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Abstract
The concept of development has had a great influence on the social-political system
of all countries and public economic laws. These effects have shown themselves in
the form of freedom, government and market failures, the birth of the institution, and
various methods of government intervention. These influences can be overcome by
modern developmental attitudes towards the classical principles of public economic
law. This article will explain the conceptual and structural foundations of
development in the traditional and structural approach and to analyze its effects on
the State and the methods of intervention, focusing on economic development in the
modern (institutional) approach in the field of public economic law to the analysis of
method and review types of government intervention. And it will answer the
question about government intervention and policies whether the development
system is faced with shortcomings and requires government intervention or is it
possible to repair everything and do not need government intervention?
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چکیده
مفهوم توسعه ،تأثیر زیادی در نظام اجتماعی -سیاسی همۀ کشورها و حقوق اقتصاادی عماومی
داشته است .این تأثیرات خود را در فرم آزادی ،کاستیهاای دولات و باازار ،تولان نهااد و اناوا
شیوههای مناخلۀ دولت نشان داده است .اهمیت این تأثیرات را میتوان غلبۀ نگرشهاای ناوین
توسعه ،نسبت به اصول کالسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست .این مقاله به تبیاین مفهاوم و
مبانی ساختاری توسعه در رویکارد ساتتی و سااختارررایانه مایپاردازد و در راساتای واکااوی
تأثیرات آن در پرتو انوا دولت و شیوههای مناخله ،با تمرکا بار توساعۀ اقتصاادی در رویکارد
منرن (نهادی) ،در حوزۀ حقوق اقتصادی عمومی ،به تحلیل شیوه و بازبیتی انوا مناخلۀ دولات
خواهن پرداخت و به این پرسش در خصوص مناخله و سیاستهای دولت پاسخ خواهان داد کاه
آیا نظام توسعه ،با کاستی مواجه است و به مناخلۀ دولت نیاز دارد یا بهصورت خودجوش ،امکان
ترمیم همۀ امور را دارد و به مناخلۀ دولت نیاز ننارد؟
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مقدمه
توسعه بهعتوان میهمانی که به می باانی جاامع علاوم آمانه اسات ،در حاوزۀ حقاوق اقتصاادی
عمومی ،در ابعاد اقتصادی و انسانی از اهمیت خود تا تحاوتتی کاه مایتوانان بارای حقاوق باه
ارمغان بیاورد ،سخن میروین .با توجه به درک اهمیت توسعه ،که امروزه دیگر نهتتهاا اختیااری
نیست ،بلکه اجباری است ،همچتین ضرورت سازماننهی نیروهای توسعه ،برای حرکت جهتدار
جامعه ،نیازمتن تفکیک و مشخص کردن نیروهای ستادی و نیروهای صاتفی توساعه هساتیم و
باین مشخص شود که در هر بخشی دقیقاً چه کارهایی را باین انجام دهیم ،بتاابراین هایر راهای
ج پای نهادن در راه سازماننهی و استفاده از شیوههای عقلی و علمی آن نناریم .همین دتیال،
علت وجودی منیریت توسعه و جبری بودن آن را تبیین مایکتان .اماروزه ،دیگار هایر کشاور
متفردی ،نمیتوانن از توسعه و ادارۀ کارامن آن دوری ر یتن ،زیرا همۀ کشورها ،همۀ همساایگان
و دستکم همۀ رقبا یا برخی از آنها با توسعه یافتن ،بههتگام صلح با برتری فتای و اقتصاادی ،و
بههتگام جتگ با برتری فتی و نظامی ،از اعمال سلطه فرورذار نمیکتتن .ازاینرو هر کشوری که
خواهان استقالل و آزادی باشن ،ناچار از پای نهادن در راه توسعه است (حریری اکباری:1031 ،
 .)11حقوق ،قالب و چارچوب و واژهای برای ساخت و بحث دربارۀ سیاستهاای توساعه اسات1.
برای رسینن به می انی از پیشرفت و توسعۀ اقتصادی ،وجود و سازماننهی بسترها و لوازم نقاش
کلینی دارنن .میتوان مجموعۀ این عوامل را در دو قسمت کلی قرار داد؛ قسمت اول بخشهاای
عملیاتی ،لوازم تنارکاتی ،هنایتگری و منیریتیانن و قسمت دوم ،عتاصر سااختاری و بساترهای
زیرساختی را شامل میشود .قسمت اول را میتوان در سه محور قرار دارد؛ اول ،مثلاث آغاازین
توسعهشامل تعریف ،هنف ،استراتژی و تئوری سازرار؛ دوم ،سیاست متاساب و ساوم ،نهادهاای
مورد نیاز (دادرر.)51 :1001 ،
برای حرکت کارساز در مسیر توسعه پس از رذر ،از مثلث آغازین و تعریف هانف ،مشاخص
کردن استراتژی و ر یتش تئوری متاسب ،میتوان به دو دستۀ دیگر بسترها و لوازم توسعه فکار
کرد و در سازماننهی آنها کوشین .این بسترها را میتوان شاامل نهادهاا و سیاساتهاا دانسات.
سیاستهای نهادی دولت از برجستگی باتیی در تحقق توسعه برخوردار است که با نو و شایوۀ
آن مرتبط است( 5یعقوبزاده.)05 :1001 ،
 .1سیاستهای توسعهای از دهۀ  ،1009در مفهوم حقوق قانونی تصور و بتا شنه است.
David Kennedy,The "Rule of Law",Political Choies ,and Development Common Sene , in NEW LAW
AND ECONOMIC DEVELOPMENT:A CRITICAL APPROACH 167(David Trubek& Alvaro
)Santos eds,2006

کتنی تغییرات قواعن حقوقی و اقتصاد و سیاست را در محتوای سیاستهای توسعهای بهحساب آورده است.
 .5برای بحث حاکمیت قانون ر.ک:
Santos, supra note24, at 156-266;and Brain TAMANAHA ,On THE RULE OF LAW(2004).
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این پژوهش به تبیین مفهوم توسعه و مبانی ساختاری توسعه و واکاوی اثرات دولات و باازار
در توسعۀ اقتصادی خواهن پرداخت و به این پرسش در خصوص مناخلاۀ دولات کاه آیاا نظاام
توسعه ،جایی با کاستی و نارساایی مو اجاه اسات و نیااز باه مناخلاه دولات دارد یاا باهصاورت
خودجوش ،امکان ترمیم همۀ امور را دارد یا خیر ،پاسخهای متفاوتی ،خواهن داد ،که باه ناو و
سیاستهای دولت مرتبط است.
تکثر و ابهامات مفهومی توسعه و به طور خاص ،مفهوم توسعۀ اقتصادی از مباحثی است کاه
واکاوی حقوقی را با چالش روبهرو میکتن که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.

