالــغ	بــر	48۰	میلیــون	ریــال	در	 خانوارهــای	شــهری	
ســال	بــود	و	متوســط	درآمــد	خانوارهــا	در	روســتاها	تنهــا	بــه	2۷۰	میلیــون	
ریــال	رســید.	درآمــد	متوســط	خانوارهــای	شــهری	در	ســال	۱3۹8	نســت	
بــه	ســال	۱3۹3	بــه	میــزان	2/2	برابــر	افزایــش	یافــت	ولــی	در	ایــن	دوره	
کــرد.	 کاالهــا	و	خدمــات	بیــش	از	2/۵	برابــر	ازدیــاد	پیــدا	 ســطح	قیمت	هــای	
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کــه	قــدرت	خریــد	خانــوار	متوســط	شــهری	در	 ایــن	امــر	بــه	مفهــوم	آن	اســت	
دوره	8-۱3۹3	بــه	میــزان	2۹%	تنــزل	یافــت	و	قــدرت	خریــد	خانوارهــای	
کاهــش	را	نشــان	می	دهــد.	افــت	 روســتایی	بــه	انــدازه	4۰%	در	همــان	دوره	
شــدید	در	قــدرت	خریــد	خانوارهــا	به	طــور	عمــده	ناشــی	از	فزایــش	قیمت	هــا	

کــه	ریشــه	در	نــرخ	تــورم	بــاال	دارد. اســت	
نــرخ	بــاالی	تــورم	از	نبــود	انضبــاط	مالــی	در	بودجــه	دولــت	ناشــی	می	شــود.	
گســترش	دخالــت	دولــت	در	امــور	اقتصــادی	 ــه	دلیــل	 ــت	ب هزینه	هــای	دول
اســاس	 بــر	 کــرده	و	درآمدهــای	دولــت	 پیــدا	 افزایــش	 بــه	ســرعت	 کشــور	
کســری	بودجــه	دولــت	 صــادرات	نفــت	محــدود	شــده	اســت.	در	ایــن	حالــت	
گرفتــه	و	چــون	ایــن	امــر	همــراه	بــا	رکــود	اقتصــاد	بــوده	درآمــد	مالیاتــی	 شــکل	
کمتــر	شــده	اســت.	بــه	ایــن	ترتیــب،	شــکاف	بیــن	درآمــد	و	هزینــه	 دولــت	نیــز	
کســب	درآمــد	بــرای	دولــت	 گســترده	شــده	و	منابــع	دیگــری	بــرای	 دولــت	
کســری	بودجــه	 کــه	 باقــی	نمانــده	اســت.	پیامــد	ایــن	رویــداد	آن	بــوده	اســت	

گــردد. دولــت	از	طریــق	روش	هــای	پــر	هزینــه	تامیــن	
کسری	بودجه	به	چاپ	پول	بدون	 گذشته	برای	تامین	 دولت	در	یک	دهه	
پشتوانه،	افزایش	حجم	نقدینگی،	افزایش	درآمد	از	طریق	کاهش	ارزش	پول	
ملی	و	فروش	ارز	در	بازار	و	باالخره	دخالت	ناروا	در	بازار	بورس	متوسل	شده	
کشور	نیز	تقش	واسطه	گری	و	سودا	گری	 است.	از	سوی	دیگر،	نظام	بانکی	
که	این	اقدامات	به	رشد	فزانیده	 ایفا	می	نماید	 کشور	 گسترده	در	اقتصاد	

سطح	قیمت	های	کاالها	و	خدمات	و	نرخ	تورم	باال	منجر	شده	است.
نـرخ	بـاالی	تـورم	در	جامعـه	قـدرت	خریـد	را	به	شـدت	کاهش	می	دهـد	و	این	
امر	تاثیر	بسـیار	منفی	بر	زندگی	اقشـار	ضعیف	جامعه،	به	ویژه	خانوارهای	با	
درآمد	ثابت	و	حقوق	بگیران،	دارد.	در	حقیقت	نرخ	تورم	باال	نوعی	مالیات	
	بـر	حقوق	بگیـران	اسـت	و	ارزش	جـاری	دارایـی	اقشـار	مرفـه	و	برخـوردار	 بـاال
جامعـه	را	افزایـش	می	دهـد.	بـه	عبارت	دیگر،	نرخ	تورم	باال	همواره	به	سـود	
	اسـت.	نـرخ	تـورم	بـاال	در	یـک	اقتصـاد	یـک	ابـزار	 قشـر	مرفـه	و	بـا	درآمـد	بـاال
بـرای	مقابلـه	بـا	عدالـت	اجتماعـی	اسـت	و	فقـر	را	در	جامعـه	بسـط	می	دهد	و	
ناهنجاری	های	اجتماعی	و	کاهش	سـطح	فرهنگ	جامعه	پیامد	آن	اسـت	
کـه	هزینه	هـای	اجتماعـی	زایـد	را	بـر	اقتصـاد	ملـی	تحمیـل	می	کنـد	و	کارایـی	

کاهـش	می	دهد. اقتصـاد	را	به	شـدت	
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گســترش	می	دهــد	و	بی	ثباتــی	بــر	 نــرخ	تــورم	بــاال	عــدم	ثبــات	در	اقتصــاد	را	
کــم	می	شــود	و	رفتــار	اقتصــادی	مــردم	 کشــور	حا زندگــی	خانوارهــا	و	تولیــد	
همــراه	بــا	تنــش	و	نگرانــی	از	آینــده	بالفصــل	شــکل	می	گیــرد	و	تصمیم	گیــری	
ــز	 ــد	نی ــد.	در	بخــش	تولی ــل	می	کن کاالهــا	مخت ــی	را	در	انتخــاب	ســبد	 عقالن
بــه	دلیــل	نــرخ	تــورم	بــاال،	تصمیم	گیــری	در	مــورد	ســرمایه	گذاری	و	توســعه	
کــه	 تولیــد	بــا	عــدم	قطعیــت	و	مخاطــرات	اقتصــادی	همــراه	خواهــد	بــود	
پیامــد	آن	رکــود	در	اقتصــاد	و	افزایــش	بــی	کاری	و	برهــم	خــوردن	تعــادل	
گری،	احتــکار	و	انتظــار	افزایــش	 در	بازارهــا	می	باشــد.	در	ایــن	میــان	ســودا

کــم	می	گــردد. مجــدد	قیمت	هــا	بــر	بازارهــا	حا
گذشــته	ســبب	شــده	اســت	در	ضمــن	اینکــه	 نــرخ	بــاالی	تــورم	در	یــک	دهــه	
کاهــش	یابــد	توزیــع	درآمــد	نیــز	ناعادالنــه	شــود.	در	 قــدرت	خریــد	خانوارهــا	
ســال	۱3۹8	ســهم	۷۰%	خانوارهــا	در	۷	دهــک	پاییــن	در	درآمد		قابل	تصرف	
36%	بــود	و	ســهم	3۰%	خانوارهــا	در	دهکهــای	بــاال	در	جامعــه	در	درآمــد	
قابــل	تصــرف	64%	براســاس	آمــار	و	اطالعــات	بانــک	مرکــزی	جمهــوری	
گســتره	وســیع	شــکاف	در	بیــن	خانوارهــا،	 ــراورد	می	شــود.	 اســالمی	ایــران	ب
توزیــع	ناعادالنــه	منابــع	کشــور	و	فقیرتــر	شــدن	اقشــار	ضعیــف	جامعــه	یکــی	از	

کشــور	اســت. بزرگ	تریــن	چالش	هــای	اقتصــادی	و	اجتماعــی	
نــرخ	تــورم	بــاال	در	جامعــه	ضمــن	اینکــه	رکــود	اقتصــادی	را	موجــب	می	شــود	
کاهــش	می	یابــد	و	قــدرت	خریــد	و	مصــارف	دولــت	را	 براثــر	آن	درآمــد	دولــت	
تنــزل	می	دهــد	و	بــه	افزایــش	پرشــتاب	هزینه	های	جــاری	دولــت	می	انجامد	
و	در	پــی	آن	کســری	بودجــه	بــا	ســرعت	باالیــی	مجــدد	رشــد	پیــدا	می	کنــد.	به	
دلیــل	محــدود	شــدن	منابــع	درآمــدی	دولــت	مجبــور	می	گــردد	بــه	اســتقراض	
کــه	 از	بانــک	مرکــزی	و	افزایــش	پایــه	پولــی	و	رشــد	نقدینگــی	متوســل	شــود	
چرخــه	باطــل	و	مخــرب	رونــد	فزآینــده	نــرخ	تــورم	در	اقتصــاد	شــکل	می	گیــرد.
	ریشــه	در	عدم	اســتقالل	بانک	مرکزی	کشــور	از	سیاســت	های	 نــرخ	تــورم	بــاال
مالــی	دارد	و	سیاســت	های	پولــی	کشــور	مطابــق	با	رشــد	اقتصــادی	و	افزایش	
کشــور	پایــه	و	 بهــره	وری	تنظیــم	نمی	گــردد.	ضعــف	مدیریــت	مالــی	و	پولــی	
اســاس	شــکل	گیری	نــرخ	تــورم	بــاال	در	کشــور	اســت	کــه	ادامــه	حیــات	جامعــه	

را	بــا	چالــش	مواجــه	ســاخته	و	ثبــات	در	قتصــاد	را	از	بیــن	بــرده	اســت.	
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خ باالی بی کاری 4-6-نر
سطح	پایین	سهم	تشکیل	سرمایه	در	تولید	ناخالص	داخلی	و	منفی	شدن	
گذشته	بر	مقدار	سرمایه	گذاری	 نرخ	رشد	اقتصاد	در	مقاطعی	در	چند	سال	
تاثیر	منفی	داشته	است.	سطح	پایین	سرمایه	گذاری	و	عدم	ثبات	در	اقتصاد	
کشور	به	دلیل	نرخ	باالی	تورم	رکود	اقتصادی	را	موجب	شده	است	و	به	تبع	

آن	نرخ	بی	کاری	در	جامعه	در	سطح	باالیی	قرار	دارد.
نــرخ	بــی	کاری	در	افــزاد	فعــال	بــا	ســن	بــاالی	۱۵	ســال	بیــش	از	۱2%	در	
گــزارش	شــده	و	نــرخ	بــی	کاری	در	میــان	جوانــان	در	 کشــور	 کــز	آمــاری	 مرا
بــازه	ســنی	بیــن	۱۵	تــا	24	ســال	بیــش	از	2۵%	بــوده	اســت.	مهم	تــری	
کــه	می	توانــد	در	تولیــد	و	ارتقــای	تــوان	اقتصــاد	نقــش	 بخــش	جمیعتــی	
کــه	 به	ســزایی	را	ایفــا	نمایــد	جوانــان	در	بــازه	ســنی	3۰-۱۵	ســال	اســت	
گــروه	ســنی	بیــکار	اســت	و	 بخــش	مهمــی	از	نیــروی	انســانی	مهــم	در	ایــن	

کشــور	فراهــم	نیســت. فرصــت	مشــارکت	آن	هــا	در	تولیــد	
کارامــد	و	تجدیدپذیــر	بــرای	تحــرک	 نیــروی	انســانی	جــوان	یــک	پتانســیل	
و	رشــد	اقتصــادی	اســت	و	بیــکار	مانــدن	ایــن	حجــم	از	نیــروی	انســانی	بــه	
کشــور	اســت.	نــرخ	بــاالی	بــی	کاری	 مفهــوم	تخریــب	و	تلفــات	منابــع	مهــم	
کــه	رشــد	 در	اقتصــاد	دارای	هزینه	هــای	اجتماعــی	بســیار	باالیــی	اســت	
افزایــش	 و	 فســاد	 اخالقــی،	 انحــراف	 رواج	 اجتماعــی،	 ناهنجاری	هــای	
ــی	کاری	 تبهــکاری	از	مــوارد	عمــده	آن	می	باشــد.	هزینه	هــای	اجتماعــی	ب
کارایــی	را	بــر	اقتصــاد	ملــی	تحمیــل	می	کنــد	و	 گســترده	اســت	و	عــدم	 بســیار	
کارایــی	در	اقتصــاد	 کاهــش	می	یابــد	و	عــدم	 بــه	ایــن	تریــب،	تــوان	اقتصــاد	
بــه	رکــود،	هزینه	هــای	بــاال،	تلفــات	و	تخریــب	منابــع	منجــر	می	گــردد.	حــل	

مســئله	بــی	کاری	یــک	چالــش	بســیار	مهــم	در	اقتصــاد	ایــران	اســت.

