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 چکیده 

ی در میزان دخالت دولت در اقتصاد و اندازه بهینه آن از جمله مسایل مهم اقتصاد بخش عمومی است که تاکنون مطالعات فراوان

به بررسی  تاریخی دیدگاه های موجود در مورد اندازه دولتسابقه مورد آن انجام شده است. در این مقاله ضمن مروری بر 

را  دولت و اندازه بهینه آن از منظر اسالمو در ادامه  می پردازیممطالعات خارجی و داخلی این حوزه و نیز نتایج حاصل از آن ها 

به خصوص های اخیر . پس از آن ضمن تشریح ساختار اقتصاد ایران روند خصوصی سازی را در سالمورد بحث قرار خواهیم داد

تحلیل کرده و به ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه خواهیم پرداخت. آمار و اطالعات موجود نشان می دهد فرایند دهه هشتاد 

شده است در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی  های گذشته باعثسازی طی سالواگذاری سهام تحت نام سیاست خصوصی

  مهمترین سهامدار واگذار شده باشد.

 

  اقتصاد ایراناقتصاد اسالمی، اندازه بهینه دولت،  واژه های کلیدی:
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 مقدمه -1

نقش بخش عمومی در رشد و توسعه اقتصادی و کارایی آن همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و 

راوانی پیرامون آن انجام شده است. یکی از ابعاد مهم این مطالعات، تعیین اندازه بهینه دولت است که اختالف نظرات مطالعات ف

گسترده ای را به دنبال دارد. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند هدایت اندیشمندانه دولت به همراه حمایت های سازمان یافته 

تصادی است و تجارب کشورهای موفق از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می از بخش خصوصی موتور محرکه رشد اق

 دهد رشد شتابان اقتصادی عمدتا محصول دولت کارآمد و بخش خصوصی کارآفرین و پر تالش بوده است.

ین بار در نظریه ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی، از جمله مباحث پیچیده اقتصادی قلمداد می شود که برای نخست

توماس هابس آن را مطرح کرد. هابس زندگی اجتماعی بدون حضور دولت را نامطبوع، مشکل، ناقص و غیرانسانی  1561سال 

می داند و اعتقاد دارد نظم، مقررات و کاالها و خدماتی که از سوی دولت عرضه می شود، جزء اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی 

هابس، عملکرد دولت در زمینه هایی نظیر حمایت از حقوق مالکیت تشویق کننده رشد انسان است. بر اساس نظریه های 

 اقتصادی است. 

از زاویه دیگر، حقوق مالکیت مشوق تنظیم و اجرای قراردا دها بوده و همچنین برقراری نظام پولی پایدار به نوبه خود زمینه 

واند رشد اقتصادی را از طریق توسعه امور زیر بنایی تقویت نماید. عملکرد با ثبات پولی را فراهم می سازد. همچنین دولت می ت

هستند، از جمله موارد شکست بازار تلقی شده و  2«سواری مجانی»به عالوه، کاالهایی مانند کاالهای عمومی که دارای ویژگی 

ت در امور امنیت ملی، حقوق هزینه ارائه آن قابل دریافت نیست و ارائه آنها رشد اقتصادی را تشویق می کنند. نقش دول

 مالکیت، نظام قضایی و نظام پولی پایدار از جمله سایر مواردی هستند که تقویت کننده رشد اقتصادی به شمار می روند. 
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و سه دلیل عمده برای آن  عده ای معتقدند که بزرگتر بودن اندازه دولت برای کارآیی تولید و رشد اقتصادی زیان آور است

ذکر می کنند: نخست اینکه فعالیت های دولت اغلب به صورت غیرکارآ اداره و اجرا می شوند؛ دوم تعدیل سیستم های مختلف 

دولتی روی اقتصاد کشور، هزینه زیادی را وارد می کند و سوم بیشتر سیاست های مالی و پولی دولت به سمت انحراف انگیزه 

 پایین آوردن سطح کارآیی تمایل دارد.  های اقتصادی و

اما عده ای دیگر در مقابل این دیدگاه معتقدند که دولت نقش حساسی در مراحل توسعه اقتصادی دارد و استدالل می 

کنند که دولت، موتور توسعه اقتصادی است. زیرا نقش دولت در هماهنگی تضادهای بین بخش خصوصی کلیدی است و نیز 

مار اقتصادی کشور توسط بیگانگان از امور حیاتی است که بدون وجود دولت امکان پذیر نیست همچنین تقویت ممانعت از استث

 سرمایه گذاری ملی و فراهم کردن رهبری مؤثر اجتماعی برای رشد و توسعه، تنها به دست دولت میسر است. 