تأملی بر مفهوم توسعه و تحوالت ساختاری آن
واژۀ توسعه ،از نظر لغوی در زبان انگلیسی ( ،)Developmentبه معتی بسط یافتن ،ایجاد کردن،
تکامل و پیشرفت است .ضروری است در ایتجا متذکر شویم که این مفهوم ،پیشیتهای اجتماعی
دارد که حاکی از رابطۀ عمیق و دیریتۀ آن با علم حقوق است .این واژه از قارن هشاتم هجاری
( 11میالدی) ،برای توضیح برخی پنینههای اجتماعی بهکار رفته است .لیکن استفادۀ وسایع از
این واژه ،به عتوان چارچوبی تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی ،به بعن از جتگ جهاانی
دوم و به دهههای  1019و  1019مربوط می شود .در آن موقع ،ایان واژه متارادف باا نوساازی،
رشن ،صتعتی شنن و برای تغییرات و اصطالحات مشابه بهکار میرفت (فرهتگای- 51 :1009 ،
 .)51به طور کلای توساعه ،فرایتان رادیکاال و اغلاب ماتالطم اسات و ارار قارار باشان توساعه
موفقیتآمی باشن ،باین ساختارهای بتیادین حیات اقتصادی و اجتمااعی را دررراون ساازد و از
این رهگذر متافع سیاسی را جنینی بهوجود مایآورد و باا متاافع سیاسای مساتقر باه چاالش
برمیخی د ( .) Leftwich, 2000: 274اولین تالشها ،بهعتوان «اولین حقوق و جتابش توساعه»
در نظر ررفته شن ( ) ) Trubek, 1972: 74که تحت تأثیر تئوری منرنشنه ،قرار ررفات کاه در
دهههای  1019و  ،1019توسط محققانی مانتن والت روستو پیشرفت کرد .وی معتقن بود منرن
شنن یا توسعه یافتن کشورهای جهان سوم به وسیلۀ انتشار سرمایه ،اصول حقوقی و ارزشهایی
از کشورهای جهان اول اتفاق مایافتان ( ،)David & Trebilcock, 1980:7ولای اولاین جتابش
توسعه ،بهدلیل سختیهایی که در اجرای حقوق و اعمال قانونی وجود داشات ،نااموفق باود کاه
البته می بایست اصالحات قانونی در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتاد که این اصاالحات،
کلین شرایط اجتماعی – اقتصادی بودنن و برای اجرای موفقیتآمی توسعه ،ضروری بودنان و در
عین حال ،این موارد در کشورهای در حال توسعه وجود نناشت1.
 .1مجموعهای از پیشفرض ها ،که اولین جتبش حقوق و توسعه به آن پرداختتن ،مانتن اصاالحات قاانونی ،و تغییار
استراتژی و رویکردی بهسوی پیشفرضهای تئوری و نظری ساده بود .ر.ک:

Trubek, supra note 34,at 81

 222فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

حقوق و توسعه در دهههای  1039و  1009پس از شکست شوروی ،با نظریات و اصاالحات
نئااولیبرال 1کااه در پاای کاااهش مااناخالت دولاات در اقتصاااد ،بااا ارتقااای خصوصاایسااازی و
مقرراتزدایی اقتصادی بودنن ،دوباره احیا شن 5.این جتبش دوم حقاوق و توساعه در مقیاا و
تأثیرات آن از جتبش اول ب رگتر و تأثیررذارتر بود.
اصالحات اقتصادی در کشورها اتفاق افتاد .اما جتبش دوم نی به دتیل مختلف شکست خورد؛
هرچتن در بعضی جتبهها ،موفقیتهایی داشت .از اواخر دهۀ  ،1009حقوق و توساعه تحات تاأثیر
رویکرد جنینی قرار ررفت که راهی جتبش سوم خواننه مایشاود Turbek& Santos, 1972: 7-
) .)9اررچه دینراهها ،متتو انن ،منافعان از جتبش ساوم باا دیانراه جاامعتاری حمایات کارده و
دینراههای نئولیبرال را نقن میکتتن 0.در سیر تاریخی مفهوم توسعه ،نهادها نی به اهمیت توساعه
در سطح فراملی توجه کردنن و در متشور حقوق توسعه ،توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحان
در سال  1031مورد توجه قرار ررفت و به لحاظ مفهومی به شرح ذیل تبیین شن:
«توسعه فرایتن جامع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهتگای و سیاسای اسات کاه هانف آن ،بهباود
مناوم رفاه کل جمعیت و تمامی افراد براسا مشارکت فعاال ،آزاد و معتایدار در توساعه و در
توزیع متصفانه ثمرات آن است» 1.در این تعریف آشکار است که توساعه باا واژۀ فرایتان هماراه
است و این رویکرد فرایتنمحور ،می توانن آثاری در تبیین نو و شنت مناخله داشاته باشان .بار
پایۀ این تعریف ،رویکرد جنایی توسعه از مفهوم رشن مشاخص اسات .شااین از تعااریف متعاند
توسعه که از آن بهمثابۀ اصالح ،پیشرفت و بهبود یاد میشود ،مهمترین تعریفی کاه مساتتن باه
نگرش غالب به توسعه ،بهعتوان حقی جناییناپذیر است ،درک حقوقی توسعه به مفهاوم اصاول
حقوق اقتصادی عمومی یعتی توسعه به مثابۀ آزادی است (احمن آل یاساین 53 :1001 ،و ،)50
زیرا توسعه حرکتی تنریجی و عقالیی ،متبعث از ارادۀ ملتها ،در سایۀ حمایت و سیاساتگذاری
دولتها ،به متظور ارتقای سطح زننری و تعالی ابعاد وجودی انسان از طریق پاسخدهای متاساب
به نیازهای مادی و معتوی آنها ،در حوزههای فردی ،اجتماعی و باینالمللای اسات( 1فرهتگای،
 .)53-50 :1009در این قسمت بهاختصار به توضیح مفاهیم توسعه میپردازیم.
 .1رویکرد نئولیبرال ،بر مبتای اقتصاد نئوکالسیک استوار است که در اواخر قارن  10مایالدی ایجااد شان و تأکیان
داشت که بازار آزاد ،موجب ارتقای کیفیت اقتصادو توزیع عادتنۀ اجتماعی میشود.
David Ttubek & Alvaro Santos , Introduction: The Third momentbin Law and Development
 .5ر.ک:
Theory and the Emergences of a New Critical Practices , in THE NEW LAW AND ECONOMIC
DEVELOPMENT , supra note 1 , at 3.
Supra note 41
 .0برای توضیحات رویکرد نئولیبرال ،ر.ک:

 .1تعریف توسعه در پارارراف دوم مقنمۀ متشور حقوق توسعه.
 .1در این تعریف توجه به نیازهای مادی و فی یولوژیک مانتن بهناشت ،درمان ،تغذیه ،مسکن ،سالمت ،رفاه ،شاغل هماراه باا
نیازهای معتوی مانتن حس همنلی ،عنالت ،آزادی ،ع ت نفس و امتیت و عنم تعبیض و نظایر آن مننظر قرار میریرد.
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 .1توسعه به مفهوم رشد اقتصادی
با مطالعۀ سیر تاریخی توسعه ،این بحث مطرح می شود که آغاز توسعه را باین به کجا راره زد ،و
برای تحقق آن به کنام نو توسعه باین اننیشین؟ میتوان رفت رویکردهایی که نسبت به توسعه
در حوزۀ توسعۀ اقتصادی و رشن محوری وجود دارنن ،عبارت انن از توسعۀ اقتصاادی در رویکارد
ستتی و ساختاری ،که هر کنام نو نگرش متفاوتی به توسعه دارنن .در رویکرد ساتتی ،رساینن
به توسعه از طریق رشن اقتصادی ،مسیر است و بر هماین اساا  ،رشان معاادل توساعه تلقای
می شن ،حناقل از زمان آدام اسمیت ،1تصور توسعه ،ارتبااط ن دیکای باا تصاور رشان اقتصاادی
داشته است .در واقع برخی اوقات ،متظور از توسعه همان رشن اقتصادی بوده است .پس از پایان
جتگ جهانی دوم ،توسعه مترادف با رشن اقتصادی تلقی شن و با شااخصهاایی چاون افا ایش
درآمن سرانه و تولین ناخالص ملی ستجینه میشن (رننال .)511 :1031 ،طی دهههای  1019و
 1019در نظریات توسعه ،بر رشن اقتصادی بهعتوان راه حل مشکالت توسعۀ جهان سوم ،تأکیان
خاصی می شن .امروزه برخی اقتصاددانان جنین و عالمان نوین علوم اجتماعی و حتای نهادهاای
مهم مالی و توسعهای بینالمللی نی  ،در مورد توسعه بهصورت ساده ،نمیاننیشتن و آن را معادل
رشن در نظر نمیریرنن ،اررچه زمانی چتین فکر میکردنن و هتوز هم رشان اقتصاادی را عامال
بتیادین در توسعه میدانتن (  .)Smith, 1977: 444سیاستگذاران در هر جاایی درصاند ایجااد
رشن اقتصاادی هساتتن (  ،) Todaro, 1997: 13اماا بایان رفات اررچاه رشان اقتصاادی نقاش
انکارناپذیری برای توسعه دارد ،رشن اقتصادی همان توسعه نیست ،و باه هماین دلیال ،تعریاف
کردن توسعه به عتوان امری معادل رشن ،نابخردانه است و از آنجا که همۀ م ایای حاصل از رشن
همواره به طور عمنه به رروه کوچکی در جامعه تعلق میریرد ،ایان اساتنتل باهساادری قابال
قبول نخواهن بود که یک فرایتن توسعه مناوم و همهجانبه وجود داشته اسات ،رشان یاک جا
اساسی توسعه ،اما نه یک ج کافی است (لفت ویر .)11 :1031 ،اما به مرور از دهۀ  1019باه
این سو ،تأکین صرف بر رشن اقتصادی مورد انتقاد اقتصاددانان قارار ررفات و بار رشان تاو م باا
کاهش فقر و نابرابری و توزیع عادتنهتر ثروت بهعتوان شاخصهاای اصالی توساعه تأکیان شان.
افرادی مانتن مایکل تودارو حتی از معیارهای اقتصادی توسعه فراتر رفتتن و توسعۀ اقتصاادی را
شرط تزم اما ناکافی برای توسعۀ همه جانبه دانستتن .از نظر او ،توساعه در بعان اقتصاادی بایان
تأمین معیشات زنانری ،در بعان فرهتگای ،عا تنفاس و اعتمادباهنفاس و در بعان سیاسای –
اجتماعی ،آزادی و حق انتخاب را در برریرد .بر همین اسا  ،رویکرد ستتی به توسعۀ اقتصادی
معادل رشن جای خود را به رویکرد ساختاری یعتی توسعۀ همهجانبه داد و ایتکه توسعه فرایتان
 .1اما با همۀ توجه آدام اسمیت و نقش آن د ر اقتصااد کالسایک در حاوزۀ توساعه بایان رفات جاامع اقتصااددانان
کالسیک عتصر نهادهایی مانتن مالکیت را نادینه ررفتتن.
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تکتیکی نیست که در آن تعنادی اج ا مونتاژ و با هم ترکیب شونن و در کتاار هام قارار ریرنان،
بلکه توسعه فرایتن همهجانبه است ،)Preston, 1982: 17( 1بر همین اسا  ،توساعه در مفااهیم
دیگری ظهور یافت.

 .2توسعه به مفهوم افزایش قدرت انتخاب
تازهترین موضع ( UNDPبرنامه های پیشرفت و توسعۀ ملل متحن یا شبکههای جهاانی توساعۀ
ملل متحن) ،توسعه را فرایتن رسترش انتخابهای انسانی میدانن که به موجب آن مردم را قادر
میسازد تا از زننریشان همراه با سالمتی ،بهرۀ طوتنی ببرنن (.)UNDP, 1998: 16

