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 چکیده
های مختلفی ارائه شده است. پرسش اصلی های اقتصادی ایران و پیامدهای اجتماعی آن رهیافتدربارۀ چالش
های ساختاری ایران را توان چالشچگونه و براساس چه سازوکار سیاستگذاری اقتصادی می»مقاله آن است که 

های اقتصادی و ل توجهی از چالشهای ساختاری بیانگر آن است که بخش قابواقعیت« مدیریت و کنترل نمود؟
شدن قواعد اقتصادی و تنظیم الگوی مشخصی از معادلة تولید، توزیع و رقابت اجتماعی ایران ناشی از عدم نهادینه

سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا »در سیاستگذاری اقتصادی ایران بوده است. فرضیة مقاله به این موضوع اشاره دارد که 
در انجام این پژوهش از رهیافت « های اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا نماید.در کنترل چالش تواند نقش مؤثریمی

 شود. گرا استفاده میتوسعة نهادگرا و نظریة اوانز در تبیین نقش دولت توسعه

  
 

 های اقتصادی، برنامه توسعه.گرا، رانت، سیاستگذاری نهادگرا، چالشدولت توسعه واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

های تکنولوژیک هرگونه سیاستگذاری اقتصادی بدون تحلیل دقیقی از کارکرد دولت و قابلیت
گیری دولت قوی و ای با شکلجانبهپذیر نیست. روندهای تحول تکنولوژی پیوند همهامکان

 یتوانای پایه بر را خود مشروعیت اصل که داندمی دولتی را گراتوسعه دولت فراگیر دارد. کاستلز
 تغییر و اقتصادی رشد مستمر و باال نرخ از ترکیبی توسعه از منظور: کند توسعه بنا حفظ و ایجاد

المللی بین اقتصاد با ارتباطش نظر از هم و داخلی نظم نظر هم از تولید، سیستم در ساختاری
شناسی و مکتب نظری خاصی در چگونگی پیوند سیاستگذاری اقتصادی دارای روش است.
های جدیدی را در تواند واقعیتای است. سیاستگذاری اقتصادی میهای روشی و نظریهقالب

اقتصاد، سیاست و روابط خارجی کشورها ایجاد کند. در این فرآیند، قوانین واقعی برای توزیع 
گیری از قوانین ای برخوردارند. بهرهگیرد که از قواعد و اعتبار ویژههای اقتصادی شکل میارزش

تواند بر روندهای و معادالت اقتصادی بخشی از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی بوده که می
 نهادگرایانی ازجمله اوانز (.89: 1399نژاد، جا گذارد )مصلیاجتماعی و سیاست خارجی تأثیر به

 فرض خالف بر وی نظر. کندتاکید می توسعه اقتصادی بر نهادی زمینه و دولت نقش بر که است
 و فردی هایانگیزه ای ازساده مجموعه قالب در را دولت رفتار که هانئولیبرال و گرایاننوفایده

 بستر این است و نهادی بستر بر متکی دولت تصمیمات که است معتقد کردند، معنا رانتجویانه
 .یابدمی تجسم اجتماعی ساختارهای در که است کنشگری از ایپیچیده الگوی از مرکب
 نوظهور است آن در دولت که است پذیرامکان بستری در آن پیامدهای و دولت هایسیاست
داگالس نورث از تحلیل تاریخی و رویکرد تکاملی برای ارتقاء نهادهای  (.142: 1382)اوانز، 

کند. نورث بر این اعتقاد است که قواعد حقوقی محور اصلی ثبات اقتصادی اقتصادی استفاده می
 ارائه را شود. نورث بر مبنای گرایش طبیعی انسان مدلییافته محسوب میرهای توسعهبرای کشو

 شرایطی گرو را در فزاینده نابرابری و رکود برعکس یا اقتصادی شتاب و سریع رشد که کندمی
 حقوق مالکیت وجود رشد، برای مناسب شرایط. آورندمی فراهم افراد برای هادولت که داندمی
خالقیت  ظهور باعث و کندمی امیدوار پاداش به نسبت را فرد که است آن اجرایی ضمانت و

 دارد. عهده بر را کشوری افتادگیعقب یا پیشرفت مسئولیت که است دولت این پس. شودمی

رو شده مکتب نهادگرایی در فرآیندهای مختلف تاریخی با تغییرات تحلیلی و محتوایی روبه
های اقتصاد توسعه بوده که از زمان اقتصاد نئوکالسیک آدام ضرورت است. نهادگرایی تابعی از

« والتون همیلتون»اسمیت مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار داشته است. در قرن بیستم 
داری توانست شکل جدیدی از نهادگرایی را تبیین نماید که معطوف به اصالح در نظام سرمایه

(. 339: 1375های مختلف اقتصادی بوده است )تفضلی، گروهها و برای ایجاد تعادل بین الیه
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شناسی را شناسی و جامعههای حقوق اقتصادی رواننهادگرایان جدید درصدد برآمدند تا حوزه
      ، «نهادگرایی تاریخی»با یکدیگر پیوند دهند. رویکردهای جدید نهادگرایی مبتنی بر 

است. مکتب نهادگرایی دارای رویکرد « شناختیجامعهنهادگرایی »و « نهادگرایی انتخاب عقالیی»
شناختی به وجود آورد. های اقتصاد، سیاست و جامعهکوشد ارتباطی بین حوزهتلفیقی بوده که می

 در را اقتصادی و سیاسی اجتماعی، نهادهای نقش که است تحلیل و تجزیه نوع یک نهادگرایی
 تریناصلی عنوان به نهادها (.423: 1383دادگر، ) دهدمی قرار تاکید مورد وقایع اقتصادی تعیین
 همان یا نهادهای خوب. اندکرده ایفا مهمی نقش گراتوسعه هایدولت گیریشکل در عامل،

دموکراسی،  از عبارتند دارند وجود باال درآمد با کشورهای در عموما که کلیدی نهادهای
 مدیریت و شده حمایت شدت به مالکیت حقوق مستقل، قضایی سیستم کارآمد، بوروکراسی

 اصالحات تحت گراتوسعه هایدولت ظهور. مالی نهادهای و هاشرکت بازار بر و مبتنی شفاف
 صنعتی، مالی منابع بسیج برای تا کندمی وادار را دارند شدن صنعتی که قصد کشورهایی نهادی،

 (.286: 1395بگیرند)قاضی،  کاربه را قدرتمندی نهادی ابزارهای

 . عناصر، قواعد، سطوح و فرآیندهای نهادگرایی اقتصادی 1

پردازان توسعه و سیاستگذاری اقتصادی به این موضوع اشاره توجهی از نظریهبخش قابل
مدت خواهد بود. از سوی دارند که نهادگرایی محور اصلی ثبات سیاسی و رشد اقتصادی طوالنی

گیری اقتصاد متوازن برای دگرایی را عامل اصلی شکلپردازانی همانند نورث، نهادیگر نظریه
دانند. داگالس نورث دارای رویکرد نهادگرا به اقتصاد توسعه و کشورهای در حال توسعه می

« قواعد بازی»توسعه اقتصادی است. در نگرش نورث، نهادها از قابلیت الزم برای تولید 
ادهای سیاسی و اجتماعی در زندگی عمومی برخوردارند. نهادگرایی اقتصادی الهام گرفته از نه

توانند ثبات سیاسی و اجتماعی را ایجاد کنند که از قابلیت الزم هایی میباشد. دولتجامعه می
برای تاسیس نهادهای پایدار برخوردار باشند. نهادهایی که به گونه تدریجی کارکرد خود را ارتقا 

اثیرگذار باشند. طبعا نهادها نقش موثری در اعمال توانند بر زندگی سیاسی شهروندان تداده و می
یافته قدرت دولت از طریق تولید قانون، بازتولید هنجارها و الگوهای پذیرفته شده و تداوم

در سیاستگذاری « الری لین»شهروندان در کنش اجتماعی دارند. چنین رویکردی با اندیشة 
ی متوازن برای رسیدن به نتایج خاص هاشباهت دارد که حکومت را وادار به انجام سیاست

 را ماندگاری ویژگی بودن، نهاد جنبه از اقتصادی (. نهادهای18: 1390نماید )غرایاق زندی، می
 هایانتخاب آن در که است مبادالت از نظامی نهاد اقتصادی تریناصلی عنوان به بازار. هستند دارا
 کنند. برایمی تعیین قیمت هم با ر رابطهد محصوالت یا منابع عرضه یا تقاضا شکل به افراد
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 تواندمی بازار. گیرندمی در نظر را ثبات و رشد کارآمدی، یعنی آن گانهسه ابعاد بازار ارزیابی
هر یک از سه مؤلفة یادشده . شود شناخته آن مانع یا ثبات و رشد عامل ناکارآمد، یا کارآمد

 عموما را که بازاروجودی با نهادگرا تأثیرگذار باشد.تواند در فرآیندهای سیاستگذاری اقتصادی می
 و هدف آرمان در تحقق که کارکردهایی به توجه با اما گیرندمی نظر در اقتصادی نهادی عنوان به

سیاسی  نظم و برابری آزادی، وجه سه از سیاسی نهاد یک عنوان به تواندمی دارد عدالت سیاسی
ها و لیبرال»مورد بررسی قرار داد. سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا از این جهت اهمیت دارد که 

گیرند. عوامل اجتماعی با ها به یکسان مقررات و تنظیمات را با هم اشتباه میتکنوکرات
 (. 119: 1390)کروزویه، « یابندناپذیر اقتصادی پیوند میفرآیندهای اجتناب

 اصول نهادگرايي اقتصادي  -1-1

توانند شود. نهادها میدرک نهادگرایی اقتصادی از طریق شناخت اصول نهادگرایی حاصل می
زمینه الزم برای کنترل بازیگران را به وجود آورند. بازیگران نیز از نهادها تاثیرپذیر خواهند بود. 