4-7-حجم باالی تلفات و تخریب منابع در اقتصاد
مصــرف	نــرژی	اولیــه	در	ایــران	در	ســال	۱3۹۷	بالــغ	بر	2343	میلیون	بشــکه	
کشــور	آلمــان	در	آن	 کــه	در	حــدود	معــادل	مصــرف	انــرژی	 معــادل	نفــت	بــود	
کشــور	در	یــک	ســطح	اســت	 ســال	بــود.	بــا	اینکــه	تعــداد	جمعیــت	هــر	دو	
درآمــد	ملــی	جمهــوری	فــدرال	آلمــان	در	ســال	2۰۱۹	بیــش	از	۱۰	برابــر	درآمــد	
ملــی	جمهــوری	اســالمی	ایــران	بــود.	ایــن	امــر	نشــان	می	دهــد	تلفــات	در	
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کاهــش	تلفــات	در	بخــش	 گســترده	اســت	و	پتانســیل	 کشــور	 بخــش	انــرژی	
ــه	ارزش	اقتصــادی	آن	معــادل	22۰۰۰	هــزار	 ک ــرآورد	می	شــود	 ــرژی	4۹%	ب ان
میلیــارد	ریــال	)۷3	میلیــارد	یــورو(	در	ســال	اســت.	ایــن	حجــم	وســیع	از	
منابــع	به	صــورت	یارانــه	انــرژی	از	دســترس	اقتصــاد	ملــی	خــارج	می	شــود	و	

ــردد. ــع	می	گ ــرژی	در	جامعــه	توزی براســاس	مقــدار	مصــرف	ان
کشاورزی	نیز	مقدار	قابل	توجه	است	و	بیش	 تلفات	و	ضایعات	در	بخش	
از	3۵%	محصول	تولید	شده	در	مرحله	برداشت،	توزیع	و	مصرف	به	هدر	
در	 بقیه	 و	 است	 کشاورزی	 بخش	 در	 آب	 مصرف	 از	%8۵	 بیش	 می	رود.	
بخش	های	صنعتی	و	خانگی	مورد	استفاده	قرار	می	گیرد.	قسمت	عمده	
مصرف	آب	در	همه	بخش	های	اقتصاد	تلف	می	شود	یا	به	صورت	پساب	به	
محیط	تخلیه	می	گردد.	در	بخش	کشاورزی	حداقل	6۰%	مصرف	آب	قابل	
گلخانه	ای	هوشمند	 کشت	به	 صرفه	جویی	است	و	در	صورت	تغییر	نوع	
کاهش	داد.	در	بخش	صنایع	انرژی	بر	 می	توان	مصرف	آب	را	بیش	از	%6۰	
که	مصرف	آب	باالترین	مقدار	را	دارد	حداقل	6۵%	مصرف	آب	را	می	توان	
کاهش	داد.	در	بخش	خانگی	سرانه	 یا	هیبریدی	 فناوری	های	جدید	 با	
مصرف	آب	در	مناطق	شهری	بیشتر	از	وضعیت	میانگین	در	سطح	جهان	و	
به	طور	متوسط	در	حدود	۱8۰۰	لیتر	در	روز	است.	در	کل	تلفات	آب	در	ایران،	
به	 داده	است.	مصرف	آب	 قرار	 نقطه	بحرانی	 نزدیک	 ناحیه	 در	 را	 کشور	
حدی	رسیده	است	که	آب	های	سطحی	و	تجدیدپذیر	برای	تامین	مصرف	
کفایت	نمی	کند	و	آب	های	زیرزمینی	از	طریق	روش	های	غیرعلمی	تخلیه	و	

منابع	پایان	پذیر	آب	به	حداقل	میزان	خود	نزدیک	می	شود.
ــرده	 ک مقــدار	پس	ماندهــای	خانگــی	و	صنعتــی	ابعــاد	بســیار	وســیعی	پیــدا	
گــرم	 کالن	شــهرها	تولیــد	ســرانه	پس	مانــد	در	بــازه	6۰۰	تــا	8۰۰	 اســت	و	در	
کــه	مقــدار	بســیار	باالیــی	اســت	و	بخــش	عمــده	پس	ماندهــا	 در	روز	اســت	
کــه	آلودگی	هــای	مخــرب	در	شــهرها	را	 بــه	محیط	زیســت	تخلیــه	می	شــود	
	ســطحی	 به	وجــود	آورده	اســت.	آلودگــی	خــاک	و	تخلیــه	شــیراب	ها	بــه	زمینٌ	ٌ
ــی	خــاک	و	آب	 ــق	آلودگ ــرده	اســت.	از	طری ک ــوده	 ــی	را	به	شــدت	آل و	زیرزمین
کیفیــت	خــود	را	بــه	 تولیــدات	کشــاورزی،	به	ویــژه	ســیفی	جات،	و	دامپــروری	
کــه	پیامــد	آن	بــه	خطــر	افتــادن	ســالمت	انســان	 ســرعت	از	دســت	می	دهنــد	

و	افزایــش	سرســام	آور	هزینه	هــای	بهداشــتی	اســت.
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آســیب	های	 از	 هــوا	 آالینده	هــای	 انتشــار	 و	 تولیــد	 از	 ناشــی	 هــوا	 آلودگــی	
آن	 دنبــال	 بــه	 کــه	 اســت	 هیدروکربــوری	 ســوخت	های	 مصــرف	 مهــم	

اســت. شــده	 تحمیــل	 شــهرها	 کنین	 ســا بــر	 مختلــف	 بیماری	هــای	
کـه	بـه	 بخـش	بسـیار	مهـم	از	تلفـات	منابـع	و	نیـروی	انسـانی	فعـال	اسـت	
دلیل	سـطح	پایین	سـرمایه	گذاری	و	رکود	تولید	بیکار	اسـت.	نیروی	انسانی	
مهم	تریـن	منبـع	تجدیدپذیـر	یـک	اقتصـاد	و	جامعـه	می	باشـد	و	مشـارکت	
امـکان	 اجتماعـی	 و	 اقتصـادی	 فعالیت	هـای	 در	 انسـانی	 نیـروی	 فعـال	
مـی	اورد.	 فراهـم	 را	 اجتماعـی	 و	 اقتصـادی	 شـکوفایی	 و	 توسـعه	 پایـداری	
ایـن	منبـع	مهـم	بزرگ	تریـن	تخریـب	منابـع	در	یـک	جامعـه	 بیـکار	شـدن	
گسـترش	پیدا	می	کند	 که	به	تبع	آن	فقر	و	ناهنجاری	های	اجتماعی	 اسـت	
کالن	را	بـر	اقتصـاد	و	جامعـه	تحمیـل	می	کنـد	و	 کـه	هزینه	هـای	اجتماعـی	

کارآمـدی	و	تخریـب	منابـع	پیامـد	حتمـی	آن	اسـت. نا

4-8-حجم وسیع یارانه ها در اقتصاد ایران
امور	 در	 دولت	 دخالت	 دلیل	 به	 انرژی	 و	 اساسی	 کاالهای	 یارانه	های	
و	اجتماعی	و	محدود	شدن	فرصت	مشارکت	مردم	در	توسعه	 اقتصادی	
همه	جانبه	کشور	در	اقتصاد	ایران	ابعاد	گسترده	ای	پیدا	کرده	است	و	حجم	
می	رود.	 هدر	 به	 بی	رویه	 مصرف	 طریق	 از	 ملی	 اقتصاد	 منابع	 از	 وسیعی	
توزیع	منابع	ملی	کشور	از	طریق	مصرف	بی	رویه	یک	اقدام	مخالف	عدالت	
	از	آن	 اجتماعی	است	که	تنها	گروه	های	اقتصادی	و	اجتماعی	با	مصرف	باال
کثریت	مردم	جامعه	از	امکانات	اقتصاد	ملی	بی	بهره		می	شوند.	 برخوردار	و	ا
کام	 به	 ولی	 جامعه	 اقشار	ضعیف	 نام	 به	 ملی	 اقتصاد	 منابع	 در	حقیقت	

گروه	های	برخوردار	از	امکانات	کشور	به	مصرف	می	رسد.
کـه	بالـغ	بـر	22۰۰۰	هـزار	 بیش	تریـن	حجـم	یارانـه	در	بخـش	انـرژی	اسـت	
توضیـح	 بـرای	 اسـت.	 یـورو(	 میلیـارد	 )معـادل	۷3	 در	سـال	 ریـال	 میلیـارد	
موضـوع	توزیـع	غیرعادالنـه	و	مخـرب	حجـم	بـاالی	یارانه	انرژی	بـه	دو	مورد	
به	عنـوان	نمونـه	اشـاره	می	شـود.	در	صنعـت	فـوالد	جهـان	سـهم	انـرژی	در	
هزینـه	تولیـد	فـوالد	خـام	در	بـازه	3۰%	-	2۰%	قـرار	دارد	و	هزینـه	انـرژی	بـه	
ازای	یـک	تـن	فـوالد	بالـغ	بـر	۹۰	یـورو	اسـت.	ولـی	هزینـه	انـرژی	در	صنعـت	
کشـور	در	حـدود	 فـوالد	ایـران	بـا	توجـه	بـه	قیمت	هـای	یارانـه	ای	انـرژی	در	
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۷	یـورو	بـه	ازای	یـک	تـن	فـوالد	خـام	می	باشـد	و	سـهم	آن	در	هزینـه	تولیـد	
کمتـر	از	2%	اسـت.	ولـی	صنعـت	فـوالد	ایـران	محصول	خـود	را	با	قیمت	های	
صادراتـی	فـوالد	بـه	بـازار	جهانـی	صـادر	می	کنـد	یـا	محصـول	آن	در	بازارهـای	
کشـور	متناسـب	بـا	قیمت	هـای	جهانـی	فـوالد	عرضـه	می	شـود.	در	 داخلـی	
ایـن	حالـت،	بیـش	از	83	یـورو	بـه	ازای	یـک	تـن	فـوالد	از	منابـع	اقتصاد	ملی	
داده	 خـام	تخصیـص	 فـوالد	 کننـدگان	 تولیـد	 بـه	 انـرژی	 یارانـه	 به	صـورت	
می	شـود	کـه	بخشـی	از	سـود	بنگاه	هـای	تولیـد	فوالد	محسـوب	می	گـردد.	به	
ایـن	ترتیـب،	در	سـال	بیـش	از	2/4	میلیارد	یـورو	از	منابع	اقتصاد	ملی	بدون	

منطـق	اقتصـادی	در	اختیـار	بنگاه	هـای	فـوالد	قـرار	می	گیـرد.
گازطبیعــی	بــرای	صنعــت	پتروشــیمی	در	حــدود	یــک	چهــارم	قیمــت	 قیمــت	
گازطبیعــی	در	منطقــه	خاورمیانــه	و	در	حــدود	یــک	ششــم	قیمــت	گازطبیعــی	
گازطبیعی	در	صنعت	پتروشــیمی	در	ســال	 در	آســیای	شــرقی	اســت.	مصرف	
ــن	ترتیــب،	 ــه	ای ــود.	ب ــارد	مترمکعــب	در	ســال۱8	ب ۱3۹۷	در	حــدود	۱8	میلی
برخــورداری	صنعــت	پتروشــیمی	از	منابــع	اقتصــاد	ملــی	مرتبــط	بــا	انــرژی	

بیــش	از	4	میلیــارد	یــورو	در	ســال	بــود.
کشــور	یــک	پنجــم	یــا	 در	بخــش	حمــل	و	نقــل	قیمــت	ســوخت	در	داخــل	
کمتــر	از	قیمت	هــای	فرآورده	هــای	نفتــی	در	بــازار	نفــت	خلیــج	فــارس	اســت.	
صاحبــان	خــودرو	یــا	بنگاه	هــای	حمــل	و	نقــل	از	منابــع	مرتبــط	بــا	یارانــه	
انــرژی	برخــوردار	می	شــوند	ولــی	بنگاه	هــای	حمــل	و	نقــل	هزینــه	خدمــات	
ــا	قیمــت	خدمــات	را	 ــاال	عرضــه	می	کننــد	ی ــا	قیمت	هــای	ب حمــل	و	نقــل	را	ب
	افزایــش	می	دهنــد.	بــه	ایــن	ترتیــب،	بنگاه	هــای	 متناســب	بــا	نــرخ	تــورم	بــاال
حمــل	و	نقــل	از	منابــع	اقتصــاد	ملــی	از	طریــق	مصــرف	انــرژی	برخــوردار	
می	شــوند.	اقشــار	مرفــه	جامعــه	بــه	دلیــل	داشــتن	خــودرو	و	اســتفاده	بیشــتر	
گــروه	اجتماعــی	دیگــر	برخــوردار	 از	ســوخت	از	یارانــه	انــرژی	بیشــر	از	هــر	
هســتند.	حجــم	یارانــه	مرتبــط	بــا	ســوخت	حمــل	و	نقــل	بالــغ	بــر	28	میلیــارد	

یــورو	در	ســال	اســت.
یارانــه	مرتبــط	بــا	گازطبیعــی	و	انــرژی	الکتریکی	نیز	دارای	ابعاد	بزرگ	اســت.	
کشــور	 گذشــته	تــالش	بــر	ایــن	بــوده	اســت	یارانــه	انــرژی	در	 در	ســه	دهــه	
مدیریــت	شــود	ولــی	ایــن	امــر	تحقــق	پیــدا	نکــرد.	قانــون	هدفمندســازی	