                                                            
2 Free riding 



 

به دو دسته تقسیم کرد. در نظریه اول اندازه بهینه به طور کلی نظریه های تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی را می توان 

ای برای دولت تعیین می شود که برای تمامی کشورهای مورد مطالعه صادق است. بررسی ها نشان داده است این نظریه که 

هینه دولت برای اثبات آن از داده های مقطعی کشورهای مورد مطالعه استفاده می شود، اشتباه است. در نظریه دوم، اندازه ب

 ( از پیشگامان اصلی این نظریه است. 1991متغیری نسبی است و در هر کشوری کمیت خاصی اختیار می کند که برو )

برو اعتقاد دارد افزایش هزینه های دولت در ابتدا موجب تقویت رشد اقتصادی می شود و بعد از نقطه خاصی کاهش رشد 

برو تأکید شده است افزایش هزینه های دولت موجب افزایش تولید نهایی سرمایه  اقتصادی را به دنبال خواهدداشت. در مطالعه

را معرفی نمود که هزینه های دولت تا نقطه خاصی به تقویت رشد می انجامد « مدل رشد کوهان شتر»می شود و بر اساس آن 

 ست.و بعد از آن نقطه کاهش رشد را به دنبال دارد و برای آن سه دلیل عمده قابل ذکر ا

دلیل اول، درآمد های مالیاتی باالتر برای تأمین هزینه های دولت اجتناب ناپذیر است که خود عامل کاهش رشد است. 

گزینه دیگر برای تأمین مالی دولت افزایش استقراض است که آن هم موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود، 

از این رو، حتی اگر بازدهی مخارج دولت کاهش نیابد، تأثیرافزایش مالیات  زیرا سبب افزایش نرخ مالیاتی در آینده خواهد شد.

ها و استقراض دولت برکاهش انگیزه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وکاهش رشد اقتصادی اجتناب 

بخش دولت کارایی کمتری  ناپذیر خواهد بود. زیرا منابع اقتصادی از بخش خصوصی به بخش دولتی انتقال می یابد و معموالا 

 دارد. 

دوم، با افزایش سهم بخش دولت از کل اقتصاد نسبت به بخش بازار بازدهی نزولی هزینه های دولت پدیدار می شود. مخارج 

اولیه و اساسی دولت در موارد شکست بازار و کاالهای ارجحیت دار و امور زیربنایی دارای بازدهی باالیی است، لذا توسعه آن به 

قویت رشد کمک می کند. به تدریج با افزایش مخارج دولت منابع به ارائه کاالهایی که دولت در تولید آنها بازدهی ندارد، ت

 )کاالهای خصوصی( انتقال می یابد و در این صورت بازدهی نزولی هزینه های دولت منجر به کاهش رشد خواهد شد. 

کمتری در مقایسه با فرآیند بازار است. اگرچه در شرایط جدید جهانی از  و سوم، سازوکار سیاسی انجام امور دارای پویایی

طریق سهولت دسترسی بخش دولت به اطالعات الزم جهت تصمیم گیری و اجرای فعالیت ها بعد از مطالعات و دقت نظرهای 

 بداعات موفق تر عمل می کند. کافی امکان پذیر است، هنوز بخش خصوصی به دلیل جوّ رقابتی شدید و استفاده از ابتکارات و ا
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در طول دو قرن گذشته تحلیل های متفاوتی در بارة افزایش اندازة دولت ها مطرح شده است که می توان به اختصار به 

 موارد ذیل اشاره کرد: 

 زم  بزر  شدن حجم دولتها می دانست. (: تغییر ساختار و تجدید بنای جامعه را ال1785واگنر )

 (: رشد درآمد سرانه و تجملی بودن کاالهای عمومی را موجب افزایش اندازة دولت می دانست. 1771انگل )



 

(: با معرفی اثر جابه جایی )چرخ دنده ای( عواملی همچون جنگ را موجب افزایش مخارج دولت در 1951پیکاک و وایزمن )

 . دوره ای خاص می دانند

(: بهره وری نازل بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی را موجب افزایش کارکنان دولتی و در نتیجه، افزایش 1958بامول )

 مخارج دولت و بزر  تر شدن حجم دولت می دانند. 

 (: هزینه های فزایندة نسبی خدمات عمومی در مقایسه با سطح عمومی قیمتها را موجب افزایش حجم دولت1971ماسگریو )

 می دانند. 

(: توزیع مجدد درآمد یا افزایش پرداختهای انتقالی را موجب افزایش سهم بخش عمومی در اقتصاد می 1989کریستال و آلت )

 دانند. افزایش سهم بخش عمومی در اقتصاد حجم دولت را افزایش می دهد. 

 (: وجود گروههای ذینفع را موجب افزایش اندازه دولت می داند. 1971مولر )

 (: دیوان ساالری و رشد دولت را موجب افزایش اندازه دولت می داند. 1981کانن )

یا سادگی جمع آوری مالیات را موجب بزر  تر شدن  (fiscal illusion) همچنین جان استوارت میل و واتسون توهم مالی

 دولت دانسته اند. 

( جریانهای سیاسی اقتصادی و تصمیم گیری 1782می )بوش ودنزا کارمندان دولت را به عنوان رأی دهندگان و جعفری صمی

 سیاسی را موجب بزر  تر شدن دولت می دانند. 

طیفی از نظرات دیگر از جمله تمرکز افزایش نرخ با سودای جمعیت و افزایش سطح انتظارات برای استفاده از خدمات عمومی، 

یهای اقتصادی و اجتماعی، هزینه های دفاعی، انجام کارها نبود زیرساختهای نظام بازار، خصوصی سازی ناموفق دولتی، بیمار

 برای مردم و به جای مردم، متمرکز نبودن کانون قدرت، وجود درآمد آسان نفت و... نیز ارائه شده است. 