گیری از سازوکارهای نهادگرا هتوان بهریکی از سازوکارهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی را می
 طور به یا هستند جامعه در بازی قواعد دانست. نورث به این موضوع اشاره دارد که نهادها

 شکل را بشری تعامالت که هستند هاانسان توسط شده طراحی هاینهادها محدودیت تررسمی
سیاستگذاری اقتصادی عوارض به این موضوع اشاره دارد که هر پیشنهادی برای « رز». دهندمی

 موضوعی دارد، اقتصادی توسعه در که تاثیری و نهادی توسعه کند. فرآیندخاصی را ایجاد می
در اندیشه و نظریات  .دارد وجود آن از کشورها از در بسیاری ضعیفی درک هنوز که است

 را جامعه و دولت متقابل کنش دار تلقی شده که زمینةو  ریشه تاریخی نهادی دولت نهادگرایی،
 را افراد مجموعه انتخاب نهادها .آوردوجود میروابط به از ایشده نهادینه مجموعه واسطه به

کنند. بنابراین نهادها قادر خواهند بود تا عامل موثری بر می محدود را آن و کرده معین
های دارای ریشه(. نهادگرایی اقتصادی 246: 1390سیاستگذاری اقتصادی کشورها باشند )رز، 
ثبات عموما از قابلیت و قدرت الزم های سیاسی بیفرهنگی، اجتماعی و ساختاری است. نظام

 را اقتصادی پیامدهای برای ایجاد نهادهای موثر، کارآمد و باثبات برخوردار نیستند. نهادگرایی
 بازار برابر در واکنشی به را صرفا آن و گرفته نظر در سیاسی و اجتماعی نهادهای تعامل حاصل
 همراه به نهادها ای ازمجموعه و نیست یکپارچه کل یک دولت رویکرد این در. دهدنمی تقلیل
هایی از نشانه .مشغولند خود مطلوبیت حداکثرسازی به آن درون که است افراد از متنوعی طیف

ای از عوامل شود. مجموعهدر ایران مشاهده می 1368ظهور نهادگرایی اقتصادی شکننده از سال 
ای، عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی منجر به کاهش سطح همانند شرایط جهانی، محیط منطقه
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هایی از ای، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی گردید. در این شرایط نشانهبسیج توده
به بعد را  1368های یابد که دولتیاستگذاری اقتصادی نهادگرا با رویکرد لیبرالی ظهور میس

  نیافتگی را ترمیم کند های توسعهتوانست چالشای که میگونهتحت تأثیر قرار داده به
تواند درک دقیقی از الگوهای شناخت اصول و قواعد نهادگرایی می (.205: 1395نژاد، )مصلی
ریزی اقتصادی را تبیین کند. هر نظام سیاسی براساس قابلیت کشورها در روند برنامهرفتاری 

ریزی اقتصادی را در دستور کار قرار گیری رفتاری خود شکل خاصی از برنامهساختاری و جهت
دهند. نهادگرایی اقتصادی بر شش اصل اساسی استوار است. اصل اول بر یکپارچگی تمام می

های اقتصادی جامعه مبتنی بر معه و روابط حقوقی تاکید دارد. بنابراین فعالیتاجزای اقتصاد، جا
های ساختاری است. نهادها، کارگزاران و قواعد تصمیمات فردی نبوده، بلکه تابعی از ضرورت

حقوقی نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها دارد. اصل دوم بر ضرورت همکاری و 
های اجتماعی و بندیتوانند شکلادی تاکید دارد. نهادها میهماهنگی نهادها و موسسات اقتص

فرهنگی را در روندهای توسعه اقتصادی تبیین کنند. اصل دوم بر محوریت رفتار گروهای متنوعی 
تواند زمینة همبستگی حوزۀ کنش اجتماعی و ساختاری را فراهم آورد. دولت تاکید دارد که می

کند که از قابلیت سازی نهادها و بازیگرانی ایفا میاهنگدر نگرش اوانز نقش محوری برای هم
کنش گریزازمرکز برخوردارند. کنترل بازیگران گریزازمرکز در زمرۀ وظایف دولت در فرآیند 

شود. اصل سوم نهادگرایی اقتصادی مبتنی بر تکامل تدریجی نهادگرایی اقتصادی محسوب می
اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعة اجتماعی برخوردار  نهادهایی است که از قابلیت بیشتر در تولید

اصل بقای »گرایی داروین تاکید داشته که مبتنی بر است. نهادگرایان اقتصادی بر روندهای تکامل
های تحول ترند که بتوانند زیرساختباشد. در روند تکامل نهادها، جوامعی موفقمی« اصلح

پذیری شکل دهند. تکامل نهادها عات و ریسکاجتماعی را براساس چگونگی دسترسی به اطال
های اجتماعی و فضاهای در عصر موج سوم انقالب تکنولوژیک مبتنی بر گسترش شبکه

(. اصل چهارم 9: 1394کنند )کاستلز، ها عمل میخودمختاری هستند که خارج از کنترل حکومت
ای ارتقاء موقعیت خود تاکید های اقتصادی برها، نهادها و شرکتناپذیر انسانبر رقابت پایان

های کننده تضادهایی را دارد که در منافع متفاوت گروهدارد. در چنین شرایطی، دولت نقش متوازن
آید. رشد اقتصادی در هر کشوری بدون فرآیندها و های اقتصادی به وجود میعمومی و شرکت

های نهفته ساس انگیزشسازوکارهای مربوط به کنش رقابتی تداوم نخواهد یافت. رقابت برا
ای در توسعه و انباشت اقتصادی داشته است. اصل کنندهکنش انسانی شکل گرفته که نقش تعیین
هایی تاکید دارد. نشانه« اصالحات اجتماعی و اقتصادی»پنجم نهادگرایی اقتصادی بر ضرورت 

اجتماعی و اقتصادی  از طریق نهادهای« سازی درآمدهامتعادل»و « توزیع عدالت اقتصادی»همانند 
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های سازی روابط جامعه، دولت، نهادهای اقتصادی و شرکتتواند عامل موثری در متعادلمی
شناختی دارد. مکتب نهادی از روش استقرایی و اقتصادی باشد. اصل ششم ماهیت روش

 (. 7: 1381ای بهره گرفته است )ویلیامسون، گرایانه مرحلهسازوکارهای تکامل

 نهادگرايي اقتصادي  قواعد -2-1

های سیاسی و اقتصادی نهادگرایی اقتصادی دارای قواعدی است که براساس آن اولویت
گیرد. نهادگرایی اقتصادی بر اساس سطوح تحلیل قابل ارزیابی است. نهادها کشورها شکل می

ه موازات شود. قواعد بازی بعموما تابعی از ساخت اجتماعی بوده که در نظام سیاسی بازتولید می
توانند بازیگران را کنترل نموده بازیگران نقش موثری در روند توسعه اقتصادی دارند. قواعد می

اگر دولت از   .(Agensky, 2020: 592)و آنان را به سمت و سوی کنش عقالنی سوق دهند
های منسجمی برخوردار باشد، قادر خواهد بود تا نقش موثری در سیاستگذاری نهادها و ساخت
 از یکی عنوان سازی درآمد عمومی ایفا نماید. در رویکرد نهادگرایان، دولت بهاقتصادی و بهینه

 عمل راهبردی مجموعه واحدهای از بسیار فراتر که است تاریخی و دارریشه نهادهای تریناصلی
برخوردار است. علت آن را باید در  جامعه با متقابل کند. دولت از قابلیت الزم برای کنشمی

 (.5: 1385 مومنی،)ای دانست چگونگی ارتباط دولت با نهادهای اجتماعی و اقتصادی واسطه

ای از نیروها و کارگزارانی هستند که از قابلیت الزم برای مشارکت در نهادها طیف گسترده
دارای  گیرد کهایی شکل میهگیری هر فرآیندی برخوردارند. هر نهاد از بازیگران و گروهشکل
هستند. فرهنگ کنش سیاسی به موازات  فرهنگی یا اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مشترک منافع

گذارد. توان در زمره عواملی دانست که بر نهادگرایی تاثیر به جا میالگوی حکمرانی را می
باشد. قواعد نهادگرایی همانند هر الگوی سیاستگذاری اقتصادی دارای قواعد خاص خود می