	ترازنامه	هیدروکربوری	سال	۱3۹۷،	موسسسه	مطالعات	بین	المللی	انرژی-۱۷
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بــه	تصویــب	 الگــوی	مصــرف	در	ســال	۱38۹	 یارانه	هــا	و	قانــون	اصــالح	
ایــن	موضــوع	بســیار	 بــه	 گذشــته	 یــک	دهــه	 رســیدند	ولــی	دولت	هــا	در	
مهــم	در	اقتصــاد	به	طــور	جــدی	نپرداختنــد.	پیامــد	عــدم	اجــرای	قوانیــن	و	
کشــور	رونــد	فزآینــده	مصــرف	انــرژی	و	 کالن	 اســناد	باالدســتی	سیاســت	های	

ــی	اســت. ــع	قتصــاد	مل تخریــب	و	تلفــات	مناب
یارانــه	انــرژی	ســبب	می	شــود	حجــم	وســیعی	از	منابــع	اقتصــاد	ملــی	بــدون	
منطــق	اقتصــادی	و	براســاس	رانت	هــای	سیاســی،	اجتماعــی	و	خانوادگــی	
در	جامعــه	بــه	هــدر	رود.	در	دوره	۹۷-۱3۹۰	پتانســیل	صرفه	جویــی	انــرژی	
در	حــدود	۹۰۰	میلیــون	بشــکه	معــادل	نفــت	بــود.	در	طــول	8	ســال	دوره	
مــورد	بحــث	در	اقتصــاد	انــرژی	ممکــن	بــود	۷/2	میلیــارد	بشــکه	معــادل	
کــه	بــه	دلیــل	تــداوم	یارانه	هــای	انــرژی	و	عــدم	 نفــت	صرفه	جویــی	شــود	
اجــرای	سیاســت	های	بهینه	ســازی	انــرژی	بــه	مصــرف	رســید	و	بــر	اثــر	بــازده	
ــه	هــدر	رفــت.	ارزش	اقتصــادی	ایــن	 ــع	ب کشــور	ایــن	مناب ــرژی	در	 پاییــن	ان
کــه	ایــن	حجــم	از	منابــع	 حجــم	از	منابــع	بیــش	از	28۰	میلیــارد	یــورو	اســت	

اقتصــادی	از	دســترس	جامعــه	خــارج	شــد.
گر	سیاست	هدفمندسازی	یارانه	انرژی	با	مدیریت	مبتنی	بر	علم	و	دانش	 ا
کارآمدی	برای	توسعه	اقتصادی	و	اجتماعی	به	نحو	شایسته	و	پایسته	 و	
اجرا	می	شد	حجم	تشکیل	سرمایه	جدید	و	با	احیای	منابع	تخریب	شده	به	
بیش	از	۱۹۰	میلیارد	یورو	افزایش	پیدا	می	کرد		و	این	حجم	از	سرمایه	گذاری	
به	ایجاد	بیش	از	2/3	میلیون	شغل	جدید	می	انجامید.	ولی	این	امر	به	
رونق	 فرصت	 و	 رفت	 هدر	 به	 دولت	 کارآمدی	 نا و	 مدیریت	 ضعف	 دلیل	
را	 کارآمدی	عظیم	 نا این	 کشور	خارج	شد	و	هزینه	 از	دسترس	 اقتصادی	
و	 تورم	 باالی	 نرخ	 زندگی،	 فقر،	مشکالت	 گسترش	 با	 ایران	 بزرگوار	 مردم	

بی	کاری	پرداخت	نمودند.
شـده،	 تخریـب	 و	 تلـف	 منابـع	 احیـای	 انـرژی،	 یارانه	هـای	 هدفمندسـازی	
تخصیـص	منابـع	زنـده	شـده	بـه	امـر	توسـعه	اقتصـادی	و	اجتماعـی	و	رفـع	
مشـکالت	مردم	از	مهم	ترین	چالش	های	کشـور	اسـت	که	مقابله	با	آن	توسط	
کارآمـد	تـوام	بـا	اقتـدار	مدیریتـی	و	عـزم	بـرای	رونـق	اقتصـادی	 یـک	دولـت	
بـرای	 اساسـی	 راه	حـل	 و	 اسـت	 امکان	پذیـر	 ایرانـی	 برازنـده	 زندگـی	 ایجـاد	 و	
برون	رفـت	از	ایـن	بحـران	اقتصـادی	حاکـم	بـر	اقتصـاد	و	جامعـه	ایـران	اسـت.	
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کارآمد برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 4-9-اجرای نا
پیــروزی	انقــالب	ســالمی	ایــران	در	ســال	۱3۵۷	بــا	تصویــب	قانــون	اساســی	
به	عنــوان	تجلــی	اهــداف	نوگرایانــه	و	ســند	اصلــی	آرمانهــای	انقــالب	اســالمی	
کــرد.	در	فرآینــد	تحکیــم	وگســترش	انقــالب	اســالمی	و	طــی	 تثبیــت	پیــدا	
گذشــته	اقدامــات	ارزشــمندی	در	راســتای	تحقــق	آرمانهــای	 چهــار	دهــه	
ــم	 ــر	اســتقالل،	آزادی،	ظل ــی	ب ــون	اساســی	مبن ــاد	قان انقــالب	اســالمی	و	مف
ســتیزی،	عدالــت	و	معنویــت	بــه	انجــام	رســیده	اســت.	حــال	ســؤال	اساســی	
کارگــزاران	جمهــوری	اســالمی	ایــران	توانســته	اند	 ــا	چــه	حــد	 کــه	ت آن	اســت	
کلــی	 کــه	آرمــان	 انســان	ایرانــی	را	بــه	ســعادت	توامــان	دینــی	–	دنیــوی	

انقــالب	بــوده	اســت	رهنمــون	شــوند؟
کــه	علیرغــم	 در	پاســخ	بــه	ســؤال	پایــه	ای	فوق	الذکــر	بایســتی	یــادآور	شــد	
کــه	در	ابعــاد	 تالش	هــای	فــراوان	و	اقدامــات	ارزشــمند	و	تفــاوت	معنــاداری	
مختلــف	وضعیــت	قبــل	و	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	ایجــاد	شــده	اســت	شــرایط	
کشــور	بــا	تحقــق	آرمان	هــا	و	اهــداف	انقــالب	اســالمی	فاصلــه	زیــادی	 جــاری	
دارد	و	نشــانه	های	آنــرا	می	تــوان	در	ســطح	پاییــن	توســعه	یافتگــی،	فقــر	
فاصلــه	 گســتردگی	 مخــدر،	 مــواد	 اســتعمال	 شــیوع	 بــی	کاری،	 گســترده،	
کاهــش	مشــارکت	سیاســی	مــردم،	یــاس	و	ناامیــدی،	افــت	ســطح	 طبقاتــی،	
معنــوی،	 تعلقــات	 کاهــش	 مــردم،	 خریــد	 قــدرت	 شــدید	 تنــزل	 زندگــی،	
اقشــار	 بیــن	 در	 افســردگی	 بزهــکاری،	 وجــود	 سیاســی،	 نارضایتی	هــای	
کارآمــدی	ســازمان	اداری	 کاری،	نا کفایــت	وجــدان	 مختلــف	جامعــه،	عــدم	
کلی	تــر	نوعــی	بحــران	 و	ناامنــی	یافــت.	تــداوم	ایــن	وضعیــت	در	ســطح	
کارآمــدی	و	تضعیــف	مشــروعیت	نظــام	را	در	جامعــه	و	اذهــان	تــوده	مــردم	 نا
کــه	نیروهــای	صــادق،	دلســوز	 القــا	می	کنــد.	بــا	درک	چنیــن	شــرایطی	اســت	
کشــور	بایســتی	بــرای	غلبــه	بــر	ایــن	چالش	هــا،	برنامــه	علمــی	و	 کار	 و	فــدا
دقیــق	ارایــه	نماینــد	تــا	بــا	اجــرای	ایــن	برنامه	هــا	تحقــق	آرمان	هــای	انقــالب	

ــده	ایرانــی	شــکل	بگیــرد. اســالمی	تســهیل	شــود	و	زندگــی	برازن
در	دوره	۹۹-۱36۹	شــش	برنامــه	۵	ســاله	توســعه	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	
فرهنگــی	در	جمهــوری	اســالمی	ایــران	تدویــن،	تصویب	و	ابالغ	شــد.	بررســی	
کــه	اهــداف	اصلــی	برنامه	هــای	 برنامه	هــای	اجــرا	شــده	حکایــت	از	آن	دارد	
توســعه	کشــور	محقــق	نشــده	اســت	و	علیرغــم	تدویــن	و	اجــرای	برنامه	هــای	
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کشــور	افــزوده	شــده	و	زندگــی	مــردم	بــا	مشــکالت	 ۵	ســاله	همــواره	بــر	بحــران	
کشــور	در	دهــه	8۰	شمســی	 گرچــه	درآمــد	نفتــی	 بســیار	جــدی	مواجــه	اســت.	
بــه	دلیــل	افزایــش	قیمــت	انــرژی	جهان	بســیار	افزایــش	یافت	ولی	دسترســی	
آســان	بــه	ایــن	حجــم	از	منابــع	هرگــز	بــه	رونــق	اقتصــادی،	بهبــودی	ســطح	
زندگــی	مــردم	و	ایجــاد	ثبــات	در	اقتصــاد	منجــر	نشــد.	ایــن	امــر	ریشــه	در	

کارآمــد	داشــت.	 اقدامــات	عوام	گرانــه	دولــت	نا
برنامه	هــای	توســعه	فرهنگــی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	سیاســی	هنگامــی	
قابلیــت	اجرایــی	پیــدا	می	کننــد	کــه	مبتنی	بر	تحلیــل	واقع	بینانــه	از	وضعیت	
کارهــای	منســجم	باشــند	و	بــر	اســاس	نظریــه	 موجــود	و	شناســایی	ســاز	و	
علمــی	و	برپایــه	نگــرش	نظام	منــد	و	همــه	جانبــه	و	درک	به	هم	پیوندی	هــا	
مختلــف	 عرصه	هــای	 در	 جامعــه	 مجموعه	هــای	 زیــر	 اندرکنش	هــای	 و	
تنظیــم	شــوند	و	بنــا	بــر	تجــارب	جامعه	بشــری	در	زمینه	کاربرد	ســاز	و	کارها	و	
گــردد.	همراه	ســازی	برنامــه	علمــی	توســعه	پایــدار	 روش	هــای	علمــی	تدویــن	
جامعــه	بــا	اقتــدار	مدیریتــی	و	مشــارکت	فعــال	مــردم	در	امــور	اقتصــادی،	
سیاســی	و	اجتماعــی	تحقــق	اهداف	برنامــه	ای	و	هدایت	جامعه	در	راســتای	

ــد. آرمان	هــای	انقــالب	اســالمی	را	تضمیــن	می	نمای

کارآمدی مدیریت 4-۱0-نا
نیروهــای	پرشــور	و	انقالبــی	جامعــه	مــا	در	بهــار	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	بــا	
ــروزی	 ــد	و	در	آغازیــن	ســال	های	پی ــدات	خارجــی	وســیع	مواجــه	بودن تهدی
انقــالب	اســالمی	بــا	جنــگ	تحمیلــی	روبرو	شــدند	و	دفاع	از	کشــور	و	پاســداری	
از	انقــالب	به	عنــوان	وظیفــه	ملــی	و	شــرعی	تلقــی	شــد.	پــس	از	پایــان	جنــگ	
تحمیلــی	ســامان	دهی	امــور	کشــور	در	دســتور	کار	قــرار	گرفــت	و	مدیریــت	امــور	
گرفتنــد.	تجربــه	انــدک	مدیریتــی	و	عــدم	 در	ســطوح	مختلــف	را	برعهــده	
دسترســی	بــه	دانــش	فنــی	مدیریــت	ســبب	شــد	ســعی	و	خطــا	جایگزیــن	
نگــرش	علمــی	و	نظام	منــد	بــه	امــور	باشــد	و	مدیریــت	تجربــی	بــر	مدیریــت	
تخصصــی	ترجیــح	داده	شــود.	بــه	تبــع	ضعــف	مدیریــت،	نبــود	تشــکیالت	
کفایــت	آمــوزش	عالــی	در	اوایــل	دهــه	 منســجم	و	عقــب	افتادگــی	و	عــدم	
و	 اجتماعــی	 فرهنگــی،	 و	پیچیدگــی	مســائل	 ســوئی،	 از	 هفتــاد	شمســی	
کوتــاه	مــدت	جامعــه	از	طــرف	دیگــر	وضعیتــی	 اقتصــادی	و	ضرورت	هــای	
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ــف	براســاس	اعتمــاد	 ــران	در	ســطوح	مختل ــه	انتخــاب	مدی ک را	پیــش	آورد	
شــخصی	صــورت	پذیرفــت	و	ایــن	امــر	بتدریــج	در	عرصه	هــای	مختلــف	
کــرد.	تــداوم	ایــن	وضعیــت	ســبب	شــد	روابــط	نســبی،	ســببی	 تســری	پیــدا	
و	سیاســی	به	عنــوان	معیــار	عمــده	بــرای	انتخــاب	مدیــران	تلقــی	شــود.	
کارآمدی	و	بازدهی	 پیامد	گســترش	این	وضعیت	موجب	شــده	اســت	ســطح	
کشــور	تنــزل	یابــد	و	رانت	جویــی	و	فســاد	اداری	ترویــج	پیــدا	 نظــام	مدیریــت	
کشــور	و	 کــه	بزرگتریــن	ســرمایه	اجتماعــی	 کنــد	و	اعتمــاد	مــردم	بــه	نظــام،	
نظــام	به	شــمار	مــی	آیــد،	دچــار	چالــش	شــود.	بــه	ایــن	ترتیــب،	ادامــه	بحــران	
ناکارآمــدی	و	مشــروعیت	نظــام	را	در	اذهــان	تــوده	مــردم	تداعــی	نمــوده	اســت.	
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5-الگــــوی اقتصــاد اجتماعــی بـرای مقابلــه با چالش های 
جامعه