ادی که جدال بین اقتصاددانان بر سر این بود که آیا مخارج دولت بر رشد اقتص 1971اما امروزه برخالف سالهای قبل از دهه 

تأثیر مثبت دارد یا منفی، تمرکز بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچکسازی اندازه دولت است. نقطه عطف مطالعات 

جدید در این زمینه منحنی ارائه شده آرمی است. آرمی معتقد بود که هم در شرایط بی دولتی کامل و هم در شرایطی که تمام 

تولید و محصول توسط دولت انجام می شود، تولید سرانه پایین است؛ اما زمانی که در مورد  تصمیم گیری های مربوط به عوامل

تخصیص منابع، ترکیبی از تصمیمات خصوصی و دولتی وجود دارد، اغلب تولید سرانه باالتر است. بنابراین می توان انتظار 

، در میان مدت افزایش مخارج دولتی، آثار داشت وقتی دولت، درصد بیشتری از تولید ملی را به خود اختصاص می دهد

 معکوسی بر تولید خواهد داشت. پس اندازه بهینه فعالیت های اقتصادی دولت، بسیار قابل توجه است. 

نمودار زیر نشانگر ارتباط بین اندازه دولت و رشد اقتصادی است که به صورت غیرخطی قابل مالحظه است. منحنی مورد 

نشان دهنده این است که در مقطع خاصی منافع نهایی ناشی از افزایش مخارج  E* رمی است. نقطهنظر، نمادی از منحنی آ

 دولت صفر است. 
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ابتدا به  تمطالعات فراوان و گسترده ای در این حوزه چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده است که در این قسم

جهت اختصار به ذکر اسامی آن ها بر اساس نتایج به دست آورده شده و در قالب شش دسته اکتفا می شود و سپس نگاهی 

 دقیق تر به مطالعات انجام شده در مورد ایران خواهیم داشت. 

و افزایش اندازه دولت را باعث دسته اول شامل مطالعات خارجی که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را منفی ارزیابی کرده 

(، انگن و 1991و  1991(، بارو )1991(، رومر )1979(، گریر و تالوک )1977اند از جمله الندائو ) اقتصادی دانسته کاهش رشد

(، گوسه 1995(، استرم )1996(، گورا )1996(، کاری کری )1991(، لی و لین ) 1991(، هنسن و هنرکسون )1991اسکینر )

(، 2116(، یاک )2117(، ابوبادر و ابوقرن )2112(، دار و خلخالی )2111(، پلستر و هنرکسون )1997ولکمب )(، ه1998)

 (. 2111(، ویت ومویسن )2119(، روی)2116فولستر و هندرسون )

را باعث  دسته دوم شامل مطالعات داخلی که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را منفی ارزیابی کرده و افزایش اندازه دولت

 (. 2111( و صفدری و دیگران )1771همچون تاری و ستاری ) اند اقتصادی دانسته کاهش رشد

دسته سوم مطالعات خارجی که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و افزایش اندازه دولت را باعث 

(، مانوئل 1979) (، کار1979(، اسچار )1979و  1975ام )(، ر1975اند مانند کرمندی و مگیر ) اقتصادی دانسته افزایش رشد

(، 2111(، یاسین )2111(، نورزاد )1995و  1998(، کاراس )1997(، استری و ریبلو )1992(، لیندی و ریچموند )1992)

 (. 2119(، هاکرو )2118آلکسیو )



 

یابی کرده و افزایش اندازه دولت را باعث دسته چهارم مطالعات داخلی که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را مثبت ارز

(، انصاری 1781(، هاشمی )1787(، عیسی زاده )1782(، خدارحمی )1782اند. از جمله سامتی ) اقتصادی دانسته افزایش رشد

 (. 1791(، پیرایی و نوروزی )1777(، کمیجانی و نظری )1775(، عسکری و اقبالی )1771)

ت یا منفی دولت را منوط به درجه توسعه یافتگی اقتصاد می دانند مانند دیاموند دسته پنجم مطالعاتی که حضور مثب

 (. 2116(، چن و لی )2111(، هیتگیر )1997(، یاواس )1991(، لین )1991(، بایرام )1991و  1979)

چاو و گرابیل (، 1997(، کاراس )1991اند همچون پیدین ) و دسته ششم مطالعاتی که اندازه بهینه دولت را بررسی نموده

 (. 1791(، اخباری و زیدی زاده )1778(، دادگر و نظری )1775(، محمدزاده و دیگران )1997(، ویدر و گاالوی )1997)

( معتقد 1781اما به طور دقیق تر در خصوص مطالعات انجام شده در مورد اندازه دولت در ایران باید گفت که صنیع دانش )

شدن است و عامل تعیین کننده روند افزایش فعالیت دولت را درآمد نفت و جمعیت  است دولت در ایران در حال بزر 

( حجم فعالیت های دولت را در ایران بیش از حدمطلوب آن ارزیابی می کنند و از 1772شناسایی می کند. همچنین سامتی )