 .3توسعه به مفهوم آزادی
رسترش آزادی هم بهعتوان هنف اساسی و هم بهمثابۀ اب ار اصلی توسعه نگریسته میشود .ایان
دو مورد بهترتیب میتوانتن نقش سازننه و نقش اب اری آزادی در فرایتن توسعه نامیانه شاونن (
 .)Sen, 1999: 36اما توسعه نیازمتن رفع متابع اصلی عنم آزادی است .این متاابع شاامل فقار،
استبناد ،فرصت های ناچی اقتصاادی و محرومیات سیساتماتیک اجتمااعی ،فقانان تساهیالت
عمومی ،و عنم تساهل یا شنت عمل در دولتهای غیردموکراتیاک مایباشان و ایتهاا قانم اول
برای توسعه است (لفت ویر.)05 :1031 ،
آزادی هم عرصه و متظر و دینراه توسعه را مشخص میکتن؛ هام هانف توساعه را مفهاوم
میبخشن و هم راهبرد این فرایتن فراریر و بههمپیوسته را تشکیل میدهن .عالوهبر این ،آزادی و
انوا آن اب ارهای توسعه هستتن و رسینن به هنف را مقنور میساازنن .در نهایات ایتکاه آزادی
معیار ستجش و درجۀ توفیق توسعه است .بهعبارت دیگار ،آزادی و صاور روناارون آن در پات
نقش مشخص یعتی دینراه ،هنف ،راهبرد ،اب ار و معیار ستجش ،فرایتن توسعه را میآفریتتان و
بنان شکل میبخشتن و چون جان ،اننام توسعه را پویا و پیشرو نگاه میدارنن (سن.)51 :1030 ،
با بررسی ت عاریف توسعه و آنچه حکایت از تحوتت مفهومی آن دارد و بیاانگر آن اسات کاه
چالش دیگری در این خصوص در راه است که تولیت توسعه را باین به دولات مقارراتراذار یاا
سیاستگذار یا بازار با عقالنیت محنود یا مطلق سپرد یا آنکه توسعه را بهعتوان فرایتن همهجانبۀ
تأثیررذار بر سا ختارها تلقای کارد ،بار هماین اساا در بخاش ذیال ،تحات عتاوان مباانی و
کاستی های توسعه از متظر موضوعی در تولیت بازار یا نابازار باهاختصاار بحاث خاواهیم کارد و
سپس راه برونرفت از این کاستی را نقن و بررسی خواهیم کرد.

 .1یا میتوان رفت تمایل سیاسی – اخالقی است.
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مروری بر مبانی سیاستی مداخلۀ دولت در نظام توسععه ااز مداخلعه تعا
نوع دولت
بهنظر میرسن در پرداختن به ترتیبات سیاسی و نهادهای متاسب بارای پیشابرد ماثثر توساعه،
نکتۀ حائ اهمیت این است که مسائل اجرایی و فتی ،ویژری و توانایی دولت را تعیین نمیکتان،
بلکه این سیاستهای دولت در خصوص توسعه است که توسعه را ایجاد و حمایت میکتن (لفت
وی  .)Weiss & Hobson, 1995: 2; Leftwich, 2000: 23 ; 1 :1030 ،البته دولات ماوردنظر،
دولتی است که قادر به منیریت بازار است یا به عقینۀ ،رابرت ود ،قادر به حکومت کردن بر بازار
است ) .)Wade, 1990: 28دولتهایی که چتین تواناییهایی دارنن ،اکتاون باهنحاو رساتردهای
بهعتوان دولتهای توسعهررا 1قلمناد میشاونن ( )Leftwich, 2000: 24و هایر مجموعاهای از
نهادها و هیر دستورالعملی برای حکومت ،قویتر از ساختار سیاسی نیست که هام آن را بتیااد
مینهن و هم آن را حفظ میکتن (  :51همان) .بالمتاز است که سیاستهاا و خاطمشایهاای
دولت با تکیهبر اصول کالسیک حقوق اقتصادی عمومی و مناخلهررایانه است که نو و کیفیات
حاکمیت و تأثیر توانایی دولت و همچتین نو دولت را که میتوانن محرک و شکلدهتنۀ توسعه
باشن ،تعیین میکتن .از دیانراه توساعه و حقاوق توساعه ،باهجاای تأکیان بار شاکل حکومات
(دموکراسی یا غ یردموکراسی) یا آرمان نهادی حاکمیت شایسته ،باین بر سیاست و ماهیت دولت
تأکین کرد ،اررچه نقش حاکمیت شایسته و نه دموکراسی ،در توسعه انکارناپذیر است .بر همین
اسااا نااو دولاات و شاایوۀ مناخلااۀ آن در توسااعه و تاانوین قااوانین بااازی توسااعه در قالااب
مقرراترذاری و مقرراتزدایی د ر حقوق توسعه و حقوق اقتصادی عمومی موضاو بحاث اسات
(Polidano, 1999: 9-11؛ دلفروز .)19 :1000 ،نش ،رفت کاه کانام دولات باا مفهاوم توساعه
(آخرین مفهوم آن) و سیاست های حقوق اقتصادی عمومی همراه است .در ایتجا ابتنا به بررسی
توسعه از دینراه نو دولت و شیوههای آن خواهیم پرداخت.

توسعه از دیدگاه انواع دولتها و شیوههای آن
بررسی در خصوص رابطۀ دولت و توسعه در بنو پینایش نظریات توسعه و آنگااه کاه از توساعه
برداشتی اغلب اقتصادی وجود داشت ،با متاقشه بر سر می ان دخالت بایستۀ دولات در اقتصااد،
رره خورده است .فعالیتهای دولت آثاری تعیینکتتنه بر اقتصاد دارد .رشان اقتصاادی ،تاورم و
بیکاری که در زمرۀ متغیرهای اقتصادی – اجتماعی و حتی سیاسیانن که همگی از فعالیتهای
دولت تأثیر میپذیرنن (نیلی .)10 :1000 ،در تاریخ اقتصادی دو دهۀ رذشته ،دو رارایش عمانه
1. States of Development
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بر نقش دولت و بخش خصوصی در فرایتن رشن توسعۀ اقتصادی تأثیر رذاشته است .1 :رارایش
دولت دخالتمحور و  .5ررایش به عنم دخالت دولت در راستای ایجاد نظام لیبارال مبتتای بار
بازار ( )Auroi, 1992: 177که در نهایت در نو دولتها شیوۀ مناخله و مکانی مهای آن نسابت
به توسعه متفاوت است .بهطور کلی میتوان رفت دولت با ویژریها و کارکرد خاصای کاه دارد،
مهمترین بازیگری است که نقش هماهتگکتتانه و تتظایمراری دارد .باهعباارتی دولات دارای
ماهیتی کیفی و راهبر است (زارعی.)1 :1030 ،