و	مسائل	 کرده	 پیاده	 گسترده	ای	 ابعاد	 کشور	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	 چالش	های	
کشور	 کشور	هم	چنان	فشار	عظیمی	را	بر	زندگی	مردم	وارد	می	نماید	و	توسعه	 مهم	
کارآمدی	الزم	برای	 با	مخاطرات	بسیار	جدی	مواجه	شده	است.	مدیریت	در	کشور	
گستره	مشکالت	جامعه	افزوده	شده	 مقابله	با	چالش	ها	را	از	خود	نشان	نداده	و	بر	
است.	در	فصل	حاضر	ضمن	اشاره	بر	دالیل	عمده	عدم	موفقیت	برنامه	های	اجرایی	
کشور	با	استفاده	از	مفهوم	اقتصاد	بازار	اجتماعی	راه	برون	رفت	از	وضعیت	موجود	
توضیح	داده	می	شود	و	راه	بردهای	مقابله	با	چالش	های	جامعه	تنظیم	و	ارایه	می	گردد.

5-۱-الگوی اقتصاد اجتماعی
بررســـی	تحـــوالت	اقتصـــادی،	اجتماعی	و	سیاســـی	جهـــان	در	دوران	پس	
کـــی	از	آن	 از	انقـــالب	صنعتـــی	و	مـــروری	بـــر	تکویـــن	نظریه	دولـــت	رفاه	حا
کارآمـــد	و	مبانی	نظری	 اســـت	که	اقتصاد	بـــازار	اجتماعی	الگوی	حکمرانی	
مناســـب	برای	ســـازماندهی	فعالیت	هـــای	اقتصادی	و	اجتماعـــی	را	فراهم	
کارکـــرد	آن	داللت	بـــر	آن	دارد	 مـــی	آورد.	فرآینـــد	تحـــول	در	نظریه	دولـــت	و	
کار	بـــازار	و	نیز	ســـازماندهی	امور	 کـــه	ایجاد	محیط	رقابتی	براســـاس	ســـاز	و	
اجتماعی	براســـاس	بـــازار	رقابتی	بنیان	الزم	بـــرای	تخصیص	بهینه	منابع	
را	فراهـــم	مـــی	آورد.	محیـــط	رقابت	در	بـــازار	با	فعالیت	بخـــش	خصوصی	و	
مقابلـــه	بـــا	انحصارات	دولتـــی،	شـــبه	دولتی	و	خصوصی	در	همـــه	زمینه	ها	

کارایی	اقتصاد	را	در	پی	داشـــته	باشـــد. می	توانـــد	ارتقـــای	
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و	 بازار	 از	 دریافتی	 اطالعات	 طبق	 را	 خود	 کارکرد	 و	 رفتار	 بخش	خصوصی	
براساس	انتخاب	ترکیب	بهینه	عوامل	تولید	در	چارچوب	بازار	شکل	می	دهد	
و	حاصل	آن	در	بیشینه	سود	بنگاه	تولیدی	خصوصی	بازتاب	پیدا	می	کند.	
ولی	بیشینه	سازی	سود	بنگاه	می	تواند	با	ایجاد	هزینه	های	اجتماعی	همراه	
که	تخریب	منابع	را	به	دنبال	دارد	و	در	پی	آن	آسیب	های	اجتماعی	 باشد	
کمینه	سازی	 این	رو،	 از	 می	سازد.	 مواجه	 مخاطره	 با	 را	 انسان	 زندگی	
کاربرد	ابزارهای	سیاست	گذاری	 که	 هزینه	های	اجتماعی	یک	امر	الزم	است	
کاهش	هزینه	های	اجتماعی	در	چارچوب	بازار	را	الزم	 و	ایجاد	رقابت	برای	
دارد.	به	این	ترتیب	دولت	نقش	سیاست	گذاری	و	هدایت	راه	بردی	جامعه	

را	بر	عهده	می	گیرد.
ایجاب	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	 امور	 در	 خصوصی	 بخش	 فعالیت	 توسعه	
ارتقای	 کاالها	و	خدمات	نیز	نقش	فزآینده	ای	در	 کنندگان	 می	کند	مصرف	
کیفیت	محصوالت	و	خدمات	ایفا	نمایند	و	تولید	و	تقاضا	همسو	با	یکدیگر	
به	بهره	برداری	بهینه	از	منابع	برای	ارتقای	سطح	زندگی	و	جایگاه	انسان	در	
جامعه	بپردازند.	از	این	رو	تغییر	رویکرد	عرضه	گرا	به	مدیریت	تقاضا	و	ایجاد	
دگرگونی	در	سبک	زندگی	فردی	و	اجتماعی		تنها	با	مشارکت	اجتماعی	مردم	
گاه،	مطلع،	 آ امکان	پذیر	است.	مشارکت	اجتماعی	مردم	مستلزم	شهروند	
فعال،	مطالبه	گر	و	قدرتمند	است.	تحقق	این	امر	حراست	از	حقوق	بشر	و	

توسعه	تشکل	های	مدنی	و	تاثیرگذاری	آن	ها	در	روندهای	جامعه	است.	
	از	جملــه	مــوارد	تصریــح	شــده	در	قانــون	 مجموعــه	مــوارد	اشــاره	شــده	در	بــاال
کالن	اســت.	ولــی	عملیاتــی	شــدن	راه	بردهــا	و	 کشــور	و	سیاســت	های	 اساســی	
سیاســت	ها	بــه	دلیــل	نبــود	نظریــه	منســجم	بــرای	ســازماندهی	امــور	جامعــه	
بــه	مرحلــه	اجــرا	نرســیده	اســت.	لــذا،	تنظیــم	و	تدویــن	نظــام	فکــری	منســجم	
کارآمــد	و	پاســخ	گو	ضــرورت	دارد.	از	 و	یکپارچــه	بــرای	ســازماندهی	دولــت	
ایــن	رو،	الگــوی	حکمرانــی	اقتصــاد اجتماعــی	بــا	اســتفاده	از	تجــارب	جامعــه	
شــالوده	 به	عنــوان	 اجتماعــی	 بــازار	 اقتصــاد	 در	 آن	 جمع	بنــدی	 و	 بشــری	
کاربــردی	و	اعتباربخشــی	آن	در	جهــان	در	مــورد	تدویــن	نظریــه	الزم	 علمــی	و	
کارآمــد	و	توانمنــد	بــرای	مقابلــه	بــا	چالش	هــای	بــزرگ	 بــرای	تشــکیل	دولــت	
کاربــرد	نظریــه	دولــت	مبتنــی	بــر	اقتصــاد	 گرفــت.	 جامعــه	مــورد	اســتفاده	قــرار	
کشــور	و	 کالن	 بــازار	اجتماعــی	بــا	توجــه	بــه	اســناد	باالدســتی	و	سیاســت	های	
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کهــن	ایرانــی	تحــت	 ــرداری	از	تجــارب	تاریخــی	مبــازرات	در	تمــدن	 ــا	بهره	ب ب
عنــوان	مــدل	دولــت	اقتصــاد اجتماعــی	تنظیــم	و	تدویــن	شــد.

کلی	مدل	دولـــت	اقتصاد اجتماعی ایران	بر	اســـاس	اصـــول	زیر	تدوین	 مبانـــی	
است. شده	

توسـعه	بـازار	رقابتـی	در	اقتصـاد	ایـران	و	مقابلـه	بـا	شـکل	گیری	هـر	نـوع		 
انحصـار	در	بـازار

ارایـه	خدمـات	اجتماعـی	کارآمـد	براسـاس	سـاز	و	کار	بـازار	رقابتـی	و	برای		 
گسـترش	عدالت	اجتماعی

کمینه	سازی	هزینه	های	اجتماعی	ناشی	از	فقر،	بی	کاری،	فساد،	آلودگی		 
محیط	زیست	و	دیوان	ساالری	غیرکارآمد

پشتیبانی	از	نوآوری	و	خالقیت	و	توسعه	فرهنگ	جامعه	و	ارتقای	کار	و		 
تالش	به	عنـوان	یک	ارزش

کمینه	سـازی	نقش	دولت	در	امور	اقتصادی	و	اجتماعی	و	پشـتیبانی	از		 
تشـکل	های	مدنی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاسـی

ایجــاد	انضبــاط	مالــی	در	بودجــه	دولــت	و	تفکیــک	مدیریــت	مالــی	و		 
پولــی	از	یکدیگــر

تـالش	بـرای	توسـعه	هم	کاری	های	بین	المللی	برای	صلـح،	ثبات،	حل		 
مسـائل	جامعه	بشـری	در	راستای	منافع	ملی

کارآمد نمودن مدیریت 5-۲-اصالح و 
کارآمــد	نمــودن	آن	براســاس	علــم،	دانــش	و	 اصــالح	نظــام	مدیریتــی	و	
و	 راه	بــردی	 نظام	منــد،	 نگرش	هــای	 بــر	 مبتنــی	 مدیریتــی	 مهارت	هــای	
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ــرای	تحقــق	 مردم	ســاالری	از	وظایــف	مهــم	دولــت	اجتماعــی	می	باشــد.	ب
ــود: ــر	در	اولویــت	خواهــد	ب ــر	پیگیــری	امــور	زی ایــن	ام

5-۲-۱-اعمال ضوابط حرفه ای در انتخاب مدیران
بــر	 براســاس	معیارهــای	مبتنــی	 اجرایــی	 امــور	 انتخــاب	مدیــر	
کاردانــی،	مهــارت،	عالقمنــدی،	بــاور	عمیــق	بــر	موضوع	 دانایــی،	
کار،	شــناخت	علمــی،	و	تســلط	بــر	نگــرش	نظام	منــد	و	 و	اهمیــت	
راه	بــردی	و	مبــارزه	بــا	شــیوه	های	انتخــاب	مدیــر	اجرایــی	برپایــه	

رابطــه	نســبی،	ســببی	و	سیاســی.

کارآمد نمودن نظام مدیریتی کشور 5-۲-۲-اصالح و 

اصالح	ساختار	مدیریت	اجرایی	با	ایجاد	بستر	مناسب	برای		 
و	 علمی	 کارشناسی	 کار	 بر	 تصمیم	گیری	 فرآیند	 پایه	گذاری	
متعهدانه،	توسعه	احساس	مشارکت	در	فرآیند	تصمیم	سازی	
برای	کارشناسان،	تعمیق	احساس	بازدهی	در	بدنه	کارشناسی	
و	مدیریتی	کشور	در	سطوح	مختلف	و	احساس	رضایت	فردی	
با	مخدوش	سازی	اطالعات	و	 کار	جمعی	و	مبارزه	جدی	 از	

گسترش	نظارت	اجتماعی	بر	فرآیند	تصمیم	گیری

کارآمد	نمودن	نظام	مدیریتی	کشور	از	طریق	توسعه	و	تعمیق	 
ســـرمایه	انســـانی،	گســـترش	انگیزه	های	فردی	و	اجتماعی	
در	نظـــام	مدیریتـــی،	جلـــب	مشـــارکت	نخبـــگان	جامعه	در	
کشـــور،	ایجاد	پویایی	 تدوین	و	اجرای	برنامه	های	توســـعه	

و	انعطـــاف	در	نظـــام	اداری	و	اجرایی.