شد درآمد ملی با مخارج جاری در ( رابطه ر1777این رو محدود کردن هزینه های جاری دولت را پیشنهاد می کند. عسلی )

نیا بودجه دولت در شرایط مفروض را موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید و کاهش تقاضا برای نیروی کار می داند. عطوفی

( افزایش بودج  عمومی دولت را در بلندمدت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور یافته ولی در کوتاه مدت این رابطه 1771)

 س ارزیابی کرده است. را معکو

 روش با این موضوع« اسالمی منتخب کشورهای در دولت بهینه اندازه»( در مطالعه ای با عنوان 1778دادگر و نظری )

داده  از استفاده با مجزا طور به کشور هر برای هم و پانل صورت به هم رگرسیون بررسی شده است و آزمون آرمی پیشنهادی

 حد از کمتر کشورهای اسالمی برخی برای دولت اندازه که دهد می این مطالعه نشان است. نتایج شده انجام زمانی سری های

 است.  بهینه اسالمی کشورهای اندکی از بسیار تعداد در تنها و است بهینه حد از بیشتر دیگر برخی برای و بهینه

هزینه  وابستگی به توجه با« ایران  در تصادیاق رشد و دولت اندازه» ( در مطالعه ای با عنوان 1779دژپسند و گودرزی )

 مورد آرمی روش از استفاده با را اقتصادی رشد و دولت اندازه بین رابطه درآمد نفت، از حاصل منابع به ایران در دولت های

ر اساس این گرفته است. ب قرار بررسی مورد متفاوت معیار پنج با رشد اقتصادی بر دولت اندازه گرفته است. اثر قرار بررسی

 را اقتصادی رشد دولت، اندازه افزایش آن، از و پس می یابد افزایش اقتصادی رشد آستانه، نقطه تا دولت اندازه افزایش مطالعه با

 بیشترین دولت مخارج است درصد 71 تا 27 بین اندازه دولت وقتی که می دهد نشان این مدل برآورد می دهد. نتایج کاهش

 دارد.  صادیاقت رشد بر را تأثیر

اما نتایج برآورد مدل های مختلف با تعاریف مختلف اندازه دولت در ایران نشان می دهد که هیچ آستانه ای برای اندازه 

دولت در ایران وجود ندارد که پس از آن اثر افزایش مخارج دولت بر رشد منفی شود. این امر ناشی از عدم تبعیت شرایط ایران 

شی از خنثی شدن اثرات منفی افزایش مخارج دولت با اثرات مثبت تزریق درآمد نفت است که می تواند از تئوری نیست بلکه نا

 در بیشتر کشورهای نفت خیز اتفاق افتد. 
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داده شده است. ارتباط منفی بین رشد و  نشان Bو  Aارتباط اندازه دولت و رشد اقتصادی برای دو کشور 1در نمودار شماره 

افزایش هزینه های  Aقابل استخراج است. در کشور  BBو  AAاندازه دولت برای دو کشور مذکور به ترتیب توسط نمودارهای 

 دارای بازدهی زیادی است و رشد اقتصادی را تقویت می کند. از این رو، اندازه بهینه دولت در اقتصاد این αدولت تا نقطه 

 است.  2gبرابر  Bاست. به طور مشابه، اندازه بهینه دولت در کشور  1gکشور 

با استفاده از این رویکرد و داده های مقطعی نقاط تعادلی برای کشورهای دیگر نیز قابل استخراج است که با اتصال آنها خط 

ارد که معرف شرایط تعادلی کشورهاست. نقاط متعددی قرار د βو  αبه دست می آید، زیرا در حالت کلی بین  αβنقطه چین 

به حداکثر خود  αاست و در این صورت نرخ رشد اقتصادی کشور در نقطه  1gاندازه بهینه دولت  Aباید توجه کرد برای کشور 

 . Bبالغ خواهد شد و به همین صورت برای کشور 1Rرسیده و به 

 

 تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی -2نمودار شماره 

 

بسیار بزر  است، لذا باید  Bکه اندازه دولت کشور »نین باید توجه داشت چنانچه در تفسیر این موضوع گفته شود همچ

، محقق مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد. زیرا «برسد Aکاهش یابد تا به سطحی مشابه اندازه بهینه کشور  G/GDPنسبت 

 3Rرخ رشد اقتصادی این کشور را به شدت تنزل می دهد و به میزان ن Aبه میزانی مشابه کشور  Bانتخاب اندازه دولت کشور 

 می رساند. 

بر اساس این رویکرد برای هر یک از کشورها میزان بهینه اندازه دولت منجر به حداکثر رشد و رفاه اقتصادی می شود که 

ست و بیان اندازه مطلق بهینه برای دولت این میزان با کشور دیگر متفاوت است. از این رو، اندازه بهینه دولت متغیری نسبی ا

 در تمامی کشورها فاقد استدالل نظری و علمی است. 
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ازنظر متفکران و مکاتب فکری مختلف اسالمی دولت عبارت است از یک نظام سیاسی یکپارچه و با نوعی هویت معنوی که 

. بنابراین ارکان دولت شامل کشور )سرزمین و جغرافیایی مشخص(، مردم )افراد بر مبنای سرزمین مشخص تکوین می یابد