 .1لیبرالیسم سنتی تا نئولیبرالیسم
در نظریۀ لیبرالیسم کالسیک محور اصلی تفکرات این بود که دست دولت میبایست از اقتصااد
کوتاه باشن و سیاست لسه فر بر جامعۀ اقتصادی حاکم شود .طرفاناران اصال لساه فار ،معتقان
بودنن که دولت باین بیشتر به مسائل حکومتی و امتیت اشخاص بپاردازد و ناه ایتکاه باهعتاوان
عاملی ظهور کتن که مانع از پیشرفت سرمایهداران در اقتصاد شود .آنان معتقن باه آزادی مطلاق
اقتصادی بودنن و از این حیث دخالت دولت را در بازار آزاد و رقابتی ،عاملی فسادآور میدانستتن
و مانع از پیشرفت و رونق اقتصادی قلمناد میکردنن و چتین تفکری به مرور زمان ،قنرت طبقۀ
سرمایه داران را بر طبقۀ متوسط جامعه ایجاد کرد و حاکمیت باورژوازی را پنیان آورد (شااپیرو،
 .)51-11 :1001نقن شنین مخالفان لیبرالیسام بار دولاتهاای لیبارال کالسایک ،بایعانالتی
اقتصادی حاکم بر جامعه بود .به عقینۀ مخالفان ،عنم مناخلۀ دولت در اقتصاد ،به چپاول ثاروت
از سوی قنرتمتنان و سرمایهداران متجر می شاود و قشار ضاعیف هماواره تحات سایطره قارار
خواهتن ررفت که اساساً برخالف عنالت است .در مقابل چتین سلطهای ،جامعه به سمتی رفات
که اختیارات و اقتنار دولت در اقتصاد اف وده شن تا بهناوعی باه حاامی اقتصاادی طبقاۀ پاایین
جامعه تبنیل شود ،در این دورۀ فکری بود که دولت ،اقتصاد را تحت کتترل خود قارار داد و باا
مناخلۀ مست قیم در بازار ،سرمایه و متابع اصلی را در درسات ررفات و آناان را براساا معیاار
مساوات اقتصادی میان افراد جامعه توزیع می کرد تا ماانع از رساترش شاکاف اقتصاادی شاود
( .)Hollander, 2012: 5-49این نو تفکر در اواخر قرن بیستم ،به شکلریری دولاتهاای رفااه
متجر شن .این دولتها اقتصاد را در سیطرۀ خود داشتتن و بهطور رستردهای باه ارائاۀ خانمات
عمومی مایپرداختتان و سیاساتهاای اقتصاادی تعانیلکتتانه را در باازار اعماال مایکردنان
( ،)Gutmann, 1988: 26-30اما نظریۀ فکری دولت رفاه ،به مرور زماان موجاب کتانی چرخاۀ
اقتصاد شنه و با پنین آوردن بحران اقتصادی ،با شکسات مواجاه شان ( باو .)113 :1031 ،ایان
مسئله موجب رکود اقتصادی شنین شن و دلیل اصلی آغاز تحول فکری نسبت به دخالت دولات
در اقتصاد شن که دورۀ نئولیبرالیسم را با تفکر جنین دولت تتظیمی پنین آورد .به عقینۀ آناان،
اررچه دولت میبایست حامی متافع عمومی باشن ،تأمین اقتصاد جامعه را نباین بر عهنه بگیارد.
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در تفکر نئولیبرال ،وظیفۀ دولت رشودن راه برای تحقق آزادیهاای کارآفریتاناه و مهاارتهاای
فردی در چارچوبی نهادی است که ویژری آن حقوق مالکیت خصوصی قنرتمتن ،بازارهاای آزاد
و تجارت آزاد است که میتوانن رفاه و بهروزی انسان را اف ایش دهن و از نظار نئاولیبرال ،نقاش
دولت ایجاد و حفظ چارچوب نهادی متاسب برای عملکرد این شایوههاسات .ماثالً دولات بایان
کیفیت و انسجام پول را تضمین کتن .بهعالوه دولت باین ساختارها و کارکردهای نظامی ،دفااعی
و قانونی تزم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صاورت لا وم عملکارد درسات
بازارها را با توسل به سلطه ،تضامین کتان .بتاابراین نقاش بخاش خصوصای در نظریاۀ دولات
تتظیمی پررنگ می شود و دولت عمالً مناخلۀ غیرمستقیم برای تتظیم و حفظ تعادل باازار دارد
و ناظر و تتظیمکتتنۀ اصلی چرخۀ اقتصادی است (.)Colin, 2004: 25

 .2دولت رفاه

1

در واقع دولت رفاه در معتای کلی دولتی است که موظف باه تاأمین و بهباود رفااه کلیاۀ افاراد
جامعه است .در این نظام اقتصادی ،دولت برای همۀ افراد جامعه ،کلیۀ امکانات رفاهی را فاراهم
میسازد .البته چتین امری کلیۀ افراد فعال و غیرفعال اقتصادی را شامل مایشاود .ایان کاار از
طریق پرداخت مستمری یا کمکهای مالی دیگر انجام میررفت .دولات رفااه باه معتای وجاود
سیاستهای ستجینه و هوشمتنانهای در زمیتۀ تأمین دستکم حناقل استاننارد زنانری بارای
همه و ارتقای برابری در فرصتهای زننری است و در آن هیر تردینی در زمیتۀ ضرورت تمرک
تمام توجه همۀ نهادهای رسمی بر تأمین خنمات همگانی وجود ننارد ( .)Barr, 2011: 3-83بار
این اسا  ،در دولت رفاه ،تأکین بر دو اصل اساسی مورد ادعاست :تأمین خانمات رفااهی بارای
تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک در این نظام اقتصادی .دولت وظیفه
دارد که امکانات بهناشتی ،درمانی ،بیکاری و بازنشستگی ،تأمین مساکن و خانمات آموزشای و
مانتن آن را از زمان تولن تا مرگ برای همۀ شهروننان تأمین کتن .چتین دولتی برای تأمین رفاه
همگانی ،بسیاری از امور عمومی را بهصورت خنمات دولتی ارائاه مایدهان و باا ارائاۀ خانمات
مستقیم دولتی ،نهادهای رسترده ای را برای تحت پوشش قرار دادن کلیۀ نواحی و امور تأسیس
میکتن ( .) Floud, 1994: 285این امر موجب پیچینری ساختار دولت مایشاود و بوروکراسای
رستردهای ایجاد میکتن و دولت فربه می شود .در چتین دولتی در ورای کلیۀ امور ،دست دولت
نهفته است و دولت سلطۀ مقتنرانه و کامل بر اقتصاد دارد و اکثریت قریاب باه اتفااق خانمات
عمومی تحت سیطرۀ قنرت مرک ی ارائه می شود .ایان نظاام مبتتای بار فرماانهاای دولتای و
مجریان دولتی است ()Zijderveld, 1999: 56-60؛ برنامهها و سیاستهای کلی توساط مقاماات
1. Welfare State
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سیاسی تعیین می شود و توسط طبقۀ رسترده بوروکراتیک جامۀ عمل میپوشن (پتفت:1005 ،
 ،)5-1اما پیچینری بوروکراتیک دولت رفاه موجب کتانی ارائاه خانمات عماومی شانه و سان
محکمی بر سر روناق اقتصاادی اسات ( .)Powell, 2010: 62دولات رفااه باا آغااز بحارانهاای
اقتصادی ،بهخصوص دهۀ  1019که اف ایش بیکاری و فشارهای پولی و تورمی در آمریکا و اروپاا
را بهدنبال داشت ،دچار افول شن ( .)Deakin, 2004: 6-125بحران اقتصادی پنینآمانه در دهاۀ
هفتاد ،برنامه های دولت رفاه را زیر سثال برد و بر بیکفایتی آن صحه رذاشت (زاهانی:1010 ،
 .)301–005بتابراین دولت رفاه نی با شاخصهای توسعه هماهتگ نبود .به این ترتیب دخالات
دولت در اقتصاد و کتترل دولتی کمکم کااهش یافات و شارکتهاای چتانملیتی و بتگااههاای
غیردولتی جایگ ین آن شننن و خصوصیساازی رشان یافات و موجاب روی کاار آمانن دولات
تتظیمی یا همان مقرراترذار شن (.(Sanstein, 1990: 271-279