5-۲-3-نظارت اجتماعی بر عملکرد دستگاه اجرایی
از	طریــق	 قــوه	مجریــه	 بــر	عملکــرد	 اجتماعــی	 نظــارت	 توســعه	
تقویــت	ســازمان	های	مردم	نهــاد	و	شــفافیت	در	ارایــه	اطالعــات	

و	پاســخ	گو	نمــودن	مدیــران	در	برابــر	جامعــه
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5-۲-4-تفکیک امور سیاست گذاری از تصدی گری
از	یکدیگر	و	تقویت	 تفکیک	امور	سیاست	گذاری	و	تصدی	گری	
گذاری	 وا و	 دولتی	 مدیریت	 در	 سیاست	گذاری	 نقش	 ارتقای	 و	
مدیریت	امور	تصدی	گری	به	بخش	خصوصی	واقعی	و	کارآفرین.

کارایی نظام اجرایی 5-۲-5-ارتقای سطح 
کشـور	از	طریـق	توسـعه	و	 کارایـی	نظـام	اجرایـی	 ارتقـای	سـطح	
تعمیـق	هماهنگـی	بیـن	دسـتگاههای	اجرایـی،	ترجیـح	منافـع	
گروهـی	و	جناحـی،	محلـی	و	قومـی	در	 ملـی	بـر	منافـع	بخشـی،	
کشـور	و	فرآینـد	تصمیم	گیـری. سـطوح	مختلـف	نظـام	مدیریتـی	

گیری  5-۲-6-اصالح تصمیم سازی و تصمیم 
ایجـاد	بنیان	هـای	علمـی	بـرای	تصمیم	سـازی	و	تصمیم	گیری،	
تصمیم	گیـری	 بـر	 مبنـی	 علمـی	 مدیریـت	 فرهنـگ	 گسـترش	
اطالعـات	 بنابـر	 نظام	منـد	 تحلیـل	 و	 علمـی	 شـناخت	 براسـاس	

واقعیت	هـا. از	 و	حقایـق	 دقیـق	

5-3-پیاده سازی مدل دولت اقتصاد اجتماعی
پیاده	ســازی	مــدل	دولــت	اقتصــاد اجتماعــی	ایجــاب	می	کنــد	اقدامــات	
ــد.	اجــرای	 ــه	اجــرا	درآی ــه	مرحل ــح	شــده	ب مشــخص	براســاس	اصــول	تصری
کاهــش	تلفــات	و	تخریــب	منابــع	 امــور	الزم	بایســتی	از	طریــق	رفــع	موانــع	و	
گیــرد.	در	ایــن	بخــش	بــه	اولویت	هــا	 و	اســتفاده	از	منابــع	احیــا	شــده	انجــام	
شــیوه	 و	 می	شــود	 اشــاره	 اجتماعــی	 اقتصــاد  دولــت	 ســازماندهی	 بــرای	
تشــکیل	 بــرای	 اولویت	هــا	 مهم	تریــن	 می	گــردد.	 تبییــن	 برنامــه	 اجــرای	

ــر	اســت. ــه	شــرح	زی ــی	ب ــاد اجتماع ــت	اقتص دول

احیای	منابع	تخریب	شده	از	طریق	هدفمندسازی	یارانه	های	انرژی	 

کاهش	سریع	نرخ	تورم	با	استفاده	از	  ایجاد	ثبات	در	اقتصاد	از	طریق	
	منابع	یارانه	انرژی



84

کاهش	هزینه	های	  ایجاد	انضباط	مالی	در	بودجه	دولت	از	طریق	
	غیرکارآمد	و	اصالح	نظام	بودجه	ریزی

افزایش	سرمایه	گذاری	و	پشتیبانی	از	فعالیت	بخش	خصوصی	 

5-3-۱-هدفمندسازی یارانه های انرژی
کـه	 می	شـود	 شـامل	 را	 منابـع	 از	 وسـیعی	 حجـم	 انـرژی	 یارانـه	
شمسـی	 	۹۰ دهـه	 اواخـر	 در	 انـرژی	 ترکیـب	 و	 مقـدار	 براسـاس	
هدفمندسـازی	 می	باشـد.	 ریـال	 میلیـارد	 هـزار	 	22۰۰۰ بـر	 بالـغ	
باشـد.	 داشـته	 اجتماعـی	 و	 اقتصـادی	 تاثیـر	 می	توانـد	 یارانـه	
و	 کارآمـد	 مدیریـت	 بـا	 بایسـتی	 انـرژی	 یارانـه	 هدفمندسـازی	
نقشـه	راه	 بایسـتی	 ایـن	رو	 از	 درآیـد.	 اجـرا	 مرحلـه	 بـه	 مصمـم	
هدفمندسـازی	یارانه	انرژی	براسـاس	فازهای	مشـخص	تدوین	

بـود. خواهـد	 زیـر	 ترتیـب	 بـه	 کـه	 درآیـد	 اجـرا	 مرحلـه	 بـه	 و	

فاز اول	 
افزایــش	قیمــت	انــرژی	بــرای	صنایــع	به	شــدت	انرژی	بــر	
کننــده	محصــوالت	بــه	ســطح	قیمت	هــای	انــرژی	 و	صــادر	
ــه	امــر	 ــع	حاصــل	ب ــارس	و	تخصیــص	مناب ــازار	خلیــج	ف در	ب

ســرمایه	گذاری	از	طریــق	بخــش	خصوصــی

فاز دوم	 
افزایش	قیمت	انرژی	در	سـایر	صنایع	به	سـطح	قیمت	های	
انـرژی	در	بـازار	خلیـج	فـارس	و	تخصیـص	منابـع	حاصـل	بـه	

امـر	سـرمایه	گذاری	از	طریـق	بخـش	خصوصـی

فاز سوم	 
کشاورزی	به	 افزایش	قیمت	انرژی	در	بخش	حمل	و	نقل	و	
سطح	قیمت	های	انرژی	در	بازار	خلیج	فارس	و	تخصیص	
منابع	حاصل	به	امر	سرمایه	گذاری	از	طریق	بخش	خصوصی
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فاز چهارم	 
افزایش	قیمت	انرژی	در	بخش	خانگی	و	عمومی	و	تجاری	
به	سطح	قیمت	های	انرژی	در	بازار	خلیج	فارس	و	تخصیص	
منابع	حاصل	به	امر	سرمایه	گذاری	از	طریق	بخش	خصوصی

ــش آن  کاه ــورم و  خ ت ــر ــرل ن کنت ــه و  ــاختار بودج ــالح س 5-3-۲-اص
بــه یــک رقمــی

بـــرای	ایجـــاد	ثبـــات	در	اقتصاد	ایجـــاد	انضباط	مالـــی	در	بودجه	
هدفمندســـازی	 محـــل	 از	 بودجـــه	 کســـری	 تامیـــن	 و	 دولـــت	
کاهش	ســـریع	 	خواهـــد	بود.	 یارانه	هـــای	انـــرژی	در	اولویـــت	باال
کاهـــش	قدرت	خریـــد	مردم	 نـــرخ	تـــورم	از	یک	طـــرف	مقابلـــه	با	
به	شـــمار	می	آیـــد	و	ایـــن	امـــر	به	ویـــژه	بـــرای	اقشـــار	حقوق	بگیر	و	
بـــا	درآمـــد	ثابت	حائـــز	اهمیت	فراوان	اســـت	و	از	طـــرف	دیگر،	در	
قیمت	هـــا	ثبات	برقـــرار	می	گـــردد	و	دورنمای	فعالیـــت	اقتصادی	
روشـــن	و	قابـــل	اعتماد	می	شـــود.	مـــوارد	عمـــده	اقدامـــات	برای	

کاهـــش	نرخ	تـــورم	بـــه	ترتیب	زیر	اســـت.

ایجاد	اصالح	ساختاری	در	نظام	بودجه	دولت	و	تخصیص		 
منابع	براساس	عملکرد	و	کارایی

حذف	هزینه	های	غیرضروری	و	تقویت	یودجه	پروژه	های		 
ناتمام	و	اجرای	آن	ها	با	مشارکت	بخش	خصوصی

حذف	درآمدهای	صادرات	نفت	و	گازطبیعی	از	بودجه	دولت	 

کسری	بودجه	از	طریق	منابع	احیا	شده	با		  تامین	بخشی از	
هدفمندسازی	یارانه	ها

اصالح	و	نوسازی	نظام	مالیات	کشور	 
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تامیـن	درآمـد	دولت	از	محل	مالیـات	ارزش	افزوده	بر	فروش		 
انرژی	براسـاس	طرح	هدفمندسـازی	یارانه	های	انرژی

حـذف	بودجـه	توسـعه	بخـش	عرضـه	انـرژی	و	جای	گزینـی		 
ارایـه	 بـا	 خصوصـی	 بخـش	 فعال	سـازی	 طریـق	 از	 آن	
انـرژی یارانه	هـای	 شـده	 احیـا	 منابـع	 محـل	 از	 ارزان	 تسـهیالت	

5-3-3-افزایش سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی کارآفرین
که	در	فرآیند	هدفمندسازی	 بخش	عمده	از	منابع	یارانه	انرژی	
یارانه	های	انرژی	آزاد	می	شود	و	در	اختیار	اقتصاد	ملی	قرار	می	گیرد	
برای	پشتیبانی	از	بخش	خصوصی	کارافرین،	بهینه	سازی	منابع	و	
نوسازی	و	توسعه	زیرساخت	های	کشور	تخصیص	داده	می	شود.	
موارد	عمده	سرمایه	گذاری	از	طریق	ارایه	تسهیالت	ارزان	به	بخش	

خصوصی	در	زمینه	های	زیر	تخصیص	داده	می	شود.

بهینه	سازی	انرژی	و	آب	و	محیط	زیست	 

کوچک	مقیـــاس	و	با		  توســـعه	ســـامانه	های	عرضه	انـــرژی	
انـــرژی	باال بازده	

بهینه	سـازی		  و	 چرخشـی	 اقتصـاد	 طرح	هـای	 پیاده	سـازی	
مصـرف	منابـع

اصالح،	نوسازی	و	توسعه	زیرساخت	حمل	ونقل	 

اصالح،	نوسازی	و	توسعه	زیرساخت	انرژی	 

5-3-4-کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی
نظام	تامیـــن	اجتماعی	می	تواند	تامین	حداقل	شـــرایط	زندگی	را	
برای	اقشـــار	کم	درآمـــد	و	خانوارهای	با	بنیـــان	اقتصادی	ضعیف	
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کارآمدی	نظـــام	تامین	 کیفیـــت	و	 را	امکان	پذیـــر	نمایـــد.	ارتقای	
کاهش	هزینـــه	زندگی	خانوارهـــا	را	نیـــز	در	پی	خواهد	 اجتماعـــی	
داشـــت	که	هزینه	بهداشـــت،	آموزش	و	مســـکن	از	جمله	مواردی	
کمـــک	بزرگی	خواهد	 کاهش	هزینه	های		خانوار	 که	برای	 اســـت	
بـــود.	هزینـــه	مســـکن،	بهداشـــت	و	آمـــوزش	در	بودجـــه	خانـــوار	
کاهـــش	 متوســـط	شـــهری	در	ســـال	۱3۹8	بیـــش	از	۵۷%	بـــود.	
هزینه	هـــای	خانـــوار	دز	زمینـــه	امور	ســـالمت،	آموزش	و	آســـایش	
از	طریـــق	اصالح	و	نوســـازی	نظـــام	تامین	اجتماعـــی	امکان	پذیر	
اســـت.	در	ارتبـــاط	با	نظـــام	اجتماعی	و	توانمندســـازی	اجتماعی	

مـــوارد	زیر	قابـــل	انجـــام	خواهد	بود.