شود. نهادگرایی اقتصادی عموما براساس قواعد حقوقی، نهادی و ساختاری تعریف و تبیین می
کند. اولین ویژگی قاعده بنیادین تبیین و تحلیل می براساس چهار را نهادگرا اقتصاد ویلیامسون

ومین ویژگی توانند پایداری در قواعد و الگوهای رفتاری به وجود آورد. دنهاد آن است که می
مربوط به تولید و تبیین قواعد بازی است. نهادها از این جهت اهمیت دارند که حقوق فردی، 

کنند. سومین ویژگی نهاد را باید در پیوند آن با حکمرانی مورد اجتماعی و مالکیت را تبیین می
د در ارتباط با توجه قرار داد. نهادها تابعی از ساختار حکمرانی هستند و چهارمین ویژگی را بای

چگونگی تخصیص منابع بین بازیگران دانست. هر یک از چهار مولفه یاد شده قادر خواهد بود 
 (.12: 1381تا در الگوی کنش بازیگران تاثیرگذار باشد)ویلیامسون، 
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 فرآيند نهادگرايي اقتصادي -3-1

باط مستقیم با پردازان به این موضوع اشاره دارند که توسعه اقتصادی ارتبرخی از نظریه
توان در قالب چگونگی حکمرانی سیاسی دارد. الگوی بهینه برای حکمرانی سیاسی را می

ها و نهادهای دموکراتیک باشد. چگونگی پیوند سازوکارهایی جستجو کرد که مبتنی بر شاخص
مطرح شد. در نگرش لیپست، « سیمور لیپست»دموکراسی و توسعه اقتصادی اولین بار توسط 

ریزی ای در برنامهکنندهفرآیندی که به توسعه سیاسی منجر شود، نقش موثر و تعیین هرگونه
ها دارد. فرآیند سیاستگذاری اقتصادی با الگوی گیری عمومی حکومتاقتصادی و جهت

تنیدگی نظام حکمرانی در هر کشوری پیوند دارد. لیپست در مطالعات خود به چگونگی درهم
های سیاسی وکراسی تاکید دارد. نهادهای اقتصادی بادوام تابعی از نظاماقتصادی بازار آزاد و دم
 از اعم سیاسی نظام شود. براساس چنین نگرشی، نوعیافته محسوب میدموکراتیک و سازمان

توسعه  است. داشته توسعه کشورها روند توجهی برتاثیر قابل یا نبودن، بودن دموکراتیک
 طور به و بوده متغیرهای سیاسی دیگر با وثیق ایرابطه درآمدهای دراقتصادی، موازنه و کنترل 

 توسعه اقتصادی با دموکراسی رابطه نوع بررسی در. (Lipset, 1992: 65نیست ) طرح مجزا قابل
 عوامل این که دید باید نظری فرضپیش هرگونه از فارغ و طور عینی به خاص کشور یک در

 یا مثبت تاثیر آنها بر و نموده تعامل توسعه دیگر متغیرهای با چگونه اقتدارگرایی یا دموکراسی
های ساختاری بندیاند. در چنین نگرشی، روندهای توسعه تابعی از شکلگذاشته جای بر منفی

تواند شکل خاصی از توسعه اقتصادی و برابری نظام سیاسی بوده و هرگونه ساختاری می
 (.38: 1393 دلفروز،) اجتماعی را منعکس کند

 محورهاي نهادگرايي اقتصادي -4-1

لیپست و فریدمن رویکردهای خود را در تبیین چگونگی نقش دولت، نظام سیاسی و نهادهای 
اند. فریدمن دارای رویکرد نهادگرا بوده و به این موضوع اشاره دارد که اجتماعی را ارائه داده

ایفا نمایند. نهادگرایی اقتصادی  بایست نقش فراگیری در حوزه اقتصاد و سیاستها نمیدولت
های ساختاری است که از قابلیت الزم برای تولید سوژه و بازنمایی اجتماعی بخشی از ضرورت

بایست از قابلیت الزم برای گذار از بحران مدرنیته برخوردار است. در این شرایط، نهادگرایی می
اند مدرنیته را در فضای پیوند با ساختار تواقتصاد نهادگرا می (.74: 1396برخوردار باشد )تورن، 

های ساختاری نظم های مدرنیته مشروعیت خود را براساس فهم بنیاناجتماعی قرار دهد. بنیان
 اهداف به دستیابی در هاشکست دولت برای را متعددی دهد. فریدمن دالیلاجتماعی قرار می

ریزی و های دولت در برنامهتمحور اصلی نگرش و تحلیل فریدمن را محدودی کند.می ذکر
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ریزی اقتصادی داند. فریدمن در نقد نگرش ساختاری دولت برای برنامهکنترل حوزه اقتصاد می
تشکیل « اطالعات محدود دولت»به چهار موضوع اشاره دارد. محور اول مورد نظر فریدمن را 

 و نتایج مواقع بیشتر در دولت محدود دهد. فریدمن به این موضوع اشاره دارد که اطالعاتمی
 دولت مواقع بیشتر در .است مشکل آنها بینیو پیش بوده پیچیده اقدامات از بسیاری دستاوردهای

 این مثال عنوان به. ندارد اختیار در مورد نظرش اقدامات انجام برای را نیاز مورد اطالعات
 قائل تمایز ناتوانند، و نیازمند که واقعا آنهایی بین نتواند دولت که شودمی آن از مانع محدودیت

دانش سیاستگذاری از این جهت نیازمند سازماندهی نهادگرایی اقتصادی است که چنین  .شود
تواند رابطة بین دولت، جامعه و نهادهای سیاسی را با یکدیگر پیوند دهد. چنین فرآیندی می

محور دوم  (.324: 1390روندی ریشه در سیاست انتخاب عمومی مدرن دارد )شافریتز و بریک، 
« های اقتصادیکنترل محدود دولت بر بازیگران و کنش»صادی فریدمن مربوط به در نقد دولت اقت

آزاد و  بازار در افراد هایواکنش بر محدود است. فریدمن به این موضوع اشاره دارد که کنترل
شود. می دولت از خدمات کنندگانمنجر به ایجاد چالش از سوی دریافت مواقع بیشتر در

 دولت اقدامات تواند بر نتایجه درآمدها و ایجاد انگیزه شهروندی میهایی همانند موازنچالش
هر الگوی  موفقیت میزان و توانند با همکاری نهادهای اجتماعی مسیرها میتاثیرگذار باشد. دولت

کنترل محدود دولت بر »های شکل دهند. محور سوم مربوط به سیاستگذاری را در روند فعالیت
ت قوی طبعا از نهادهای موثر و کارآمدتری برای اجرای قوانین برخوردار است. دول« دیوانساالری

منجر به  موارد بسیاری در دیوانساالری بر محدود است. فریدمن بر این اعتقاد است که کنترل
های اقتصادی دولت عموما در عمل با شود. سیاستمی اقتصاد در دولت هایسیاست شکست
. ابهام در قوانین و مخالفت عملی برخی از کارگزاران در شودرو میهای جدیدی روبهچالش

ساالری در سیاستگذاری اقتصادی دولتی خواهد بود. زمره محدودیت دولت برای کنترل دیوان
ها و نقش گروه»توان مربوط به محور چهارم در مخالفت فریدمن با اقتصاد دولتی را می

ای در اجرا یا عدم کنندهکشوری نقش تعیین نفوذ هرهای ذیدانست. گروه« های سیاسیجریان
هایی را های سیاسی رقیب عموما محدودیتهای عمومی دولت دارند. جریاناجرای سیاست

کنند. های عمومی دولت در حوزه اقتصادی از طریق پارلمان ایجاد میبرای اجرای برنامه
 عات پیچیده تمایل دارند. های ساده برای حل موضوحلهای اجتماعی نیز عموما به راهگروه

وجود ساز را بههای سیاسی بحرانتواند زمینة الزم برای عبور از چالشنهادگرایی اقتصادی می
گذارد. اگر جا میهای سیاسی و اجتماعی بهآورد. هرگونه چالش اقتصادی آثار خود را در حوزه

ایط کارکرد خود برای گسترش های ذینفوذ قرار گیرد، در آن شراقتصاد دولتی تحت تأثیر گروه
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دهد. در چنین شرایط و فضایی اراده دولت در سیاستگذاری اقتصادی دولت رفاه را از دست می
 .(Kutlay, 2020: 692)شودهای سیاسی میالشعاع الگوی رفتاری جریانتحت

 سطوح نهادگرايي اقتصادي -5-1

نهادگرایی همانند هرگونه الگو و فرآیند سیاستگذاری اقتصادی دارای سطوح متفاوتی است. 
های فرهنگی، محیط نهادی، بندی نهادگرایی در سیاستگذاری اقتصادی، تابعی از شاخصسطح

های عمومی کشورها خواهد بود. به طور شکل حکومت و چگونگی تخصیص منابع به حوزه
ی اقتصادی نیازمند درک الگوی کنش بازیگرانی است که تالش دارند کلی، هرگونه سیاستگذار