 .3دولت تنظیمی و ظهور حقوق اقتصادی عمومی بیش از پیش
به نظر پروفسور بالوین ،میتوان مقررات رذاری را در سه سطح طبقهبتنی کارد :الاف) مقاررات
وضعشنه توسط دولت و دستگاههای دولتی برای تتظیم رفتارهای باازار؛ ب) اقانامات دولات و
نهادهای آن برای تتظیم امور اجتماعی و اقتصاادی جامعاه؛ و ) کلیاۀ مکاانی مهاای کتترلای
جامعه ( .)Baldwi, 1998: 4دو دستۀ اول تعریف اخیر ،مفهوم مقرراترذاری در دولت تتظیمای
است و دستۀ سوم که دامتۀ وسیعی از اقنامات تتظیمکتتنۀ جامعه را در برمیریرد ،مرباوط باه
دولت فراتتظیمی مای شاود کاه در قسامت بعان توضایح داده خواهان شان .اماا باه هار حاال
مقررات رذاری در هر سطحی یا اجتماعی است یا اقتصادی کاه مقاررات اقتصاادی خاود بار دو
دستۀ ساختاری و رفتاری تقسیم می شود .مقررات مربوط به محیط زیست و سالمت محیط کار
از جمله مقررات اجتماعی و مقررات مربوط به قیمتهاا و ورود اشاخاص باه مشااغل حرفاهای
بهترتیب ،از جمله مقررات اقتصادی و رفتاری و ساختاری است ( .)Balance, 2005: 5-6بیشاتر
متفکران قرن بیست ویکم ،دولت تتظیمی را مفهاومی مخاالف باا بوروکراسای رساتردۀ دولتای
دانسته و عامل اصلی پینایش ان را ،مقابله با بحران اقتصادی ناشی از دخالت بیشازحان دولات
در اقتصاد میدانتن ( .)Moran, 2009: chapter 16به هر ترتیب دولت تتظیمای باا یاک نگارش
نئاااولیبرال ) )Dubash, 2012: 81- 261در ساااه دهاااۀ رذشاااته در اقتصااااد ،قاااوانین و
سیاستگذاریهای کلی کشورهای توسعهیافته ،نفوذ بسیاری یافته اسات (Majoneh, 1977: 67-
 )139که او آن را میتوان از سال  5919قلمناد کرد که در عصار دولات تتظیمای ،رساترش
مقررات رذاری در بازار داخلی و بین المللی ،مرز میان بازار و دولت را بار دیگر ترسیم کرده است
( .)Moran, 2003به عقینۀ بسیاری ،هماکتون ماا در عصار دولات تتظیمای هساتیم ( Moran,
)2002: 391-413؛ رونه ای از انوا دولت است که در آن توجه بیشتری بر نقش و ارزش مقررات

تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخلۀ دولتها در نظام توسعه221 ...