اصالح	و	تقویت	نظام	بهداشت	و	سالمت	 

پشــتیبانی	از	بخــش	خصوصــی	بــرای	ســرمایه	گذاری	در	امــور		 
بهداشــت	و	آمــوزش

پشــتیبانی	از	صندوق	های	امــور	خیریــه	و	حمایــت	از	فعالیــن		 
در	بخــش	ســالمت	و	آمــوزش

درآمــد		  افزایــش	 بــرای	 اجتماعــی	 حمایــت	 چتــر	 توســعه 
پاییــن دهک	هــای	 خانوارهــای	

در		  خانوارهــا	 بهداشــت	 و	 آمــوزش	 هزینه	هــای	 تامیــن	
جامعــه پاییــن	 دهک	هــای	

تامیــن	درآمــد	الزم	بــرای	بیــکاران	بــرای	دوره	مــدت	معیــن	و		 
کارآمــوزی	آن	هــا کمــک	بــه	بازآمــوزی	و	

پایین		  دهک	های	 در	 خانوارها	 به	 مسکن	 تسیهالت	 ارایه	
جامعه	از	محل	هدفمندسازی	یارانه	ها	
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کارآمد و نوین 5-3-5-توسعه اقتصاد دانش بنیان و قناوری های 
یک	 مصرف	 و	 و	خدمات	 کاالها	 تولید	 فرآیندهای	 بهینه	سازی	
است	 کشور	 اقتصادی	 چالش	های	 با	 مقابله	 برای	 ضرورت	
است.	 جامعه	 توسعه	 فرآیند	 در	 عمقی	 حرکت	 یک	 امر	 این	 و	
گذشته	بر	پایه	احداث	 توسعه	سطحی	اقتصاد	ایران	در	۵	دهه	
مصرف	 طریق	 از	 محصوالت	 تولید	 و	 جدید	 ظرفیت	های	
بیشتر	منابع	استوار	بود	و	مبنای	رویکرد	نیز	عرضه	گرا	بود.	ولی	
بهینه	سازی	یک	حرکت	از	سطح	به	عمق	است	و	افزایش	مقدار	
بازده	 افزایش	 و	 فرآیندها	 بهینه	سازی	 از	طریق	 تولید	 کیفیت	 و	
زنجیره	تامین	و	عرضه	کاالها	ممکن	است.	در	این	حالت	ارتقای	
بازده	و	گارآیی	و	بهبود	بهره	وری	در	اقتصاد	رویکرد	اصلی	به	شمار	
داده	می	شود.	 ترجیح	 توسعه	ظرفیت	 بر	 بازده	 افزایش	 می	آید.	
ارتقای	بازده	اقتصاد	و	منابع	از	طریق	شناخت	علمی	از	فرآیندها	و	
کاربرد	دانش	فنی	امکان	پذیر	است.	شناخت	علمی	طی	آموزش	
و	پژوهش	حاصل	می	شود	و	کاربرد	دانش	فنی	نیز	مستلزم	توسعه	
کارآمد	است.	در	این	حالت	 و	تجاری	سازی	فناوری	های	نوین	و	
نیز	پژوهش	کاربردی	و	فعالیت	های	دانشی	برای	توسعه	فناوری	

کار	نوین	مبتنی	بر	دانش	ضرورت	دارد. و	گسترش	کسب	و	
کـه	 دارد	 قـرار	 توسـعه	 از	 مرحلـه	ای	 در	 ایـران	 جامعـه	 و	 اقتصـاد	
مصـرف	منابـع	بـا	بـازده	پاییـن	بـه	بـروز	محدودیت	هـای	فـراوان	
منجر	می	شـود	و	رشـد	اقتصاد	را	مختل	می	نماید.	از	سـوی	دیگر،	
کـم	بـه	تولیـد	ضایعـات	 افزایـش	پرشـتاب	مصـرف	منابـع	بـا	بـازده	
تخلیـه	 و	 می	گـردد	 منتهـی	 جامعـه	 در	 فـراوان	 پس	ماندهـای	 و	
ضایعـات	و	پس	ماندهـا	در	محیط	زیسـت	به	تخریب	بیشـتر	منابع	
بـازده	 افزایـش	 لـذا،	 زندگـی	منجـر	می	شـود.	 افتـادن	 بـه	خطـر	 و	
بازچرخـه	 و	 پس	ماندهـا	 و	 ضایعـات	 کاهـش	 و	 مصـرف	 و	 تولیـد	
مـواد	و	انـرژی	بـه	تولیـد	یک	راه	کار	اساسـی	اسـت	و	در	کلیه	مراحل	
کاربـرد	دانـش	فنـی	و	فنـاوری	یـک	 بازچرخـه	مـواد،	آب	و	انـرژی	
کاربـرد	 و	 دانش	بنیـان	 اقتصـاد	 توسـعه	 ایـن	رو،	 از	 اسـت.	 الـزام	
کارآمـد	از	جملـه	اقدامـات	مهـم	بـرای	توسـعه	پایـدار	 فناوری	هـای	
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جامعـه	اسـت.	برای	توسـعه	اقتصـاد	دانش	بنیان	پی	گیـری	موارد	
اقتصـاد اجتماعـی	طرح	ریـزی	می	شـود. زیـر	براسـاس	الگـوی	

پشتیبانی	از	پژوهش	پایه	ای	و	بنیادی	با	استفاده	از	منابع		 
هدفمندسازی	یارانه	ها

سطوح		  با	 فناوری	ها	 تجاری	سازی	 و	 توسعه	 از	 پشتیبانی	
آمادگی	مختلف

ورود		  زیرساخت	الزم	جهت	 توسعه	 برای	 منابع	 تخصیص	
فناوری	های	نوین	به	بازار

ارایــه	تســهیالت	بــه	بخــش	خصوصــی	بــرای	تجاری	ســازی		 
کنــج	بــازار فنــاوری	و	تســهیل	نفــوذ	در	

ارایــه	تســهیالت	بــرای	تولیــد	انبــوه	فناوری	هــای	نویــن	و		 
تســهیل	صــادرات	آن	هــا

گسترش	شبکه	های	پژوهش،	توسعه		  پشتیبانی	از	ایجاد	و	
فناوری،	ساخت	تجهیزات	و	یکپارچه	سازی	فناوری

و		  فناوری	 توسعه	 فنی،	 دانش	 رقابتی	 بازارهای	 ایجاد	
خدمات	فناوری

5-3-6-ایجاد اشتغال جدید از طریق افزایش سرمایه  گذاری
منابـع	حاصـل	از	هدفمندسـازی	یارانه	هـای	انـرژی	و	به	کارگیـری	
توسـعه	 تسـریع	 بـرای	 متوالـی	 فـاز	 چهـار	 در	 ملـی	 اقتصـاد	 منابـع	
اجتماعـی  اقتصـاد  مفهـوم	 براسـاس	 اجتماعـی	 و	 اقتصـادی	
را	 نویـن	 اجرایـی	 نظـام	 پیاده	سـازی	 بـرای	 توجـه	 قابـل	 فرصـت	
فراهم	می	آورد.	هنگامیکه	منابع	حاصل	از	هدفمندسـازی	یارانه	
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انـرژی	بـه	سـرمایه	گذاری	جدیـد	در	بهینه	سـازی	انـرژی،	توسـعه	
زیرسـاخت	ها،	توسـعه	اقتصـاد	چرخشـی	تخصیـص	پیـدا	می	کنـد	
تعـداد	قابـل	توجـه	شـغل	جدیـد	ایجـاد	می	شـود	و	ایـن	نـوع	شـغل	
جدیـد	نیازمنـد	نیـروی	انسـانی	مسـلط	بـه	علـوم،	دارای	تخصص	
کافـی	و	مهـارت	اسـت.	توسـعه	نیـروی	انسـانی	زمینـه	شـغل	های	
امـر	 جدیـد	در	بخـش	خدمـات	علمـی	و	فنـی	را	فراهـم	مـی	آورد.	
سـرمایه	گذاری	اضافـی	کمک	می	کند	اقتصـاد	از	حالت	رکود	خارج	
کار	منجـر	می	شـود.	 بـازار	 گسـترش	 بـه	 اقتصـادی	 رونـق	 و	 شـود	

کار	پی	گیـری	اقدامـات	زیـر	الزم	اسـت. بـرای	توسـعه	بـازار	

رفع	موانع	اداری	برای	سرمایه	گذاری	جدید	بخش	خصوصی	 

	اصالح	و	نوسازی	قانون	کار	براساس	منشور	سازمان	جهانی		 
کارفرما کار	و	 کار	و	نوسازی	رابطه	نیروی	

کار	و	اصالح	و	نوسازی		  رفع	مشکالت	اداری	مربوط	به	بیمه	
نظام	بیمه

اصالح	نظام	مالیاتی	در	جهت	تشویق	سرمایه	گذاری	جدید	 

حمایت	از	سرمایه	گذاری	جدید	بخش	خصوصی	متناسب		 
با	ایجاد	شغل
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6-تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

ماموریــت	دولــت	براســاس	الگــوی	اقتصــاد اجتماعــی	توســعه	بازارهــای	رقابتــی،	
کمینه	ســازی	دخالــت	دولــت	در	امــور	 گســترش	رقابــت	و	 کارایــی	ازطریــق	 افزایــش	
اقتصــادی	و	اجتماعــی	تعریــف	می	شــود.	مبانــی	اقتصــاد اجتماعــی	بــر	عرصه	های	
اجتماعــی	و	سیاســی	نیــز	تعمیــم	داده	می	شــود.	در	عرصه	های	سیاســی	و	اجتماعی	
هــم	کاری	و	همبســتگی	بــرای	توســعه	اجتماعــی	و	فرهنگــی	و	رقابــت	در	عرصــه	
سیاســت	براســاس	برنامــه	مــدون	و	مشــارکت	فعــال	در	جامعــه	تعیین	کننده	ســمت	
ــاد	الگــوی	 ــه	ابع ــزارش	حاضــر	ب گ و	ســوی	تحــوالت	می	باشــد.	در	فصــل	ششــم	از	
ــا	امــور	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	سیاســی	 حکمرانــی	اقتصــاد اجتماعــی	در	ارتبــاط	ب

به	طــور	مختصــر	اشــاره	می	شــود

6-۱-توسعه اجتماعی
الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی	پیوند	اقتصاد	و	نظام	اجتماعی	را	مورد	
کارآمدی	و	مشارکت	اجتماعی	مردم	را	الزم	می	شمارد.	 توجه	قرار	می	دهد	و	
رقابت	در	اقتصاد	و	مقابله	با	انحصارات	یک	اصل	در	الگوی	اقتصاد اجتماعی 
است	و	الزمه	رقابت،	شفافیت	و	رفتار	صادقانه	و	منطبق	با	اخالق	و	ارزش	های	
اخالقی	است.	شفافیت	امکان	دسترسی	به	اطالعات	درست	را	فراهم	می	آورد	
و	رفتارها	براساس	اطالعات	درست	و	معتبر	شکل	می	گیرد.	دسترسی	آحاد	
جامعه	به	اطالعات	کامل	کمک	می	کند	نظارت	اجتماعی	بر	عملکرد	نهادها	و	
افزاد	شکل	گیرد	که	سبب	می	شود	افراد	حقیقی	و	حقوقی	منش	اخالق	مداری	
را	در	پیش	بگیرند.	مقابله	با	انحصارات	دولتی	و	خصوصی	در	یک	محیط	
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شفاف	به	سهولت	قابل	اجرا	خواهد	بود	و	نظارت	اجتماعی	مانع	از	حرکت	
بنگاه	ها	و	افراد	به	سمت	انحصار	و	بهره	جویی	از	موقعیت	سیاسی	و	اقتصادی	
و	 است	 فساد	 بازدارنده	 مهم	 عامل	 اجتماعی	خود	 نظارت	 باشد.	 می	تواند	
کمک	می	کند	قوانین	و	 شفافیت	از	طریق	دسترسی	سهل	و	آزاد	به	اطالعات	

قراردادهای	اجتماعی	رعایت	گردد	و	راه	بر	قانون	گریزی	مسدود	می	شود.
نظارت	اجتماعی	بر	رفتارها	و	عملکردها	در	جامعه	هنگامی	ضمانت	اجرایی	
پیدا	می	کند	که	روحیه	مشارکت	در	امور	جامعه	تقویت	شود	و	تشکل	های	مدنی،	
صنفی	و	مردم	نهاد	براساس	آزادی	انتخاب	شکل	بگیرند.	نظارت	اجتماعی	
بر	عملکرد	افراد	حقیقی	و	حقوقی	از	طریق	تشکل	های	مردم	نهاد	می	تواند	
نظارت	فعال	را	شکل	دهد	و	مبازره	با	فساد	و	سوءاستفاده	را	به	ثمر	برساند.	در	

الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی	پی	گیری	موارد	زیر	ضرورت	دارد.

تنظیم	و	اجرای	قوانین	برای	رعایت	حریم	خصوصی	و	الزامی	نمودن		 
رعایت	حقوق	شهروندی

جلوگیری	از	هرگونه	تجسس	در	زندگی	شخصی،	خانوادگی	و	اجتماعی		 
آحاد	جامعه

سازماندهی	نظام	نظارت	بر	رعایت	حقوق	شهروندی	براساس	منشور	 
	حقوق	بشر	و	قانون	اساسی

مبارزه	با	هرگونه	تبیعض	در	زبان،	ملیت،	قوم،	اندیشه	و	تفکر	 

اعتمادســازی	بیــن	ملــت	و	دولــت	و	پاســخ	گو	نمــودن	دولــت	در	قبــال	 
	مطالبات	اجتماعی

تسهیل	دسترسی	به	اطالعات	عمومی	و	عملکرد	بنگاه	ها،	نهادها	و	الزام	 
	دستگاه	های	اجرایی	دولتی	به	شفاف	سازی

دسترسی	عموم	مردم	به اطالعات	در	مورد	پروژه	های	دولتی		 
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پشتیبانی	از	تشکل	های	مردم	نهاد	در	زمینه	های	اجتماعی،	حقوقی،	 
	صنفی	و	زیست	محیطی

ایجاد	نظام	پایش،	راستی	آزمایی	و	گزارش	دهی	در	امور	اجتماعی	و	عمومی	 

تقویت	شوراهای	محلی	و	منطقه	ای	 

پشتیبانی	از	فعالیت	های	مدنی	برای	کمک	رسانی	به	هم	نوع	و	تسهیل	 
	گسترش	بنیادهای	فرهنگی	و	اجتماعی	و	خیریه

6-۲-ارتقای فرهنگی
که	 مدل	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی	نوعی	از	سازمان	اداری	جامعه	است	
بر	شالوده	رقابت	در	عرصه	اقتصاد،	همبستگی	اجتماعی	و	تقویت	روحیه	
مشارکت	جویانه	و	تعمیق	هویت	انسانی	و	اجتماعی	پایه	گذاری	شده	است.	
پیاده	سازی	طرحهای	مرتبط	با	اقتصاد اجتماعی	فرهنگ	باالی	انسانی	و	
اجتماعی	را	الزم	دارد.	تجربه	تمدن	ایرانی	و	تکمیل	آن	با	باورهای	اسالمی	
که	تعالی	انسان	 یک	پتانسیل	بزرگ	برای	ارتقای	فرهنگ	فراهم	می	آورد	
فرهنگ	مدار	متکی	بر	ارزش	های	اخالقی	و	حرفه	ای	را	ممکن	می	سازد.	برای	

ارتقای	فرهنگ	جامعه	الزم	است	موارد	زیر	در	اولویت	قرار	گیرد.