تا شکل خاصی از توسعه اقتصادی را سازماندهی نمایند. سطوح نهادگرایی در سیاستگذاری 
اقتصادی با دو مولفه مفهومی و راهبردی به مثابه اهداف عمومی کشورها از انتخاب شکل خاصی 

سطح اول نهادگرایی سیاستگذاری اقتصادی ارتباط مستقیم  از سیاستگذاری اقتصادی پیوند دارد.
شرقی فرهنگ و مذهب کشورها دارد. به طور مثال، کشورهای آسیای جنوبها، هنجارها، با سنت

پذیری برخوردارند. و مذهب کنفوسیوسی از انگیزه کار و تابعیت های فرهنگبه دلیل شاخص
ناپذیر ر سازمانی و اجتماعی برای کارکنان را اجتنابهایی از پذیرش رفتامذهب کنفوسیوس نشانه

هایی است که اندیشه تولید اقتصادی در فعالیت و الگوی کنش سازد. براساس چنین انگارهمی
پیدا کرده است. در چنین شرایطی، « خودیخودبه»و « درونی شده»کارکنان و شهروندان ماهیت 

شرقی از انگیزه دائمی برای کار، کنش جنوب شهروندان و کارکنان نهادهای اقتصادی آسیای
ای در ذهنیت شهروندان آسیای اقتصادی و تولید برخوردارند. در حالی که چنین انگاره

طبقاتی را به وجود شود. اقتصاد نفتی زمینه الزم برای ظهور دولت فوقغربی مشاهده نمیجنوب
شده های مشارکت درونیزمینه آورد. چنین دولتی طبیعی است که قادر نخواهد بود تامی

نهادی و هنجاری یکی از های محیطی، شهروندان برای تولید اقتصادی را فراهم سازد. تفاوت
شود. سطح دوم سیاستگذاری عوامل اصلی تمایز در سیاستگذاری اقتصادی کشورها محسوب می

. هرگونه محیط اقتصادی رابطه مستقیمی با محیط اجتماعی، نهادی و اقتصادی کشورها دارد
گیری به جا گذارد. داگالس نورث موضوع مربوط تواند تاثیر خود را بر الگوی تصمیمنهادی می

ساالری را برجسته نموده و آن را محور اصلی درک به ساختار حکومتی، سیستم قضایی و دیوان
ستگذاری داند. بنابراین سطح دوم سیاهای آینده خود میو آگاهی اجتماعی نسبت به برنامه

اقتصادی نهادی، از یکسو بر قواعد رسمی کشور تاکید دارد و از سوی دیگر، تالش دارد تا زمینه 
سازی قواعد عمومی کشور در انگاره جامعه و سیاستگذاران بازتولید شود بخشی و شفافآگاهی

(. سطح سوم سیاستگذاری نهادی در نگرش ویلیامسون مبتنی بر 8: 1381)ویلیامسون، 
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باشد. حکمرانی کارهای حکمرانی است. حکمرانی به مفهوم چگونگی اعمال حکومت میسازو
گرایی و توجه به قراردادها و قواعد عمومی حاکم بر در اندیشه جدید دولت مبتنی بر قانون

ذهنیت، نهادها و ساختار عمومی کشور است. بنابراین حکمرانی براساس قواعد نهادی و 
های اجتماعی تواند نقش حامی گروهگیرد. حکمرانی میشکل میهای عمومی کشورها سیاست

یافته های سیاسی و اقتصادی را به وجود آورد. دولت در هر یک از جوامع توسعهدر فضای چالش
ای دانست که قادر خواهد بود تا یافتهتوان به عنوان مجموعه انسجامو یا در حال توسعه را نمی
هایی در فضای اقتصادی ا خود هماهنگ کند. دولت عموما با چالشتمامی نیروها و نهادها را ب

رو روبه رو بوده که این امر اراده دولت را برای تحقق اهداف خود با چالشو سیاسی روبه
. شودمی محدود روابط، از ایشده مجموعه نهادینه واسطهسازد. کارکرد اقتصادی دولت بهمی

آفرین باشند که توانند نقشار داشته و عموما کارگزارانی میقر محدود عقالنیت تاثیردولت تحت
 (. دولت6: 1385 مومنی،) هستند شانمنافع سازیجستجوی حداکثر در طلبانهفرصت با رفتار
آید. داری به وجود میسرمایه هایبحران به واکنش در که است مدرن دولت از شکلی رفاهی

 اقدامات در غرب ،1930دهه  در داریسرمایه در نبحرا موج از پس رفاهی هایدولت نخستین
 قوانین ها، وضعمالیات و عمومی هایهزینه افزایش بانکی، و مالی نظام اصالح در را گستردهای

 .عمل آوردند به رفاهی و اجتماعی خدمات تامین و درآمدها عادالنه توزیع صنایع، کردن ملی کار،
پیوند یافته است « معامله جدید روزولت»و ابتکار « مینارد کینزجان»های دولت رفاه با اندیشه

های ساختاری مربوط به موضوع مربوط به دولت رفاه ملی دارای ریشه (.151: 1380 بشیریه،)
کند تا حاکمیت خود را بر فضای حکمرانی است. در دولت رفاه ملی، نظام سیاسی تالش می

جامعه اعمال و تحمیل کند. در چنین شرایطی، زمینه برای افزایش اعتماد متقابل جامعه عمومی 
های اجتماعی و شود. نظام حکمرانی از قابلیت الزم برای بسیج گروهو حکومت فراهم می

متقاعدسازی آنها در ارتباط با سیاست عمومی حکومت برخوردار است. هرگونه همبستگی 
وم سیاستگذاری اقتصادی نهادی مبتنی بر شفافیت، اعتماد و جامعه و حکومت در سطح س

رضایت خواهد بود. سطح چهارم درک مفهومی از نهادگرایی سیاستگذاری اقتصادی ارتباط 
تواند زمینه همترازی انگیزشی جامعه و مستقیم با تولید قوانین و سازوکارهایی دارد که می

هایی وجود دارد که زمینه همکاری ادی نشانهحکومت را به وجود آورد. در سیاستگذاری اقتص
ها، آورد. چگونگی تعادل قیمتمتقابل جامعه، نهادهای سیاسی، حکومت و قوانین را به وجود می
های نئولیبرالی در سازد. رهیافتنسبت تولید اقتصادی، کار و اعتماد به حکومت را فراهم می

ادی شهروندان برای تولید کار و کاال ماهیت ها، بازار و انگیزه کنش اقتصایجاد تعادل قیمت
گیرند. تبارشناسی کار از چنین رویکردی بهره میپردازان لیبرال و محافظهنهادگرا دارد. نظریه
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های های اقتصادی دوران بحران بیانگر این واقعیت است که رهیافتدولت رفاه و سیاست
 مخالفت با به آزاد بازار نظام به رجوع با کارانهمحافظه نگرشی عنوان اقتصادی نئولیبرالی به

 از که گرفت صورت رکودی بحران به پاسخ در واکنش این. شد ایجاد رفاهی دولت ساختار
 اقتصاد، در دولت نقش کردن حداقل و عمومی هایهزینه کاهش. افتاد اتفاق 1970 اواسط دهه

در کشوری  (.149: 1380 بشیریه،) است بوده داریسرمایه اقتصاد بحران برای حل نئولیبرالیسمراه
های پایینی جامعه شود و امکان خرید کاالهای اقتصادی برای الیهکه تورم اقتصادی تشدید می

تواند زمینه نهادینه شدن قواعد را به یابد، طبیعی است که از یکسو قوانین مصوب نمیکاهش می
بستگی تعادلی با حکومت را مورد وجود آورد. از سوی دیگر، هیچ نیروی اجتماعی الگوی هم

دهد. ویلیامسون به این موضوع اشاره دارد که اجرای قوانین توسط شهروندان و توجه قرار نمی
های اقتصادی و انگیزشی آنان برای همکاری با حکومت نیروهای اجتماعی تابعی از ضرورت

را به وجود آورد )ویلیامسون، تواند زمینه اعتماد متقابل بازیگران خواهد بود. نظام حکمرانی می
1381 :10 .) 