جامعه که به یک نظام حکومتی، وابسته می باشند(، نظام )مجموعه نهادها و قوانینی که روابط داخلی جامعه را تنظیم می کند( 

سالمی حکومت کند، وطن اسالمی شمرده و سلطه )دستگاه حکومت( می باشد. بر این اساس، هر سرزمینی که در آن، نظام ا

می شود. هر جامعه ای که روابط آن بر اساس اخالق، احکام و دستورات اسالمی تنظیم شده باشد و مردم آن به اسالم ایمان 

داشته باشند، ملت مسلمان نامیده می شود. هر حکم و دستوری که از مبانی و احکام اسالمی سرچشمه گرفته باشد حکم 

حسوب می شود و هر قدرتی که اداره حکومت را بر اساس اندیشه و نظام اسالمی به عهده گیرد، حکومت اسالمی به اسالمی م

 ( 1115شمار می رود. )ابی یعلی 

اما درخصوص نظر اسالم درباره دولت باید اشار کرد که با مراجعه به قرآن کریم و نص روایات ائمه معصومین )علیهم السالم( 

ریافت که اسالم نیز وجود دولت را امری حتمی و واجب می داند تا جایی که وجود یک حاکم و امام جائر را بر نیز می توان د

هرج و مرج و بی حکومتی ترجیح می دهد. پیامبر اکرم )ص( پس از تشکیل امت اسالمی بالفاصله حکومت اسالمی را دایر 

بیان و کردار امیرالمؤمنین نیز صراحتا احکام حکومتی به ویژه  فرموده و احکام حکومتی از طریق وحی نازل شد. همچنین در

 درعهدنامه مالک اشتر ذکر شده اند. 

به نظر می رسد اسالم از لحاظ اجرایی، اقتصاد خود را در قالبی مختلط اما به صورتی خاص پیش می برد. در نتیجه، هم از 

بل توجهی در اقتصاد دارد. بنابراین در رویکرد اسالمی دولت در اهرم های بازار استفاده می کند و هم بخش دولتی، حضور قا

اموری که مبانی مکتب یا مصالح اقتصاد ملی اقتضا کند، دخالت می کند؛ اما در غیر این صورت )زمانی که امور عادی زندگی 

 اقتصادی در جریان است( کار دولت هدایت کلی و اساسی است. 

دولت به طور  نخستمفاد بسیاری از آیات و روایات، بازگوکننده این واقعیت است که هم تجربه اقتصاد صدر اسالم و هم 

نقشی پدرانه، محبت  دومعمده در راه هدایت، یاری رساندن و قانونمند کردن فعالیت بخش خصوصی و بازار پیش می رود؛ 

به امور عقالیی اقتصاد و تجربیات مفید دیگران سوم آمیز و در مواردی اخالقی در برابر کارگزاران خصوصی و بازار ایفا می کند؛ 

مشاغل و پست های دولتی در چهارم توجه دارد و برخی از آنها را هرچند مربوط به اسالم هم نبوده باشد، تأیید می کند؛ 

نمی آید  اسالم نوعی وظیفه و مسؤلیت محسوب می شود و لزوماا امتیازی برای دولتمردان و رهبران احزاب و گرو هها به حساب

پیامبران و ائمه )ع( در مسند حکومت، از یکسو، خود به گونه ای زندگی می کرده اند که در سطح پایین ترین اقشار  پنجمو 

جامعه قرار داشتند و از سوی دیگر، نظارتی دقیق بر کارگزاران خود اعمال می کردند. آنها حتی از مردم می خواستند که عیوب 

زادانه بیان نمایند. دولتمردان صدر اسالم از دخالت های نسنجیده در بازار خودداری می نمودند و در و نواقص دولتمردان را آ

 عین حال، نظارتی فراگیر و جدی بر بازار داشتند. 

ناسب با مقتضیات زمان و مکان، نیازهای اقتصادی، از بعد نظری به نظر می رسد اندازة دولت در حکومت اسالمی مت

اجتماعی و فرهنگی جامعه و ترکیب اهداف حکومت اسالمی منعطف است. از دیدگاه شهید صدر به طور کلی، دولت ضمن لزوم 



 

« نیکفالت همگا»است. تأمین اجتماعی مبتنی بر دو اصل « توازن اجتماعی»و « تأمین اجتماعی»دخالت در اقتصاد موظف به 

است. دولت ضامن اجرای احکام، آمر به معروف، ناهی از منکر و مسئول صحت « سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی»و 

اجرای مقررات است. نیز دولت رأساا موظف به تأمین سطح زندگی مناسب برای کسانی که عرفاا به این حد نرسیده اند، است. 