پشتیبانی	از	ایجاد	و	فعالیت	تشکل	های	فرهنگی	مبتنی	بر	فعالیت	و	 
	کنشگری	اهل	فرهنگ

فعالیت	  توسعه	 راه	بردهای	 تدوین	 در	 فرهنگی	 تشکل	های	 	مشارکت	
	فرهنگی،	هنری،	ورزشی

حمایت	از	تشکل	های	فرهنگی	محلی،	شهری	و	روستایی،	منطقه	ای	و	ملی	 

میـــرات	و	  در	 پژوهـــش	 از	 پشـــتیانی	 و	 تاریخـــی	 میـــراث	 از	 پاســـداری	
	فرهنگ	تاریخی
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گســـترش	تعامالت	فرهنگی	بین	اقـــوام	مختلف،	  تشـــویق،	تســـهیل	و	
	مناطق	مختلف	کشور	

آموزش	  تسهیل	 و	 منطقه	ای	 و	 محلی	 فرهنگ	های	 ارتقای	 	تسهیل	
	زبان	هـــای	محلـــی	و	فعالیت	هـــای	فرهنگـــی	طبـــق	زبـــان	و	فرهنـــگ	

محلـــی	و	منطقـــه	ای

پشتیبانی	از	پژوهش،	مطالعات	میدانی	و	فعالیت	اهل	فرهنگ	محلی		 
در	راستای	تقویت	فرهنگ	محلی

پشتیبانی	از	توسعه	ایرانگردی،	طبیعت	گردی،	توریسم	سالمت	 

تولید	  معنوی	 مالکیت	 و	 حقوق	 از	 حراست	 و	 نوآوری	 نظام	 	ایجاد	
	کنندگان	آثار	فرهنگی	و	هنری

ایجـــاد	فرصت	آموزش	و	پرورش	یکســـان	برای	مردم	ایـــران	در	اقصی	 
	نقاط	کشور

ایجـــاد	تحـــول	بنیانـــی	در	نظام آمـــوزش	عالی	بـــرای	ارتقـــای	کیفیت	و		 
تقویت	پژوهش	و	روحیه	فعالیت	پژوهشی	و	فرهنگی	گروهی

6-3-توسعه سیاست در ایران
تکویــن	و	تکامــل	علــم	اقتصــاد	سیاســی	در	جامعــه	بــر	اســاس	مبارره	هــای	
اجتماعــی	در	کشــورهای	مختلــف	و	در	ایــران	داللت	بــر	آن	دارد	که	اقتصاد	
ــردی	 ــت	راه	ب ــرای	هدای ــوان	یــک	ســازمان	دولتــی	ب ــازار	اجتماعــی	به	عن ب
بــرای	 سیاســی	 و	 اجتماعــی	 مبــارزات	 دســتاورد	های	 مبتنی	بــر	 جامعــه	
ــه	اســت	و	 ــگاه	انســان	در	جامع ــای	جای ــدار	شــهروندی	و	ارتق ــش	اقت افزای
کاربــرد	آن	در	شــرایط	ایــران	و	بــا	توجــه	بــه	تمــدن	ایرانــی	و	باورهــای	دینــی	
کشــور	بــرای	آزادی	و	اســتقالل	به	صــورت	 و	نیــز	تجربــه	مبــارزات	تاریخــی	
مــدل اقتصــاد اجتماعــی	حکمرانــی	تدویــن	شــده	اســت.	مــدل	حکمرانــی	
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اقتصــادی،	 امــور	 در	 رقابــت	 شــفافیت،	 اصــل	 بــر	 اجتماعــی	 اقتصــاد 
برخــورداری	مــردم	از	آزادی	هــای	مدنــی	و	سیاســی	و	مشــارکت	اجتماعــی	
کــه	 کلیــه	امــور	جامعــه	طرح	ریــزی	شــده	اســت.	مهم	تریــن	مــواردی	 در	
پی	گیــری	آن	هــا	در	عرصــه	سیاســت	داخلــی	بــه	تســهیل	امــر	پیاده	ســازی	

ــه	ترتیــب	زیــر	اســت. کمــک	می	کنــد	ب الگــوی	اقتصــاد اجتماعــی	

و	  تسامح	 مدارا،	 گفتگو،	 تعامل،	 محور	 بر	 سیاسی	 فرهنگ	  گسترش	
	تشریک	مساعی	برای	مراقیت	از	و	گسترش	منافع	ملی

پشتیبانی	از	تشکیل	و	فعالیت	احزاب	سیاسی	و	مشارکت	آن	ها	در	امور		 
سیاسی	جامعه

جلوگیری	از	هرگونه	محدودیت	برای	فعالیت	احزاب	سیاسی	بر	مبنای		 
قانون	اساسی

تقویت		  و	 اعتمادسازی	 از	طریق	 امور	سیاسی	 در	 مردم	 جلب	مشارکت	
اعتماد	مردم	به	دولت

پاسداری	از	اندیشه	سیاسی	و	آزادی	سیاسی	طبق	مفاد	قانون	اساسی	 

تعامل		  ایجاد	 و	 دولتی	 نهادهای	 غیرقانونی	 عملکرد	 هرگونه	 با	 مبارزه	
سازنده	بین	نهادهای	حاکمیتی	و	قوای	سه	گانه

6-4-تحوالت در سیاست خارجی
سیاسـت	خارجـی	ادامـه	سیاسـت	داخلـی	و	الگـوی	حکمرانـی	در	یـک	کشـور	
کـم	بـر	 اسـت	و	بعـد	مهمـی	از	فعالیـت	دولـت	را	تشـکیل	می	دهـد.	اصـول	حا
سیاسـت	خارجـی	و	شـیوه	تدویـن	و	پیش	بـرد	سیاسـت	خارجـی	در		قانـون	
اساسـی	منعکـس	اسـت	ولـی	مسـئولیت	اجـرای	سیاسـت	خارجـی	در	اختیـار	
دولـت	قـرار	دارد.	سیاسـت	خارجـی	در	الگـوی	اقتصـاد اجتماعـی	سیاسـت	
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بنیان	هـای	 تقویـت	 یـرای	 دیپلماسـی	 و	 اسـت	 محـور	 توسـعه	 خارجـی	
اقتصـادی	و	اجتماعـی	شـکل	می	گیـرد.

آلودگـی	محیط	زیسـت	و	تغییـرات	اقلیـم	هزینه	هـای	اجتماعـی	و	موانعـی	را	
کشـورهای	مختلف	به	وجود	آورده	اسـت.	مقابله	 در	راه	توسـعه	همه	جابنه	
بـا	چالش	هـای	محیط	زیسـت	و	تغییـرات	اقلیـم	یـک	امـر	جهانـی	اسـت	و	
کشـوری	نمی	توانـد	بـه	تنهایی	به	حل	مسـائل	تغییرات	اقلیم	اقـدام	نماید.	
ضـرورت	مقابلـه	بـا	چالش	هـای	محیط	زیسـت	همـکاری	دو	و	چنـد	جانبـه	
کشـورها	و	در	سـطح	بین	المللـی	یـک	الـزام	اسـت.	همـکاری	بیـن	ملـل	 بیـن	
نمی	توانـد	بـر	پایـه	منطـق	مناقشـات	و	جنگ	هـا	بیـن	کشـورها	اسـتوار	باشـد	
زیرا	هزینه	های	تخریب	ناشـی	از	مناقشـات	و	عدم	مشـارکت	در	تالش	های	
کارآمدی	مواجه	می	سـازد.	 گزاف	اسـت	و	اقتصاد	کشـورها	را	با	نا بین	المللی	
ولـی	همـکاری	بین	المللـی	بـرای	حـل	مسـائل	جهانـی	و	کاهـش	هزینه	های	
که	می	تواند	 کشـورها	فرصتی	را	فراهم	می	آورد	 تغییر	اقلیم	بر	توسـعه	پایدار	

توسـعه	پرشـتاب	و	پایـدار	بـرای	هـر	کشـوری	را	ممکن	سـازد.
مسائل	مرتبط	با	محیط	زیست	و	آب	بین	ممالک	همجوار	نیز	به	دلیل	افزایش	
جمعیت	و	رشد	اقتصادی	و	تغییرات	اقلیم	تشدید	شده	است	و	اقدامات	محلی	
گرد	و	غبار	از	غرب	 کشور	به	ملل	همسایه	آن	تاثیر	می	گذارد.	جریان	 در	هر	
به	شرق	موضوع	مشترک	ایران	و	کشورهای	همسایه	آن	مانند	عراق	است.	
کشورهای	منطقه	یک	چالش	 کمبود	آب	در	همه	 جریان	آب	های	مرزی	و	
دیگری	است	که	کشور	با	آن	مواجه	می	باشد.	گسترش	فعالیت	های	صنعتی	
در	مناطق	ساحلی	خلیج	فارس	و	دریای	مازندران	مسئله	مهم	دیگری	است	
کشورهای	 کشورهای	حوضه	خلیج	فارس	و	ایران	با	 که	سرنوشت	ایران	و	

حوضه	دریای	مازندران	را	به	هم	مرتبط	نموده	است.	
ایـران	از	فرصت	هـای	بزرگـی	بـرای	بهره	بـرداری	از	هم	کاری	های	بین	المللی	
کشـورهای	آسـیای	 برخـوردار	اسـت.	زبـان	و	تمـدن	مشـترک	بیـن	ایـران	و	
پایـدار	 توسـعه	 و	 همـکاری	 بـرای	 بزرگـی	 فرصـت	 و	 پتانسـیل	 یـک	 میانـی	
ایـران	اسـت.	ارتبـاط	تاریخـی	و	فرهنگـی	ایـران	بـا	جمهـوری	آذربایجـان،	
سیاسـی	 فرصـت	 افغانسـتان	 و	 بلوچسـتان	 کردسـتان،	 اقلیـم	 ارمنسـتان،	
کـه	می	توانـد	پیشـران	توسـعه	پایـدار	در	یـک	 بسـیار	مهـم	بـرای	ایـران	اسـت	

منطقـه	مهـم	جهـان	باشـد.
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سیاسـت	خارجی	دولت	اقتصاد اجتماعی	برای	پشـتیبانی	از	توسـعه	پایدار	
کاهـش	هزینه	هـای	مرتبـط	بـا	چالش	هـای	سیاسـی	در	منطقـه	و	 جامعـه،	
جهـان	و	تقویـت	اقدامـات	و	برنامه	هـا	بـرای	پیاده	سـازی	الگـوی	اقتصـاد 
اجتماعـی	ماموریـت	اصلـی	سیاسـت	خارجی	می	باشـد	و	موارد	عمـده	آن	به	

شـرح	زیر	اسـت.