 سطوح نهادگرایی اقتصادی براساس اهداف و کارکردها - 1جدول 
 اهداف نهادگرایی اقتصادی مفهوم کارکردی نهادگرایی اقتصادی سطوح

 سطح یک
ها، ها، سنتپایداری: نهادهای غیررسمی شامل فرهنگ

 هنجارها و مذهب
 خودیخودبهاغلب غیرقابل محاسبه، 

 سطح دو
محیط نهادی: قواعد رسمی بازی مخصوصا مالکیت 

 ساالری()حکومتی، قضایی و دیوان

شفاف کردن و دستیابی به حقوق محیط نهادی، 

 اولین سطح اقتصادی کردن

 سطح سه
حکمرانی: جریان واقعی اجرای بازی مخصوصا 

 قراردادها )مغایرت ساختار حکمرانی با معامالت(

 و دستیابی  شفاف کردن

 عملی به ساختار حکمرانی

 سطح چهار
 تخصیص منابع و اشتغال 

 ها و مقادیر و همترازی انگیزش()قیمت
 دستیابی به قوانین شرایط نهایی

 

 هاي نهادگرايي اقتصادي چالش -6-1

 رویکرد .کندمی رد مسلم اصل یک عنوان به را کامل رقابت سیاسی نئوکالسیک، اقتصاد
قرار  نئوکالسیک سیاسی اقتصاد مکتب ذیل دولت، نقش تحلیل برای مبنایی عنوان به نهادگرایی

 اتخاذ هایسیاست و زادرون نیرویی صورت به را دولت نئوکالسیک سیاسی اقتصاد. گیردمی
 سیاسی پردازان اقتصادنظریه. داندمی جامعه درونی عالیق کنندهمنعکس را توسط دولت شده

 با تا کنندمی سعی افراد قبلی بینیپیش با و همزمان طور که به رنددا عقیده نئوکالسیک
 رانت و نماید جلوگیری هاقیمت کاهش و از افزایش ویژه هایتشکل ایجاد و تبانی سازماندهی،
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 بین رابطه است مطرح نئوکالسیک سیاسی اقتصاد در آنچه. کند حفظ خود برای را ایویژه
 کاهش اثرات و عمومی رفاه به نیل در تحلیل ابزار اصلی عنوان به فردی منافع نمودن حداکثر

 اقتصاد مکتب دکترین اساس آزاد بازار نهاد .است خاص هایگروه طلبانهنفع رفتار از ناشی رفاه
پردازان اقتصاد سیاسی نئوکالسیک بر نظریه. شودمی محسوب جدید نئوکالسیک سیاسی
عنوان به سرمایه، و بیمه عوامل کاال، زارهایبا عملکرد از و هماهنگ کامل ایمجموعه

 تولیدکنندگان گیریتاکید دارند. در اقتصاد سیاسی نئوکالسیک، تصمیم مدل این هایفرضپیش
 کاهش و رفاه کردن برای حداکثر کنندگانمصرف گیریتصمیم و سود نمودن حداکثر جهت در

بود. اقتصاد سیاسی نئوکالسیک به این خواهد  کامل امنیت با و مطمئن فضای وجود در نابرابری
 جامعه در قراردادها صحیح اجرای ضامن و موضوع اشاره دارد که نهادهای اجتماعی حامی

 شودمی راهبری و هدایت هاقیمت توسط مکانیزم غیرمتمرکز و کارا گیریتصمیم این. خواهند بود
های (. رانت76: 1388 نتاج، عظیمی،غالمی) گیردمی قرار برداریبهره مورد اصولی صورت به و

شود که به قدرت سیاسی نزدیک هستند. چگونگی کنترل اقتصادی توسط کارگزارانی حاصل می
 که کشورهایی شود. درهای اقتصادی از طریق نهادها حاصل میقدرت سیاسی برای مهار رانت

 قدرت اند تایافته توسعه اریانحص نهادهای است، متمرکز معدود ایعده دست در درآمد و ثروت
 .بخشند تداوم را امتیازاتی و مزایا چنین از گیریبهره کنند و متمرکز معدود عده آن دست در را
 از و ندابوده ترجامع و بازتر نهادهای باشند، متعادل و برابر بیشتر ثروت توزیع کشورهایی در

 (.124: 1392 یوسفی،) کنندمی حمایت معدودی عده نه و اکثریت حقوق مالکیت

 . فرآیند و مراحل تکامل نهادگرایی اقتصادی2

 سپس و شودمی آغاز بسترها تفاوت بررسی از گیردمی کاربه اوانز که نهادی تطبیقی تحلیل
 دولت اقدامات از وسیعی گستره دیدگاه این. دهدمی قرار هدف اساسی را هایقانونمندی یافتن

 نظریات به استناد با اوانز. کندمی قلمداد ضروری در بازار ستد و داد ثبات و پاگیری برای را
 را دولتی کارآمد ساالری دیوان و دولت هیرشمن، نقش و گرشنکرون پوالنی، کارل مانند کسانی

 (.785: 1382کند )اوانز، خصوصی تلقی می بخش و بازار موثر کارکرد ساززمینه بلکه مانع نه

 نهادگرايي اقتصادي هاي تكاملموج -1-2

 تحول با دولت ارتباط نحوه درباره پردازینظریه موج سه نهادگرایی، دیدگاه به توجه با اوانز
 به توجه و «کینزی دیدگاه غلبه»است. موج اول براساس  کرده تفکیک هم از را توسعه صنعتی و

 1970دهه  اواسط در و آغاز دوم جهانی جنگ 1950-1965های در سال بازار، هاینارسایی
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 باید و تواندمی دولت و شده تلقی مالک بزرگ و دولت توسعه، محور دوره این در. یابدمی پایان
 باید دولت و است ناممکن بازار طریق اقتصاد از اقتصادی توسعه به دستیابی شود، بازار جانشین

 تحقق و تسریع را سعهتو فرآیند های دولتیشرکت ایجاد و عمرانی هایطرح در گذاریسرمایه با
(. موج دوم تحول نهادی و تکنولوژیک براساس ظهور و اثربخشی 52: 1382 اوانز،)بخشد 

 .پذیردمی پایان 1990 دهه در اواخر و آغاز 1970 دهه اواسط از هانئولیبرال گرایانرویکرد فایده
 عامل تنها نه دولت. مطرح است «سازیخصوصی فرآیند و کوچک دولت شعار» دوره این در

. دهد بازار به را جای خود باید و شودمی محسوب هم توسعه مانع ترینمهم بلکه نیست توسعه
 توسعه نیازمند. است پاگیر و دست بازار عملکرد برای دولتی نظارت و مقررات و قوانین

 قدر دولت هر دوره این در .است خصوصی بخش به دولت از مالکیت تغییر و بازارها آزادسازی
 رهایی» را توسعه گام نئولیبرال اولین گرایاناست. فایده ترآسان توسعه حصول باشد ترکوچک

 این. دادندمی نسبت دولت به را توسعه در هانارسایی همه و دانسته« دولت ساخت اقتصادی از
 دیدگاه این که هرچند. داندمی هواداران و زمامداران بین را تبادل دولت نهاد اساس دیدگاه

 کردن مهیا و بسترسازی در تایوان و جنوبیکره گرایهای توسعهدولت موثر هایدخالت نتوانست
 توجیه راالمللی بین سرمایه با داخلی سرمایه و ادغام خارجی گذاریسرمایه جذب هایزمینه
. دولت نئولیبرال بر ضرورت کاهش نقش دولت در کنترل روندهای سیاسی و اقتصادی اشاره کند
بایست بدون نقش سازی فرآیندهای تولید، مصرف و سبک زندگی مید. هرگونه درونیدار

ای با یکدیگر تنیدهسازی اقتصاد و سیاست پیوند درهممستقیم دولت شکل گیرد. دموکراتیک
تواند دارد. جوزف نای به این موضوع اشاره دارد که وابستگی متقابل در عصر موجود می

وجود آورد. نای از وزۀ اقتصاد اجتماعی کشورهای درحال توسعه بههای جدیدی را در حمزیت
تجربة موفق چین، کشورهای شرق آسیا و ترکیه برای توسعة اقتصادی از طریق نهادسازی تأکید 

سوم تحول نهادها و فرآیندهای اقتصادی مبتنی بر اندیشه حکمرانی  . دوره (Nye, 2020: 15)دارد 
 شرق جنوب گرایتوسعه هایدولت موفقیت براساس تحلیل باشد. چنین رویکردیخوب می

 التین آمریکای در هادولت سازیکوچک ناموفق تجربه گرفتن نظر در با و 1990 اواخر از آسیا
 «کوچک دولت» دوم دوره شعار و «توسعه موتور» دولت اول، دوره اگر شعار. است گرفته شکل
اکنون در است. چنین مفهومی هم مطلوب مداریزما یا «خوب حکمرانی»سوم،  دوره شعار بود،

گرا قرار گرفته است. نظریه حکمرانی خوب در های توسعهادبیات سیاسی مورد توجه دولت
پذیری دولت در روند توسعه اقتصادی بوده است نگرش پیتر اوانز گامی در جهت مسوولیت

 و دولت برای توسعه مساله تحلیل در نهادی نوعی رویکرد سوم دوره (. در51: 1382 اوانز،)
 مختلف هایکاستی از که انداجتماعی نهاد بازار هردو و دولت که شکلی به است شده اتخاذ بازار
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حکمرانی . است دولت و بازار نهاد هر دو عیوب و نقائص رفع گرو در توسعه و برندمی رنج
 مسلط عامل عنوان به دولت بهینه و اقتصادی سیاسی قدرت اعمال و بخشی اثر بر خوب مبتنی

مطرح  کوچک و بزرگ دولت ابعاد مساله پیش، هایدوره در اگر. است مادی و انسانی منابع بر
ای پیدا کرده است. در دوره اهمیت ویژه «دولت کیفیت» سوم از تحول دولت مساله دوره در بود،