نسبت به دیگر اب ارهای سیاستگذاری می شاود و بیشاتر یاک دولات مقرراتای اسات تاا دولات
ه یتهبر و مالیاتریر .در واقع در تفکر دولت تتظیمی ،تتظیم بازار ،مهمتر از توزیع مجند درآمن
و ثبات اقتصاد کالن است که در دولت رفاه شایع بود .بهناوعی باهکاارریری اب ارهاای تتظیمای
مرسومتر شنه و خصوصیسازی یک ویژری مرک ی است ( .)Majone, 1997: 67-139بهعباارت
دیگر ،دولت تتظیمی باه معتاای تغییار سیاسات ارائاۀ خانمات عماومی مساتقیم دولتای باه
غیرمستقیم است و اهمیت قنرتهای سیاستگذار و مقرراترذار که به نهادهای فتی و تخصصی
با استقالل نسبی و معین ،وارذار شنه ،در آن بسیار زیاد اسات (.)Macgowan, 1996: 76-560
برخالف دولت رفاه که عملکرد مقرراترذاری ،اجرایی و سیاستگذاری را ادغام مایکتان ،دولات
تتظیمی آنها را از هم تفکیک می دهن .بر هماین اساا  ،دولات تتظیمای تأکیان بیشاتری بار
سازمانهای تکمتظوره و اعمال نظارت توسط نهادهاای مساتقل دارد ( .)Bosten, 1996: 56
این نهادهای مستقل ،برخالف نظام یکپارچۀ بوروکراتیک ستتی ،با دارا بودن تخصص و تجرباه،
دارای استقالل و تفکیک عمودی و افقی است و این خود موجب تحقق پیچینریهای ساختاری
و سازمانی میشود و نیازمتان همااهتگی بسایار دقیقای اسات ( .)Gregory, 1998: 38-519در
حقیقت دولت تتظیمی ،اقتصاد را به بخش خصوصی وارذار میکتن و خود بهعتوان ناظر باهکاار
نهادهااای خصوصاای کتتاارل دارد کااه چتااین امااری را از طریااق مقااررات رااذاری محقااق
می نماین.وظیفه دولت تتظیمی دولت در کتترل بازار ،اغلب به نهادهای دولتای نسابتاً مساتقلی
نی وارذار میشود.استقالل نهادهای دولتی مقررات رذار نسبت به قنرت مرکا ی ،مایتوانان در
ابعاد مختلف و از جمله منیریتی ،ساختاری ،مالی و یا حقوقی ،متفاوت باشن ( Verhorst, 2004:
 .)18-101در عصاار دولاات تتظیماای ،بااهدلیاال اهمیاات نقااش مقااررات در جامعااه ،کیفیاات
مقررات رذاری بسیار حائ اهمیت است .به طور کلی دولت تتظیمی بر ساه امار اساسای اساتوار
است :الف) هتجارها و اهناف خاص که مبتای مقرراترذاری و کتترل نهادها قرار میریارد؛ ب)
مکانی م کتترلی خاص؛ و ) نهادهای مقرراترذار و نظارتکتتانۀ خااص (Baldwin, 2001: 7-
 .)23به تعبیری دیگر ،دولت تتظیمی ،محصول تفکر مکتب حکمرانای اسات ،بانینمعتاا کاه از
ضوابط ستتی و پیچینۀ بوروکراسای کالسایک عباور کارده و قانم باه عرصاۀ ناوین نهادهاای
خودرردان و خصوصی سازی امور ،رذارده و دولت را تتها بهعتوان یک داور و ناظر در این مینان
قلمناد میکتن ( .)Moran, 2000: 1-13بتابراین خصوصیسازی در دولت تتظیمی امری اساسی
باوده و کتتاارل مقرراتاای سارمایهداران بخااش خصوصاای ،بارای حمایاات از حقااوق شااهروننان
اصلیترین وظیفۀ دولت است .نظام دولت تتظیمی مبتتی بر اجرای امور عمومی توساط بخاش
خصوصی در چارچوب فرمانهای دولت است که حفظ این حانود یاا کتتارل نهادهاای دولتای
خاص ،تضمین میشود .چتین امری ،عالوهبر سرعتدهی انجام امور ،بهدلیل کاهش دستگاههای
دولتی و کوچک شنن دولت ،می ان مالیاتها را کااهش مایدهان .در مجماو مایتاوان چهاار
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مشخصۀ اصلی را برای دولات تتظیمای برشامرد :الاف) کاارکرد بوروکراتیاک مقاررات از ارائاۀ
خنمات ،متمای میشود .بنین معتا که دولت از ارائۀ خنمات مستقیم دولتی اجتتااب کارده و از
طریق بخش خصوصی آن را به نهادهای خصوصی وارذار میکتن و خود بر عملکرد آنها نظاارت
می کتن و برای تتظیم و هتجارمتن کردن فعالیت آنها ،مقرراتراذاری مایکتان و بعضااً چتاین
وظیفهای را به نهادهای مقررات رذار و کتترلکتتنه وارذار میکتن ()Power, 1997: 249-253؛
ب) عملکرد مقرراترذاری از سیاستگذاری متمای میشود .به همین سبب ،مقارراتراذاران در
چارچوب سیاستهای تعیین شنۀ آمران سیاسی خود عمل خواهتن کرد .بتابراین استقالل عمال
مقررات رذاران نسبی است ،البته در دولت تتظیمی به دلیل نظارت شنین دولت مرک ی و دولتی
بودن این نهادها ،ضعیف است؛ ) مقرراترذاری وظیفاۀ اصالی دولات اسات و دیاوانسااتری
کالسیک حذف شنه و رونهای مقرراتساتری جایگ ین آن میشود؛ د) روابط بار پایاۀ اصاول و
موازین قانونی و به صورت رسمی ،جایگ ین شکل غیررسمی و صمیمانه و کالسیک آن میشاود
که به معتی قاعنهمتنی و ساماننهی روابط مقرراترذاران با یکنیگر و با ماردم اسات ( – Levi
.)Faur, 2004: 24-105