بهره	برداری	از	فرصت	های	بین	المللی	برای	پیاده	سازی	الگوی	اقتصاد	 
	اجتماعی	و	جذب	سرمایه	خارجی	برای	تقویت	سرمایه	گذاری	در	کشور

پیاده	ســـازی	دیپلماســـی	فعـــال	با	کشـــورهای	منطقـــه	بـــرای	مقابله	با	 
	چالش	ها	و	مسائل	محیط	زیست	و	آب	در	منطقه	غرب	آسیا

پی	گیری	دیپلماسی	سازنده	برای	تعامل	با	کشورهای	مرتبط	با	فرهنگ	 
	و	تمدن	ایران

ایجـــاد	فرصت	هـــای	الزم	برای	هم	کاری	هـــای	اقتصـــادی،	اجتماعی	و		 
فرهنگی	بین	ایران	و	کشورهای	همسایه	و	منطقه	غرب	آسیا

پی	گیری	دیپلماسی	فعال	برای	حل	مناقشات	منطقه	ای	و	برای	صلح،		 
ثبات	و	آرامش	در	منطقه	و	جهان

پی	گیری	دیپلماســـی	فعال	بـــرای	رفع	تحریم	های	اقتصـــادی	از	طریق		 
برجام	و	در	راستای	منافع	ملی

تســـهیل	مشـــارکت	فعـــال	در	نهادهـــای	بین	المللـــی	اقتصـــادی،	مالی،		 
فرهنگی،	سیاسی	و	علمی

تسـهیل	مشـارکت	بخـش	خصوصـی	و	شـرکت	های	ایرانـی	در	نهادهـای		 
تجاری	و	شبکه	های	فناوری	بین	المللی
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کنسرسـیوم	های	بین	المللـی	و		  تسـهیل	مشـارکت	بخـش	خصوصـی	در	
سرمایه	گذاری	در	شرکت	های	مختلف

تسهیل	امر	بهره	برداری	از	امکانات	علمی،	فنی	و	اقتصادی	جهان	برای	 
	تقویت	طرح	های	اقتصاد	اجتماعی

گسترش	تعامالت	بین	المللی	و	گفتگو	بین	کشورها	و	ایجاد	زمینه	برای		   
دانشـگاه	ها،	 بیـن	 فنـی	 پژوهشـی،	 آموزشـی،	 علمـی،	 هم	کاری	هـای	
کـز	پژوهشـی	و	شـرکت	های	دانش	بینـان	بـا	نهادهای	مشـابه	در	سـایر	 مرا

از	اجـرای	طرح	هـا	و	پروژه	هـای	مشـترک کشـورها	و	حمایـت	
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7-جمع بندی

کهـن	 تمـدن	 و	 فرهنـگ	 بـا	 مطابـق	 و	 مناسـب	 حکمرانـی	 الگـوی	 تدویـن	 بـرای	
ایـران	مـرور	کلـی	بـر	رونـد	تکویـن	و	تکامـل	علـوم	اقتصـاد	و	اقتصاد	سیاسـی	صورت	
آغازیـن	 دوران	 از	 دولت	هـا	 نقـش	 و	 ماموریـت	 جایـگاه،	 در	 تحـوالت	 و	 پذیرفـت	
که	دو	جریان	 انقالب	صنعتی	صورت	پذیرفت.	نتایج	مطالعات	حاکی	از	آن	است	
فکـری	و	سیاسـی	مباحـث	دولـت	در	جامعـه	را	پیـش	بردنـد.	جریـان	محافظـه	کار	
کـه	نظـام	خودتنظیمـی	بـازار	 کار	پنهانـی	بـازار	بـر	ایـن	بـاور	بـود	 و	معتقـد	بـه	سـاز	و	
کنـد.	جریـان	چـپ	 می	توانـد	از	بـروز	بحران	هـای	اقتصـادی	و	اجتماعـی	جلوگیـری	
کار	بازار	به	بروز	عدم	تعادل	بازارهای	اقتصاد	 که	سـاز	و	 سیاسـی	معتقد	بر	این	بود	
منجـر	می	شـود	و	پیامـد	آن	تخریـب	منابع	جامعـه	خواهد	بود.	از	ایـن	رو،	بر	اقتصاد	

کیـد	می	نمـود. متمرکـز	و	برنامه	ریـزی	دسـتوری	تا
سـده	 در	 زیسـت	محیطی	 و	 سیاسـی	 اجتماعـی،	 اقتصـادی،	 بحران	هـای	 بـروز	
گذاشـت	و	بـه	تدریـج	 بیسـتم	بـر	اصـالح	و	تکویـن	ذهنیـت	هـر	دو	جریـان	تاثیـر	
مفاهیـم	دولـت رفـاه،	رفاه دولتـی	به	عنوان	بیان	گر	خواسـت	طیف	جریان	چپ	
کار	پنهانـی	بـازار	شـکل	 و	لیبرالیسـم و	نئولیبرالیسـم	مبتنـی	بـر	اعتقـاد	بـر	سـاز	و	
گرفتنـد.	مطالعـه	چالش	هـای	اقتصـادی،	اجتماعـی	و	سیاسـی	ایـران	و	ارزیابـی	
تطابـق	الگوهـای	حکمرانـی	نشـان	داد	مفهوم	دولت رفـاه	می	تواند	برای	مقابله	

کاربـرد	مناسـب	داشـته	باشـد. کشـور	 بـا	چالش	هـای	اقتصـادی	و	اجتماعـی	
کلـــی	رونـــد	تکویـــن	و	تکامـــل	مفاهیـــم	اقتصـــاد،	اقتصاد	سیاســـی،	نوع	 ارزیابـــی	
حکمرانـــی	نشـــان	داد	نظریـــه	اقتصاد بـــازار اجتماعی	مدل	تکامـــل	یافته	دولت	
کاربـــرد	این	الگـــو	در	ایـــران	می	تواند	بـــه	تدوین	 رفـــاه	اســـت	و	تطبیق،	اصـــالح	و	
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و	توســـعه	الگـــوی	حکمرانی	مناســـب	شـــرایط	موجود	ایران	منجر	شـــود.	ســـپس	
الگـــوی	حکمرانـــی	مناســـب	ایران	تحـــت	عنـــوان	اقتصـــاد اجتماعـــی	تدوین	و	

گردید. معرفـــی	

مبانی طراحی مدل اقتصاد اجتماعی
الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی ایرانی	براساس	مدل	اقتصاد	بازار	اجتماعی	
و	اصول	مشخص	و	در	انطباق	با	مفاد	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران،	
است.	 شده	 طرح	ریزی	 جامعه	 چالش	های	 با	 مقابله	 و	 ایران	 تمدن	 و	 فرهنگ	

اصول	حاکم	بر	طراحی	الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی	به	شرح	زیر	است.

توســـعه	بـــازار	رقابتی	در	اقتصـــاد	ایـــران	و	مقابله	با	شـــکل	گیری	هر	نوع		 
انحصار	در	بازار

کار	بـــازار	رقابتی	و	برای		  کارآمد	براســـاس	ســـاز	و	 ارایه	خدمات	اجتماعی	
گسترش	عدالت	اجتماعی

کمینه	سازی	هزینه	های	اجتماعی	ناشی	از	فقر،	بی	کاری،	فساد،	آلودگی		 
محیط	زیست	و	دیوان	ساالری	غیرکارآمد

کار	و		  پشـــتیبانی	از	نوآوری	و	خالقیت	و	توسعه	فرهنگ	جامعه	و	ارتقای	
تالش	به	عنوان	یک	ارزش

کمینه	ســـازی	نقش دولت	در	امور	اقتصادی	و	اجتماعی	و	پشـــتیبانی	از	 
	تشکل	های	مدنی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاسی

ایجـــاد	انضبـــاط	مالی	در	بودجه	دولت	و	تفکیـــک	مدیریت	مالی	و	پولی	 
	از	یکدیگر

تـــالش	برای	توســـعه	هم	کاری	های	بین	المللی	بـــرای	صلح،	ثبات،	حل		 
مسائل	جامعه	بشری	در	راستای	منافع	ملی
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چالش های عمده اقتصادی و اجتماعی ایران
اقتصـاد اجتماعـی	چالش	هـای	اساسـی	و	مهـم	 کاربـرد	الگـوی	حکمرانـی	 بـرای	
اقتصـادی،	اجتماعـی	و	سیاسـی	ایران	مورد	مطالعه	قـرار	گرفت.	چالش	های	مهم	

اقتصـادی		اجتماعـی	در	ایـران	بـه	شـرح	زیـر	جمع	بنـدی	شـد.

	ساختار	کلی	اقتصاد	کالن	مبتنی	بر	درآمدهای	نفتی	 

دخالت	دولت	در	امور	اقتصاد	و	جامعه	 

کارآمدی	مدیریت	مالی	و	پولی	دولت	  ضعف	و	نا

	ساختار	معیوب	هزینه	های	ملی	و	محدود	شدن	تشکیل	سرمایه	 

	افزایش	مداوم	قیمت	ها	و	نرخ	باالی	تورم	 

نرخ	باالی	بی	کاری	 

حجم	باالی	تلفات	و	تخریب	منابع	در	اقتصاد	 

حجم	وسیع	یارانه	ها	در	اقتصاد	ایران	 

کارآمد	برنامه	های	اقتصادی،	اجتماعی	و	سیاسی	  اجرای	نا

کاربرد	الگوی	حکمرانی	اقتصاد اجتماعی	داللت	بر	آن	دارد	که	این	مدل	 ارزیابی	
نظـام	فکـری	و	مفهومـی	منسـجم	بـرای	مقابلـه	بـا	چالش	هـای	عمده	اقتصـادی	و	
اجتماعـی	در	ایـران	ارایـه	می	دهد.	بـرای	اجرایی	نمودن	الگوی	حکمرانی	اقتصاد 
اجتماعـی	منابـع	اقتصـادی	الزم	اسـت.	بخـش	عظیمـی	از	منابـع	اقتصـادی	ایران	
گر	چنانچه	 بـر	اثـر	یارانه	هـای	انـرژی	در	کشـور	به	سـرعت	تلف	و	تخریب	می	شـود.	ا
گـردد	و	بـا	مدیریـت	مبتنـی	بـر	علـم،	دانـش	فنـی،	اقتـدار	 منابـع	تلـف	شـده	احیـا	
مدیریتـی	و	بـا	عـزم	ملـی	بـرای	توسـعه	پایـدار	اقتصـادی	و	اجتماعـی	و	مطابـق	بـا	



۱0۲

اصـول	حکمرانـی	اقتصـاد اجتماعـی	تخصیـص	پیدا	کنـد	بسـیاری	از	چالش	های	
مهـم	جامعـه	قابـل	رفـع	خواهـد	بـود.	نیـروی	محرکـه	قوی	برای	شـتاب	بخشـیدن	
بـه	توسـعه	پایـدار	شـکل	می	گیـرد	و	پیشـران	اصلـی	بـرای	حرکـت	بـه	سـوی	توسـعه	
انـرژی	و	بازیابـی	و	احیـای	منابـع	تخریـب	شـده	در	 پایـدار	هدفمندسـازی	یارانـه	

جامعـه	خواهـد	بود.	

کمیتی اقتصاد اجتماعی اصول اجرای الگوی حا
الگـوی	حاکمیتـی	اقتصـاد اجتماعـی ایـران براسـاس	اصـول	زیـر	و	به	صـورت	یک	
برنامـه	طرح	ریـزی	و	مـدون	شـده	در	وضعیـت	کنونی	کشـور	قابل	اجـرا	خواهد	بود.	
پیاده	سـازی	مـدل	اقتصـاد اجتماعـی	در	دوره	4	سـال	ریاسـت	جمهـوری	می	تواند	
کشـور	با	شـتاب	باال	در	راسـتای	مقابله	 راه	را	بر	توسـعه	پایدار	جامعه	هموار	سـازد	و	

بـا	چالش	هـای	مهـم	جامعه	حرکـت	کند.

توســـعه	بـــازار	رقابتی	در	اقتصـــاد	ایـــران	و	مقابله	با	شـــکل	گیری	هر	نوع	 
	انحصار	در	بازار

کار	بـــازار	رقابتی	و	برای	  کارآمد	براســـاس	ســـاز	و	 ارایه	خدمات	اجتماعی	
	گسترش	عدالت	اجتماعی

کمینه	سازی	هزینه	های	اجتماعی	ناشی	از	فقر،	بی	کاری،	فساد،	آلودگی		 
محیط	زیست	و	دیوان	ساالری	غیرکارآمد

کار	و		  پشـــتیبانی	از	نوآوری	و	خالقیت	و	توسعه	فرهنگ	جامعه	و	ارتقای	
تالش	به	عنوان	یک	ارزش

کمینه	ســـازی	نقش	دولت	در	امور	اقتصادی	و	اجتماعی	و	پشـــتیبانی	از	 
	تشکل	های	مدنی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاسی

	ایجـــاد	انضبـــاط	مالی	در	بودجه	دولت	و	تفکیـــک	مدیریت	مالی	و	پولی	 
	از	یکدیگر
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تالش	برای	توســـعه	هم	کاری	های	بین	المللی	برای	صلح،	ثبات،	و	حل	 
	مسائل	جامعه	بشری	با	محوریت	تقویت	منافع	ملی	ایران

کلـــی	بـــرای	پیاده	ســـازی	الگـــوی	حکمرانی	 در	انتهـــای	نوشـــتار	حاضـــر،	برنامـــه	
اقتصـــاد اجتماعـــی،	چارچوب	برنامـــه	اقتصادی،	اجتماعی،	فرهنگی	و	سیاســـی	
تدویـــن	و	موارد	عمده	در	هر	گروه	از	زیرگروه	های	برنامه	توضیح	داده	شـــده	اســـت.
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