 تحلیل بر ز همپتیر اوان نهادی شود. نگرشبزرگی دولت توجهی نمیسوم، به کمیت، کوچک و 
 اجتماعی هایگروه تقویت و ظهور و جامعه با دولت تعامل رابطه و نوع و درونی ساختار

 کند.می تاکید کارآفرین

 نهادگرايي اقتصادي هاي تكاملنشانه -2-2

داگالس نورث در تحلیل فرآیندهای توسعه اقتصادی بر ضرورت نهادگرایی حقوقی تاکید 
 مالکیت حقوق رشد اقتصادی نیازمند وجود مناسب چگونگی و شرایطدارد. در نگرش نورث، 

بندی رسید که داگالس نورث در مطالعات خود به این جمع است. آن اجرایی ضمانت و
آورد. نهادگرایی در زمره سازوکارهایی است که زمینه توسعه متوازن و پایدار را به وجود می

گیرند، عموما از الگوهای ناپایدار برای تنظیم یکشورهایی که در فضای اقتصاد رانتی قرار م
توان محور اصلی ناپایداری سیاست گرایی را میگیرند. رانتهای اقتصادی بهره میسیاست

های بنیادین کشورهای در حال اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانست. رانت در زمره چالش
گذارد. جا میتصادی نابرابری اجتماعی بههای سیاسی و اقتوسعه بوده و تاثیر خود را بر حوزه

از این جهت « سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت»کتاب تاریخی نورث با عنوان 
کند. نگرش ای پویا بین نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برقرار میاهمیت دارد که رابطه

ها و اره دارد که بسیاری از سازماننورث ماهیت نئوکالسیک نهادی داشته و به این موضوع اش
کنند )نورث نهادها برای کسب ثروت و منابع اقتصادی بیشتر از سازوکارهای خشونت استفاده می

 شتاب و سریع رشد که کندمی ارائه را مدلی دولت، نقش درباره (. نورث45: 1396و دیگران، 
 برای هادولت که دهدمی قرار شرایطی و فضا گرو در را عقب افتادگی و رکود یا و اقتصادی

 امیدوار هایشتالش پاداش به نسبت را حقوق اقتصادی و مالکیت فرد. آورندمی فراهم افراد
بیان  .بخشدمی پویایی اقتصادی هایفعالیت به و کندمی ظهور هانوآوری و هاو خالقیت کندمی

ا است. اولین مفروض بر کنش استدالل نورث مبتنی بر سه مفروض بنیادین نئولیبرالی نهادگر
مندی کنش قاعده»است. مفروض دوم بر « منافع اقتصادی»افراد و کارگزاران اقتصادی براساس 

سازد را برجسته می« ایدئولوژی فردگرایانه»تاکید دارد و مفروض سوم ضرورت « اقتصادی
 پیشرفت هایتمسوولی (. دولت در روند تکامل نهادگرایی اقتصادی تمامی72: 1373 توسلی،)
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 تحوالت و چگونگی ساختار بیان در نهادها تئوری. دارد عهده بر را کشوری افتادگیعقب یا
 تنظیم تدوین و هایهزینه از ایمجموعه هاهزینه این .کندمی تاکید معامالتی هزینه بر سازمانی

 مابین معمول و ممکن هایتوافق تمامی قراردادها. شودمی شامل را قراردادها کامل اجرای و
 (.75: 1373 توسلی،) شودمی شامل را دولت نهاد جمله از و عمومی بخش و بخش خصوصی

 . کارکرد سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا3

های اقتصاد سیاسی توان بخشی از ضرورتها را میمیزان کارآمدی دولت در اجرای برنامه
 دالیل از ناکارآمد دولت وجود توسعه، حال در و نیافته توسعه کشورهای نئوکالسیک دانست. در

شود که بر اقتصاد نظم اجتماعی در زمره موضوعاتی محسوب می .شودمی ذکر نیافتگی توسعه
توان در زمره موضوعاتی دانست گذارد. فساد اقتصادی را میسیاسی نئوکالسیک تاثیر به جا می

اشاره دارد که نهادگرایی اقتصادی که با نظم و اقتدار دولت مغایرت دارد. هانت به این موضوع 
های اقتصادی و اجتماعی گیری چالششود که نقش دولت در شکلدر زمره عواملی محسوب می

پردازانی همانند (. در نگرش نظریه185: 1376 هانت،)دهد گرایی را کاهش میهمانند رانت
ریزی در حوزه برنامه ایتنیدهبخش خصوصی و دولت دارای پیوندهای در هم« جوزف استیگلیتز»

 اقتصاد، در دولت وظایف شناخت اقتصادی هستند. استیگلیتز به این موضوع اشاره دارد که برای
 شناخت. است نهاد یک عنوان به و بازار دولت هایمحدودیت از صحیحی درک به نیاز

 کند صرف جاهایی در تنها خود را انرژی باید دولت که دارد داللت این بر دولت هایمحدودیت
 تواندمی دخالت دولت که دارد وجود شواهدی و است اهمیت پر بسیار بازار هایشکست که
 معنای به امریکایی اقتصاددانان بین در. (12: 1391 استیگلیتز،)کند  ایجاد مهمی تفاوت یک

 کنندهحل نه و دهندهتسکین تواندمی دولت محدود دخالت که است دیدگاه غالب این اشامروزی
 تسکین و کامل اشتغال از محافظت در را فعالی نقش باید دولت بنابراین .باشد مشکالت بدترین

 که هستند خصوصی بخش هایفعالیت این اما کند، ایفا و نابرابری فقر بروز هایجنبه تخفیف و
 دولت کردن کار برای هاییراه کندمی تالش دیدگاه این .کنند بازی اقتصاد در را اصلی نقش باید
 (.14: 1391 استیگلیتز،) نماید تقویت را دیگری هریک که طوری به بیابد یکدیگر با بازارها و

 بخشي نهادي در سياستگذاري اقتصاديسامان -1-3

شود. قانونمندی را نهادگرایی محور اصلی هرگونه کنش مبتنی بر قانونمندی محسوب می
م اجتماعی و اقتصادی دانست. نظم اجتماعی گیری و گسترش نظتوان به عنوان زیربنای شکلمی
های اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد. های الزم برای کنترل رفتار گروهتواند زیرساختمی
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توان در ای دارد. ویژگی مشترک آنان را میجانبهنهادگرایی با اقتصاد نئوکالسیک پیوند همه
 رویکرد که اهمیتی به توجه دانست. با گیری و سیاستگذاریافزایش نقش دولت برای تصمیم

 رویکرد است، بعضی قائل جامعه نهاد ترینمهم و قدرتمندترین عنوان به دولت برای نهادی
عامل  و نهاد باید را دولت« پیتر اوانز»در نگرش  .کنندمی ارزیابی دولت علم عنوان به را نهادی

 اثر اجتماعی و اقتصادی هایدگرگونی روند بر و دارد را خود وزن که گرفت نظر در اجتماعی
 راهبردی واحدهای از ایمجموعه فقط و داشته تاریخی ریشه رهیافت این در دولت .گذاردمی

. شودمی محدود روابط از ایشده نهادینه مجموعه واسطه به جامعه و متقابل دولت کنش. نیست
 شرایط برابر در واکنشی صرفا و است سیاسی و اجتماعی نهادهای هم حاصل اقتصادی پیامدهای

فقدان نظم اجتماعی « گونار میردال»پردازانی همانند (. نظریه54: 1382 اوانز،) نیست بازار مسلط
داند. در چنین شرایطی، فساد مانع رشد را عامل اصلی عدم اجرای قوانین توسط کارگزاران می
نابرابری اقتصادی خواهد بود. عموما بین و توسعه اقتصادی بوده و در زمره عوامل اصلی ایجاد 

ای وجود دارد. در چنین شرایطی، نخبگان و تنیدهدولت ناکارآمد و فساد اقتصادی رابطه درهم
کارگزاران حکومتی به منابع عمومی جامعه دسترسی داشته و از آن در جهت رانت فردی و 

 هاینظریه از بعضی 1960 از بل(. ق22: 1395میردال و دیگران، ) کنندخانوادگی استفاده می
 مفاهیم عنوان به حکومت و سیاسی نظام مانند مفاهیمی و بوده تهی دولت از مفهوم سیاسی،
 عنوان به دولت مفهوم به نسبت گراییتقلیل نوعی و است شده کار گرفتهبه دولت جایگزین
 1970 از. بود آمده جودو به المللبین روابط و سیاسی شناسیهای جامعهرشته در مستقل متغیری

یافته تالشی سازمان عنوان به پدیده این از اسکاچپل یافت چنانکه مجدد ظهور دولت مفهوم بعد به
 بای،سروستانی، ابراهیم)نامد می عنوان نونهادگراییآن را به و برده برای اعاده نقش دولت نام

ریزی اقتصادی را تبیین برنامه(. وینسنت نظریه دولت و نقش آن در نظم اجتماعی و 25: 1384
شناسی های حقوقی و هنجاری در حوزه جامعهکرده است. وینسنت تالش نمود تا از رهیافت