 فراد ذمی نیز می دانند. پاره ای از فقها این مسئولیت را شامل ا

متفکر مسلمان دیگر، سید محمدباقر صدر دو وظیفه اساسی برای حکومت اسالمی در امور اقتصادی قائل است اول تالش 

برای اجرای عناصر ثابت اقتصادی و دوم قانونگذاری و اجرای وظیفه مطابق با شرایط زمانی و مکانی و ظرفیت نظام اقتصادی 

حول است. این دو وظیفه مسئولیت های مشخصی را برای حکومت به وجود می آورد که برخی از آنها مربوطه در شرایط مت

 عبارتند از: 

 الف. تأمین اجتماعی که در قالب آن دولت مسؤل تدارک حداقل رفاه نسبی برای همه افراد جامعه است؛ 

توازن و تعادل در درآمد و ثروت از طریق منع ب. ایجاد توازن اجتماعی از طریق نزدیک کردن فاصله بین سطوح زندگی و 

 احتکار و انحصار و تمرکز ثروت؛ 

 ج. بهره برداری از تمامی امکانات و منابع موجود در جهت گسترش رفاه عمومی. 

تجرب  جدید حکومت اسالمی در جمهوری اسالمی ایران نقش گستردة دولت درقانون اساسی و به طور کلی، وظایف 

ن آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، تأمین اجتماعی و... اندازة دولت را بزر  کرده و در کارآمدی آن ایجاد حاکمیت در تأمی

تردید کرده است؛ از طرف دیگر، وابستگی روزافزون کشور به نفت و گاز و احساس بی نیازی از مالیات، دولت را محافظه کار و 

تحمیلی مقتضی حضور پررنگ دولت در اقتصاد بود، اما با آغاز بازسازی به توزیع کنندة ویژه خواری )رانت( دانسته است. جنگ 

رغم تعدیل ساختاری و اجرای چهار برنام  توسعه، توفیق چندانی در کوچک سازی دولت حاصل نشد. به نظر می رسد نبود 

اقتصاد، نبود قوانین بخش خصوصی مستقل ملی و انحراف خصوصی سازی از مسیر اصلی، ظهور بخش عمومی و شبه دولتی در 

الزم، ضعف جدی بازار متشکل سرمایه و سای  سنگین دولت بر بازارهای پول، ارز، سرمایه... و سرانجام، نبود عزم راسخ دولت و 

 وفاق ملی از جمله دالیل عمدة ناکامی مذکور است. 
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 نام برده شده است.  خصوصیو  سه بخش دولتی، تعاونیدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صرفا از 

ک عمل است، براساس ترین تعریف از بخش دولتی که قابلیت استناد داشته و در حال حاضر مالمهمبخش دولتی:  -الف

انه وزارتخاین قانون آمده است  2ماده در  شکل گرفته است. 1755کشور مصوب سال  قانون محاسبات عمومی 1و  7، 2مواد 

مؤسسه دولتی واحد  7ماده و در  واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود

شود و عنوان وزارتخانه گانه اداره میاست که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهمعرفی شده سازمانی مشخصی 



 

است که با اجازه قانون معرفی شده شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی ات عمومی قانون محاسب 1ماده همچنین در  ندارد.

و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته  به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده

گذاری شرکتهای سرمایهکه از طریقشده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری 

  شود.های دولتی است، شرکت دولتی تلقی میدولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت

شرکت های تعاونی را اینگونه معرفی کرده است: شرکت 1761های تعاونی ایران مصوب سال قانون شرکت: بخش تعاونی -ب

های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی تعاونی، شرکتی

انداز موافق اصولی که در قانون مطرح است، تشکیل شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس

  شود.می

بخش خصوصی ارائه نشده است و فرض براین است که هرچه بخش درقانون اساسی هیچ کجا تعریفی از: بخش خصوصی -ج

دولتی و تعاونی نباشد، بخش خصوصی است. اما می توان گفت بخش خصوصی بخشی است که در آن منابع مالکیت بر کاال و 

رائه ی خدمت خصوصی و یا عمومی از محل ثروت و یا تعهد خصوصی تامین شده، هدف آن بیشینه کردن منافع خود از طریق ا

 .کاال و خدمات به اشخاص در بازارهای رقابتی است و قدرت کنترل کامل اعم از ایجابی و سلبی بر دارایی خود داشته باشد

بخش عمومی صرفا از جنبه قانون  11اما در مورد بخش عمومی غیر دولتی باید گفت که پیش از اجرای سیاست های اصل 

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از موعه بخش دولتی بوده است. بر این اساس محاسبات وجود داشته و به عنوان زیر مج

خدماتی که جنبه عمومی دارد، نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و

 در اقتصاد مواجه هستیم. اما اکنون با بخش مستقلی به نام بخش عمومی غیر دولتی  شود.تشکیل شده و یا می
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ی قانون و به منظور انجام ها و نهادها عمومی صرفا با اجازهدارد که مؤسسهقانون محاسبات عمومی کشور مقرر می 6ماده 

عمومی کشور مقرر می دارد که  قانون محاسبات 17شوند. ماده وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می

ها و نهادهای عمومی غیر های مربوط به نهادهای عمومی و مؤسسات وابسته به آنها نیز وجوه عمومی است. مؤسسهتمام نقدینه

ای )جاری( ی خود اعم از اعتبارات هزینههمین قانون مکلفند که صورتحساب دریافت و پرداخت ساالنه 111دولتی حسب ماده 

ای( را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی های سرمایههای عمرانی )اعتبارات تملک داراییرحو یا ط

تهیه و ابالغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورتحساب 

 مور اقتصادی ودارایی ارسال دارند. عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت ا