کارکردی و توسعه اقتصادی استفاده کند. در چنین شرایطی، دولت فراتر از نهادهای اقتصادی و 
تر از نهادها و کند. در نگرش وینسنت، قدرت و اثربخشی دولت فراسیاسی ایفای نقش می

ای را کنترل های حاشیهتواند بسیاری از فرآیندهای کنش گروهکارگزاران اجتماعی بوده و می
 (.16: 1369 وینسنت،) کند

 گرايي دولت در سياستگذاري اقتصادي تحول -2-3

برد. می نام نهاد ترینمهم و قدرتمندترین عنوانو نهادهای اقتصادی به دولت از نهادی رویکرد
 را نهادگرایانه رویکرد «کامونز»توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی ایفا نمایند. نهادها می
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 قانونگذاری در دولت نقش آن اصلی محور دانسته که اقتصاد علم و شناسیجامعه علم از آمیزهای

 تاریخی هایفراورده هادولت که کندتاکید می هم« اوانز» .است اقتصادی حقوقی ساختار تنظیم و

 و اقتصادی هایروند دگرگونی بر که است اجتماعی عاملی و نهاد دولت .هستند شانجوامع
تواند هرگونه نهادگرایی اقتصادی می .باشد گرفته شکل آنها توسط اگر حتی گذاردمی اثر اجتماعی

های اصلی دولت وجود آورد. یکی از کارویژهگرا را بههای الزم برای ظهور دولت تحولزمینه
های ابزاری و فرآیندی برای ارتقاء سازی قابلیتتوان بهینهدر فرآیند سیاستگذاری اقتصادی را می

ایمیک در حوزه تولید اقتصادی زمینه تغییر سطح تولید و قدرت اقتصادی دانست. تغییرات پاراد
بایست از سازوکارهای تحول در نقش دولت را به وجود آورده است. دولت انقالبی جدید می

 اهداف تعریف در دولت تکنولوژیک برای ارتقاء رفاه و خیر عمومی حمایت به عمل آورد. وقتی
ف عمومی جامعه یعنی عدالت، بایست به اهداگیرد، میمی تصمیم جامعه جای به اجتماعی،

بایست از امنیت، ثبات سیاسی و پیشرفت توجه داشته باشد. دولت انقالبی در نگرش کاستلز می
های تکنولوژیک برخوردار باشد. در عصر قابلیت الزم برای حداکثرسازی تطبیق خود با قابلیت

ای آن است ی دولت شبکهوجود آمده است. ویژگی اصلبه« ایدولت شبکه»هایی از موجود نشانه
جانبه کنش شهروندان و حتی سایر بازیگران برخوردار است. که از قابلیت الزم برای کنترل همه

را به دست آورده است. « عصر اطالعات»در « ایجامعه شبکه»های دولت تمامی ویژگی
رساندن ریکارگیری مفاهیمی همانند دولت الکترونیک و گسترش نهادهای اجتماعی برای یابه

توان در زمره عواملی دانست که نهادگرایی به نقش دولت در اعطای خدمات عمومی را می
ای کارگزاران یابد. تکنولوژی، سازمان کار و قابلیت حرفهسازمانی و تکنولوژیک ارتقاء می

گرا در نگرش کاستلز باشد. در نگرش کاستلز، تواند ویژگی اصلی دولت انقالبی و توسعهمی
 کاستلز،)گرفت  نادیده را دارد وجود گراتوسعه دولت و انقالبی دولت میان که توان تمایزیینم

تواند عالوه بر تحول در ابزارهای تولید اقتصادی موقعیت خود (. دولت انقالبی می320: 1385
 این که سازی ثبات سیاسی و ارتقاء نیازهای عمومی جامعه فراهم آورد. هنگامیرا برای بهینه

برنامه  وقتی. است انقالبی دولت باشد، اجتماعی نظم بنیادین هایمستلزم دگرگونی برنامه
 داری اجتماعی راهمانند قواعد مربوط به نظام سرمایه اجتماعی نظم ترعوامل کلی اجتماعی
برآمده و به این ترتیب  سازی خود با بنیادهای نظم اقتصادیهماهنگ درصدد شمارد،می محترم

تواند برخی از نیازهای جامعه مدنی همانند رفاه، ارتباطات و خدمات عمومی را تامین نماید می
 (.322: 1385 کاستلز،)
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 بخشي اجتماعي و اقتصادي ساخت -3-3

شوند که میزان نهادهای اجتماعی و اقتصادی در شرایطی از ثبات و پایداری برخوردار می
های اجتماعی با نهادهای عمومی حکومت افزایش یابد. هانتینگتون هرگونه فرآیند همبستگی نیرو

پذیری، داند که ساختار عمومی حکومت از تطبیقنهادمندسازی اقتصادی را منوط به شرایطی می
پیچیدگی، استقالل، انسجام نهادها و تعادل در چگونگی توزیع قدرت برخوردار باشد. مقیاس 

جا و اجتماعی تأثیر خود را بر چگونگی عمل و کنش سیاسی شهروندان بهنهادمندی اقتصادی 
ریزی و سیاستگذاری اقتصادی بر (. الگوی ساختارگرا در برنامه24: 1370گذارد )هانتینگتون، می

ضرورت تحلیل مناسبات براساس چگونگی ساختار اقتصادی، نهادهای اجتماعی و طبقات 
ساختارگرا موضوعاتی همانند توزیع درآمد، ایجاد اشتغال،  متمایزشده قرار دارد. در رویکرد

سازی درآمدها براساس نیازهای عمومی جامعه تاکید شده است. کاهش فاصله طبقاتی و متوازن
ریزی اقتصادی براساس نیازهای عمومی ساختار سیاسی و در رویکرد ساختارگرا، هرگونه برنامه

 توزیع به توجه و ندانسته یکسان اقتصادی رشد با را سعهشود. ساختارگرایی تواجتماعی تنظیم می

 ویژه به اجتماعی عدالت دیدگاه این در .دهدمی مدنظر قرار را طبقاتی فاصله کاهش و درآمدها

 سهم چون هاییشاخص با مردم اقشار مختلف وریبهره مانند هاییمولفه با اقتصادی بعد در

 هاقیمت ثبات و شغلی هایایجاد فرصت جینی، ضریب میزان ملی، درآمد از جمعیتی هایدهک

 (.261: 1388بای اسالمی، )ابراهیمندارد  ضرورتی داریسرمایه رشد الگوی از تقلید و داشته اهمیت
 
 اساسی شهروندان در نهادگرایی اقتصادی تأمین نیازهای -3-3-1

 و گیرد که حقوقمی الگوی نیازهای اساسی براساس تاسیس نهادها و تنظیم مقرراتی انجام
 پی شود. الگوی نیازهای اساسی درمورد توجه واقع می کارگران از جمله پایین طبقات مطالبات

 بر مبنی راهکار نوعی عنوان به و نابرابری، بیکاری فقر، درآمدها، عادالنه توزیع مساله طرح

 مسکن، غذا، آب، مانند نیازهای اساسی تامین که رسیدند کارگران و کارفرمایان بین مصالحه

سیاسی و اجتماعی خواهد بود.  امور، در هاتوده مشارکت و اجتماعی رفاه سالمت، آموزش،
 و امور پیگیری و اجتماعی و تامین رفاه تامین خواهان مثبت دیدی با اساسی نیازهای الگوی
وستو به این پردازان رشدمحور همانند ر(. نظریه4: 1390ترکمانی، بود )دینی عمومی مصالحه

مصرف »گیری وضعیت شدن منجر به شکلموضوع اشاره داشتند که نوسازی و فرآیند صنعتی
موازات توازن شود. مصرف انبوه مربوط به شرایطی است که امکان تولید اقتصادی بهمی« انبوه

وجود آید. اگر میان سطح مشارکت اجتماعی و میزان نسبی در روند درآمدهای عمومی به
تنها زمینه برای ثبات سیاسی ها نوعی موازنه وجود داشته باشد، در آن شرایط نهدی حکومتکارآم
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(. 552: 1395شود )فوکویاما، شود بلکه نظام اجتماعی از تعادل نسبی برخوردار میایجاد می
پردازان نهادگرا عموماً بر ضرورت پیوند سیاست رشدمحور اقتصادی با روند کاهش نظریه

 اقتصادی رشد آن که در است فرآیندی صحیح توسعه منظر، این از تصادی تأکید دارند.تضادهای اق

 همراه و و مسکنت فقر از آنان رهایی و جامعه افراد آحاد اساسی نیازهای حداقل تامین با همراه

 های مهمگیریتصمیم در اجتماعی هایگروه تمام حداکثری سیاسی و اجتماعی مشارکت با

سطح  ارتقای و درآمدی بازتوزیع هایسیاست مستلزم اهداف این به نیل .است سیاسی و اقتصادی
 اگر که چرا نیست، رشد ضد منظر این از سیاستی چنین .است فقرا آموزش و بهداشت تغذیه،

 نیز اقتصادی رشد میزان شود، منتقل داخلی تولید سمت به کل تقاضای و تردرآمد عادالنه توزیع