ی عمومی دولت شوند. آنها بعضا از اعتبارات بودجهنهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه اجرایی نیز شناخته می

کرد آن بخش از اعتبارات آنها که از محل بودجه قانون محاسبات عمومی کشور، هزینه 71کنند و بر اساس ماده استفاده می

ی تامین شده است باید زیر نظر ذیحساب مستقل و با حکم وزارت اموراقتصادی و دارایی صورت گیرد. تنها امتیاز این عموم



 

که برای مصرف اعتبارات خود دارای مقررات قانونی قانون یاد شده در صورتی 82ماده  7نهادها این است که بر اساس تبصره 

جاری( که از محل منظور شده در قانون بودجه ساالنه کل کشور در اختیار آنها ای )توانند اعتبارات هزینهخاص باشند، می

شود را جز در مواردی که در قانون محاسبات عمومی کشور برای آن تعین تکلیف شده است مطابق مقررات مربوط گذارده می

ی مصوب هیات نامهها و به موجب آیینی قانونی آنکرد سایر منابع آنها بر اساس اساسنامهبه خود به مصرف برسانند. هزینه

 دهد. گیرد. که این مطلب نیز عمومی بودن ماهیت آنها را هیچ تغییر نمیوزیران صورت می

کنند، خزانه رسند معادل مالیاتی که پرداخت میبرخی نهادها بر اساس مجوز خاص و تا سقف معینی که معموال به آن نمی

های دولتی ها و مؤسسات دولتی و شرکتهمین قانون وزارتخانه 111ی ن بر اساس مادهکند. همچنیبه آنها وجه مسترد می

های دولتی و مؤسسات و ها و مؤسسات دولتی و شرکتتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانهمی

 نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. 

اد عمومی غیر دولتی در قانون از آن ها نام برده شده است که عبارتند از: موسسه به عنوان نه 22در حال حاضر 

ها، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد امام خمینی )ره(، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید انقالب ها، دهیاریشهرداری

ی، سازمان تبلیغات اسالمی، شورای هماهنگی اسالمی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تأمین اجتماع

های ورزشی آماتوری، موسسه جهاد نصر، موسسه جهاد استقالل، موسسه تبلیغات اسالمی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون

ودکی، های خاص، بنیاد فرهنگی و هنری رجهاد توسعه، موسسه جهاد دانشگاهی، کتابخانه آیت اهلل مرعشی، بنیاد امور بیماری

 سازمان دانش آموزی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 

اما موضوع بخش عمومی غیر دولتی به این ها اکتفا نمی کند اخیرا موسساتی به وجود آمده اند که ضمن اینکه موسسه 

و انتظامی و موسسات، عمومی هستند اما در قانون اسمی از آن ها به میان نیامده است این موسسات شامل نهادهای نظامی 

ها هستند که از جمله آن ها می توان به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، بنیاد تعاون سپاه، های وابسته به آنها و شرکتسازمان

گذاری توسعه اعتماد، شرکت شهریار مهستان، شرکت ناجی غرب، شرکت سرمایه گذاری بنیاد تعاون ناجا، شرکت سرمایه

 گذاری مهر اقتصاد ایران، بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین و بانک انصار اشاره کرد. سرمایهمهرگان، شرکت 

اما غیر از این ها هم موسساتی وجود دارند که در این دسته هستند و از امکانات دولتی استفاده می کنند مانند بنیادها و 

ستان مقدس رضوی، آستان حضرت معصومه )س(، بنیاد المنفع  )یا خیریه( مذهبی، فرهنگی و علمی همچون آنهادهای عام

نژاد، بنیاد بارانداز، بنیاد علوی، بنیاد صدوق، موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، موسسه خیریه بیت الرضا، فرهنگی مصلی

و بنیاد دینی و  بهمن، بنیاد رفاه مسلمین، موسسه جامعه االمام صادق )ع( 22موسسه درمانی و بهداشتی موسوی، بنیاد خیریه 

 فرهنگی صدوق بزر . 

نیز در این بخش دسته بندی می شوند از جمله سازمان  های بازنشستگی و رفاهها و صندوقعالوه بر این ها سازمان

بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیرة فرهنگیان، صندوق 

نفت، صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فوالد، صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، صندوق بازنشستگی  بازنشستگی صنعت



 

ها، صندوق تأمین آتیه کارکنان بانک ملت و شرکت ملی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانک

 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز. 

هستند  ه از این هم نهادهای عمومی فراتری در اقتصاد ایران وجود دارد که نهادهای حکومتی و انقالبیاما باید اشاره کرد ک

 ازجمله ستاد اجرای فرمان امام )ره( که گروه توسعه اقتصادی تدبیر و گروه سرمایه گذاری مدبر را زیر مجموعه خود دارد. 

ه است، نشان می دهد که ارزش کل این واگذاری های در دهه مروری بر آمار واگذاری هایی که در دهه هفتاد انجام شد

انجام شده  1789و  1787های میلیارد ریال بوده است که نزدیک به نیمی از این واگذاری ها در سال 7111مذکور بیش از 

درصد  17و  9 ها از طریق بورس انجام شده است و به ترتیبدرصد آن 87است. در این مدت عمده واگذاری ها یعنی بیش از 

 به روش مزایده و مذاکره واگذار شده است. 