 (.3: 1390ترکمانی، )دینیشود می بیشتر

 سازی دولت توازن نسبی درآمدها و شفاف -3-3-2
های مختلف خواهد بود. برنامة گیری اقتصادی دولتنهادگرایی نیازمند ثبات نسبی در جهت

گیری نسبتاً متوازنی برخوردار بود. در این از جهت 1368-84های توسعة اقتصادی ایران در سال
وجود آمد که محور اصلی سیاستگذاری اقتصادی به« نخبگان جدید»هور دوران، زمینه برای ظ

زدایی قرار داده بودند. در چنین شرایطی، برنامة سازی و ضابطهخود را در آزادسازی، خصوصی
هایی همانند افزایش نرخ تورم، گسترش فقر و افزایش بدهی خارجی توسعة اقتصادی با چالش

(. بخش قابل توجهی 207: 1395آبادی، آبادی و شفیعی سیفتایران همراه گردید )باقری دول
گرا های عمومی کشورها پیوند مشهودی با چگونگی توزیع درآمدها دارد. دولت توسعهاز چالش

باید بتواند از قابلیت الزم برای توازن نسبی درآمدها برخوردار باشد. توازن درآمدها و توزیع 
های خود برای ارتقاء شود که دولت بتواند قابلیتاصل میعادالنة درآمد سرانه در شرایطی ح

سازی و کارآمدی هایی که از شفافوجود آورد. دولتوضعیت معطوف به حکمرانی را به
برخوردارند، طبیعی است که قابلیت بیشتری برای تثبیت نهادهای اقتصادی و توزیع نسبی 

شود که زمینة کاهش کارهایی محسوب میشوند. نهادگرایی در زمرۀ سازومند میدرآمدها بهره
آورد. کشورهایی که در روند نهادگرایی اقتصادی قرار وجود میفرآیندهای دسترسی محدود را به

یافته، بازده اقتصادی دارند، عموماً روند گذار خود به توسعه را براساس نهادگرایی، کنترل سازمان
های اقتصادی ی رانتیر عموماً دارای چالشکند. کشورهابیشتر و خشونت کمتر سازماندهی می
شود. توانمندسازی کشورهای در حال توسعه نیازمند بوده که به حوزۀ اجتماعی منتقل می

 گسترش نهادهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. 
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آمیز، کاهش فقر و های اجتماعی برای تغییر مسالمتنهادگرایی اقتصادی منجر به پویایی
نهادهای اجتماعی از قابلیت الزم برای ایجاد نظام سیاسی باثبات برخوردارند. شود. خشونت می

پذیری ساختاری برای اعمال قانون، افزایش درآمد، برابری گونه کشورها عمومًا از انعطافاین
گیرند. توسعة نهادگرایی اقتصادی و اجتماعی، تر بهره میبیشتر و مشارکت سیاسی گسترده

ری برای جامعه، نخبگان سیاسی و نهادهای حکومتی برای کنترل ثبات را خاطر بیشتاطمینان
 منابع از را درآمدش عمده بخش که (. دولتی500: 1396سازد )نورث و دیگران، فراهم می

 خصوصی، بخش به نیاز بدون کنددریافت می رانت شکل به و ارزی درآمد قالب در خارجی

 تشکیل خود سلیقه و میل را طبق خود کنندهتشدید و حامی نهادهای .کندمی استقالل احساس

 هایو گروه ندارد اعتباری دولت این در شود. تولیدمند میبه سوی رانت عالقه ملت داده و

این  بین شکنندهائتالف نوعی و اندوابسته دولت به جامعه مدنی و سیاسی احزاب و اجتماعی
 جامعه معضالت حل برای علم و تفکر به نیازی دولت این .شودمی ایجاد رانتیر دولت و هاگروه

هایی را (. اقتصاد رانتی در درون خود چالش25: 1388بای اسالمی، کند )ابراهیماحساس نمی
کند. سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا برای ثبات سیاسی و مشروعیت عمومی دولت ایجاد می

 رویکرد که ترین معضالتیمهم از یکی آورد. وجودهای اقتصادی را بهتواند زمینة کنترل چالشمی

 کنداشاره می آن به اجتماعی و اقتصادی تحول و توسعه در دولت نهاد نقش تحلیل در نهادی

ایجاد  توسعه فرآیند در را جامعه و دولت مناسبات از خاصی شکل که است دولت رانتی ماهیت
های توسعه را پذیری الزم برای عبور از چالشهای رانتیر عموماً تمایل و انعطافدولت .کندمی

های توان مانع جدی رقابتگرایی اقتصادی را میندارند. به همین دلیل است که هرگونه رانت
 (. 512: 1396سیاسی و اقتصادی دانست )نورث و دیگران، 

 گیرینتیجه

وجود آید. های نهادگرایی بهشود که زیرساختتوسعة اقتصادی ایران در شرایطی حاصل می
های نهادی شکل های توسعة اقتصادی ایران بدون توجه به ضرورتبخش قابل توجهی از برنامه

توان در زمرۀ سازوکارهایی دانست که زمینة ایجاد ثبات گرفته است. نهادگرایی اقتصادی را می
آورد. هانتینگتون محور اصلی اندیشة نهادگرایی بوده و وجود میاجتماعی را بهسیاسی و 

اند تا از طریق گسترش نهادهای اجتماعی و پردازانی همانند فوکویاما عموماً تالش داشتهنظریه
وجود اقتصادی زمینة ایجاد ثبات در قراردادهای اجتماعی و سازماندهی دولت رفاه ملی را به

های اقتصادی و اجتماعی ایران مربوط به شرایطی است که قابل توجهی از چالشآورند. بخش 
ساز ها نتوانستند نسبت به آیندۀ اقتصادی و اجتماعی خود، از سازوکارهای نهادمند و ثباتدولت
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های شده توسط جیمز بوکانان بیانگر این واقعیت است که هزینهاستفاده نمایند. ارزیابی انجام
در شرایط گسترش مشارکت سیاسی و ثبات در نهادهای اقتصادی به میزان  عمومی حکومت

های عمومی دولت ایران تحت تأثیر یابد. بخش قابل توجهی از هزینهقابل توجهی کاهش می
گرایی در ساخت اقتصادی ایران تابعی از گیرد. رانتفضای غیرشفاف اقتصادی و رانت قرار می

ای در فرآیندهای کنندهشود. دولت نقش تعییناعی محسوب میشدۀ اجتمبندی غیرنهادینهشکل
نهادسازی اقتصادی و اجتماعی دارد. به هر میزان ظرفیت دولت افزایش بیشتری پیدا کند، طبیعی 
است که در آن شرایط، بوروکراسی از قابلیت و اثربخشی بیشتری برای تأمین نیازهای دولت 

ابراین الزم است تا ظرفیت بوروکراتیک کشورها در روند شود. بنگرا برخوردار میمدرن توسعه
توسعة نهادهای اجتماعی و اقتصادی پایدار، به میزان قابل توجهی ارتقاء یابد. چالش توسعة 

های بوروکراتیک دارد. ظرفیت بوروکراتیک واحدهای اقتصادی ایران ارتباط مستقیمی با شاخص
سازی ة انسانی در کشورهای مختلف دارد. بهینههای سرمایسیاسی، ارتباط مستقیم با شاخص

شود. نهادهای روند توسعة سیاسی و اجتماعی بدون نهادهای اقتصادی پایدار حاصل نمی
« سرمایه انسانی»تواند بازدهی الزم را داشته باشند که قابلیت آنان در حوزۀ اقتصادی زمانی می

بوروکراتیک فعالیت خود را در فضای فرهنگ  هایبه میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. سازمان
رساند. آیندۀ توسعه اجتماعی شده از دوران گذشته به انجام میسازمانی و سرمایة اجتماعی نهادینه

بینی نخواهد بود. گسترش نهادهای ایران بدون توجه به فرهنگ اقتصادی و اجتماعی قابل پیش
ای به این موضوع ایی پیوند یافته است. اگرچه عدهگرالمللیهای بیناجتماعی و اقتصادی با موج
سازند، اما رو میالمللی، استقالل راهبردی ایران را با چالش روبهاشاره دارند که نهادهای بین

های موجود بیانگر آن است که صرفاً کشورهایی که از استقالل بوروکراتیک مطلوبی واقعیت
ی خود را ارتقاء دهند. نهادگرایی اقتصادی بر توسعة توانند قابلیت تولیدبرخوردار باشند، می

صنعتی، گسترش فرهنگ مدرنیته و ارتقاء قابلیت بوروکراتیک کشورها تأکید دارند. در چنین 
ها با میزان نهادهای باثبات اجتماعی و شرایطی، رابطه مستقیم بین افزایش کارآمدی حکومت

توان در گسترش نهادهای اقتصادی پایدار را میسازی توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. متوازن
دهد. از طرف دیگر زمینه سو رشد اقتصادی را افزایش میزمرۀ سازوکارهایی دانست که از یک

تواند ثبات شود و در نهایت اینکه دولت میبرای افزایش بسیج اجتماعی و مشارکت قانونمند می
 انون سازماندهی کند.سیاسی را براساس سازوکارهای مربوط به حاکمیت ق
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