هزار میلیارد ریال اعالم  991، کل ارزش واگذاری ها را در این بازه  1771آمار ارائه شده برای واگذاری های دهه همچنین 

، 1775ه سال می کند که نگاهی دقیق تر به توزیع زمانی آن نشان می دهد بیش از هشتاد درصد این واگذاری ها طی س

های مربوط به این دوره نحوه انجام و به منظور رد دیون دولت انجام شده است. اما نکته قابل توجه در واگذاری 1791و  1777

درصد واگذاری های دهه هفتاد از طریق بورس انجام گرفته  87ها به ویژه در مقایسه با دهه هفتاد است. درحالی که بیش از آن

درصد مجموع را داشته است و سهم  71د شیوه واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مذاکره و مزایده جمعا است، در دهه هشتا

 روش های رد دیون و سهام عدالت نیز تقریبا به همین اندازه بوده است. 

می در سال های اخیر واگذاری از طریق روش رد دیون عمدتا به چهار دلیل انجام شده است. بابت بدهی به بخش عمو

ها و یا برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت. این غیردولتی، بابت بدهی به پیمانکاران، مشاوران و نظایر آن، بابت بدهی به بانک

موضوع که عمده واگذاری به روش رد دیون انجام شده است قطعا بسیار مهم و قابل توجه است اما مهمتر از آن سهم بخش 

اری هاست. بر اساس نتایج یک مطالعه تبارشناسی از صاحبان اصلی این واگذاری ها که توسط های اقتصادی کشور از این واگذ

اتاق بازرگانی ایران انجام شده است، نزدیک به هفتاد درصد این واگذاری ها به بخش عمومی غیر دولتی بوده و بخش خصوصی 

 واقعی سهم کمتر از یک درصدی این واگذاری داشته است. 

 

  پیشنهادات نتیجه گیری و -9

بر اساس شواهد موجود و مطالعات اشاره شده اسالم از لحاظ اجرایی، اقتصاد خود را در قالبی مختلط اما به صورتی خاص 

پیش می برد. در نتیجه، هم از اهرم های بازار استفاده می کند و هم بخش دولتی، حضور قابل توجهی در اقتصاد دارد و 

امی و اندازه بهینه آن متناسب با مقتضیات زمان و مکان، نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنابراین وجود دولت اسالمی الز

 جامعه و ترکیب اهداف حکومت اسالمی تعیین و به هدایت کلی و نظارت محدود می گردد. 

اشاره دارند و  مطالعات انجام شده در مورد ایران هم جملگی بر لزوم کاهش حجم و اندازه دولت و میزان تصدی گری آن

سازی در ایران طبیعتا راهکار آن را خصوصی سازی می دانند. اما متاسفانه فرایند واگذاری سهام تحت نام سیاست خصوصی



 

باعث شده است در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی مهمترین سهامدار شرکت های واگذار شده در یازده سال گذشته باشد. 

ترین سهامدار کمتر از پنج درصد مالکیت شرکت های واذار شده در این مدت را در اهمیتمو بخش خصوصی واقعی به عنوان ک

های پیش از واگذاری کاهش یافته اما چنانچه حاکمیت سهام عدالت را در اختیار دارد. همچنین سهم دولت نسبت به سال

های مذکور همچنان در اختیار دولت ی شرکتدرصد از ارزش جار 16اختیار بخش دولتی بدانیم، به لحاظ حاکمیتی نزدیک به 

 است. 

 در پایان ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی واقعی در اقتصاد پیشنهاداتی جهت اصالح روند فعلی ارائه می گردد: 

تالش برای محدود کردن سهم بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد و میزان تصدی گری آن از طریق مراجع قانونگذار و  -

 نظارتی 

 ظارت بیشتر بر روند خصوصی سازی و واگذاری ها از طریق تصویب قوانین بازدارنده ن -

واگذاری شرکت ها می بایست حتی االمکان از طریق بورس یا فرابورس انجام پذیرد و واگذاری این شرکت ها برای رد  -

 دارد. دیون دولت نه تنها مبنی قانونی ندارد بلکه از لحاظ نحوه اجرا نیز مشکالت فراوانی 

توسعه مکانیزم های بازار سرمایه و تقویت بورس اوراق بهادار برای اطالع رسانی بهتر و شفافیت بیشتر و نیز برقرای  -

 سیستم اطالع رسانی مناسب 

روش واگذاری شرکت ها از طریق سهام عدالت در واقع با هدف افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد بوده است اما در  -

شدن مالکیت از حق حاکمیت سهام و کاهش انگیزه ها، موجب تصدی گری دولت بر این بنگاه ها عمل به دلیل جدا 

 شده است. لذا بازنگری اساسی در این روش و ساختار کلی سهام عدالت الزامی است. 

ع تقویت بخش تعاونی در کشور از مسیر واگذاری شرکت های دولتی به تعاونی های واقعی که مستلزم رفع برخی موان -

 سرمایه گذاری در این بخش از جمله اختصاص حق رای به میزان سرمایه آورده شده عضو می باشد. 
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