 .4دولت فراتنظیمی و توسعه به مفهوم نوین آن
عنه ای از حقوقنانان معتقننن که دولت تتظیمی فراتر از نو منرن آن پیش رفته اسات و حاال
به شکل پسامنرن نمایاان شانه اسات ( .)Caporaso, 1996: 29-52باه چتاین دولتای ،دولات
فراتتظیمی رفته می شود و در تبیین آن بیان کردهانن دولت تتظیمای ،دولات عقال اسات کاه
به دنبال آزمودن فرضیات مختلف است و در ر کتترل حیات اجتماعی و اقتصادی کشور ،قرار
دارد ( .)Scott, 2003:20پروفسور کالین اسکات ،اولین بار در سال  5995در کتفارانس بارسالونا
رفت :دولتهای منرن امروز به تأثیر از مکاتب فکری نوین ،به سمت مفهوم جنینتری از دولات
تتظیمی میرونن که می توان آن را تحت عتوان دولت فراتتظیمی نام نهاد که نو متکثار دولات
تتظیمی است و به زودی جایگ ین آن می شود .در تبیین دولت فراتتظیمی ،سه نظریه در ماورد
دولت فراتتظیمی بررسی میشود:
 .1تئوری تولینی خودتولینی :این تئوری در حقوق اقتصادی ،ناظر بار چهاار نظاام فرعای
تتظیمی ،یعتی اقتصادی ،قانونی ،اجتماعی و سیاسی است ( .)Luhmann, 1992: 145بر
مبتای این نظریه ،تتها هتجارهای قانونی نمی توانن مبتای تتظایم جامعاه قارار ریارد و
ارزشها و هتجارهای کلیۀ نظامهای فرعی میتوانتن چتین امری را محقق سازنن .حتای
تأکین بیشتر این نظریه بار سااختارهای هتجااری دیگار نظاامهاای فرعای (اقتصاادی،
اجتماعی ،و سیاسی) است ( .)Paterson, 1998: 454-455این امر بهسوی نظام تتظیمی
رویهای رام برمی دارد و موجب تکثر هتجاری میشود .باا توجاه باه نسابیررایای ایان
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نظریه ،هر نظامی برای تتظیم امور اقتصادی و اجتماعی خود باین با خواستهاای ناوین
قاعنهرذاری کتن و هتجارهای ال امآور باین با عرف حاکم بر جامعه و محل ،مطابق باشان
و تتظیم کتتنران جامعه باین فکر خود را با عرصۀ نوین اقتصادی و اجتماعی وفق دهتان
که چتین امری تتها با بهکارریری چهار نظام فرعی کتترلی امکانپذیر است و نهفقط باا
هتجارهای ال امآور حقوقی.
 .5تئوری حکومتمناری :این نظریه بر تعند نهادهای تتظیمی تأکین میورزد و دیگر دولات
مرک ی ،را تتها تتظیمکتتنۀ امور اقتصادی و اجتمااعی نمایدانان (.)Hunt, 1993: 272
به نوعی خودحاکمیتی ،جایگ ین حکمرانی دولت تتظیمی میشود .بهعباارت واضاحتار،
به جای ایتکه تتظیم امور جامعه تتها به دست دولت قرار ریارد ،نهادهاای خودفرماان و
غیرمتمرک  ،چتین مسئولیتی را به عهنه مایریرنان ( )Hunt, 1999: 58-62و باهجاای
وحنت حکمرانی ،شکل حکمرانی متکثر در تتظیم اماور اقتصاادی و اجتمااعی جامعاه،
بهکار ررفته میشود (.)Foucault, 1991: 91-92
 .0تئوری مقرراترذاری پاسخگو :مطابق این نظریه که در نتیجه دو نظریۀ قبلی مطرح شنه
است ،بار دیگر نقش مقررات رذاری در قالب چهار نظام فرعی تتظیمی مورد تأکین قارار
میریرد ،اما این مقررات را بهصورت هرمی فرض میکتن ،که قانون در ر آن قرار دارد
و سه نظام مقرراترذاری فرعی دیگر یعتی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در قاعنۀ هارم
قرار میریرنن .این نظریه به اهمیت نقش قاانون تأکیان مایورزد و آن را هتجاار اصالی
قلمناد میکتن که مقرراترذاران میبایست در چارچوب آن عمل کتتن ( Ayres, 1992:
 ،)3-19بتابراین هتجارهای بتیادین توسط دولت تعیین میشود و نهادهای مقرراتراذار
ج میبایست سیاستهای کلی دولت که بهصورت جامع و کلی بوده و تعناد آنها بسیار
کم است و این مقررات رذاری است که بسیار پراکتنه بوده و پاسخگوی نیازهای کتترلی
اقتصادی و اجتماعی ملی و محلی جامعه است.
از مجمو مسائل مطرحشنه چتین برمیآین که دولت فراتتظیمی ،دولتی مبتای بار کتتارل
درون اجتماعی است تا دولتی ،بنینمعتا که مقرراترذاری به نهادهای مستقل از دولات واراذار
شنه و بعضاً نهادهای خصوصی مقرراترذار به رسمیت شتاخته میشود ،دولت تتظیمی ،بیشاتر
بر مبتای نظریۀ متافع عمومی ،خاود ،متکفال مقارراتراذاری اسات ،اماا معتقانین باه دولات
فراتتظیمی با تأکین بر نظریۀ متافع خصوصی ( )Stigler, 2003:3-21معتقن باه مقارراتراذاری
توسط نهادهای خودفرمان و مستقلانن ( )Spiller, 1994: 46-201که خود تحت نظاارت دولات
باشتن .بتابر نظریۀ متافع خصوصی ،ل وماً مننظر قرار دادن متافع عمومی نمیتوانن مفیان باشان،
چراکه مقرراترذاری بر مبتای چتین تفکری با ایتکه میتوانن متافع بسیاری را تاأمین کتان ،از
طرفی میتوانن به ضرر عنه ای دیگر واقع شود ،عالوه بر این مطابق نظریه اسارت مقرراتراذاران
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که براسا متافع عمومی عمال مای کتتان ،بعان از مارور زماان تحات سالطۀ صاتعت خاود و
سرمایهداران مربوطه درمیآیتن و عمالً باه جاای حفاظ متاافع عماومی باا هانف حفاظ متاافع
سرمایهداران مقررات وضع میکتتان ( .)Arnold, 2008: 550بتاابراین مقارراتراذاران مساتقل
مختلف که امور اقتصادی خاصی را براسا متافع خصوصی افاراد تتظایم مایکتتان ،کارامانی
بیشتری دارنن ،البته برای تضمین صحت مقرراترذاری آنهاا و رعایات قاوانین و حفاظ متاافع
عمومی ،دولت بار کاار آنهاا نظاارت خواهان کارد ( .)Green, 2003: 10-15بتاابراین در دولات
فراتتظیمی ،نظام خود – تتظیمی و فرا – مقرراترذاری حاکم است ( Coglianese, 2003: 691-
 )730که نهادهای مستقلی با تعیاین اساتانناردها ،از طریاق ساازوکارهای مختلاف مانیریتی و
اقنامات انضباطی ،بر فعالیت اقتصادی و اجتمااعی اشاخاص مختلاف ،اعماال نظاارت و کتتارل
میکتن ( .)James, 2000: 43-327حتی عنهای از متفکران با تأکیان بار مسائلۀ جهاانی شانن،
تفویض اختیار مقرراترذاری را به نهادهای فراملی نی به رسامیت مایشتاساتن ( Meidinger,
 .)2007: 515-532در قبال سثال تحقیق میتوان نتیجهریری کرد که دولت فراتتظیمی با معتای
نوین توسعه و شاخصهای آن با در نظر ررفتن نهادهای خودفرمان با نظارت دولات ،همااهتگی
بیشتری دارد.

نتیجهگیری
در راستای تبیین مفهوم و مبانی سااختاری توساعه و واکااوی تاأثیرات دولات و باازار در توساعۀ
اقتصادی ،این پژوهش به این نتیجه دست یافت که مفهوم توسعه به مفهوم افا ایش قابلیاتهاا در
قالب مفهوم توسعه بهمثابۀ آزادی ،ن دیکتر و در حال پذیرش است .ایان تحاوتت ،حکایات از آن
دارد که تحوتت توسعه به توازن همهجانبه توجه ویاژه دارد و رشان اقتصاادی را برابار باا توساعه
نمیدانن و تفاوت آن امروزه امری بالمتاز است .بر همین اسا  ،این تحوتت سبب شنه است که
امروزه بحث کاستیهای دولت و بازار ،به سمت دیگری هنایت شود و تمرکا بار توساعه در قالاب
نهاد و بازار و دولت باشن .بر همین اسا مناخالت دولت یا بازار جای خود را به توجه به نهادهاای
کالسیک توسعه داده و امروزه به شرح متعکس در این پژوهش ،کاستیهای مناخلاهراری دولات،
آشکار است و حتی در دولتهای رفاه یا لی بارال و تتظیمای نیا  ،خطرهاایی مانتان غلباۀ متفعات
عمومی بر متافع خصوصی و به هم خوردن نقطۀ تعادلی بین اعماال متفعات عماومی و خصوصای
وجود دارد .بر همین اسا برحسب نو دولتها ،شیوۀ مناخله متفاوت است .لایکن باا توجاه باه
تعریف و دایرۀ شمول مفهوم توسعه که ابعاد متفاوت دارد و موضوعات متعاندی را در خاود جاای
داده است ،برای راهبری توسعه باا شااخصهاای موجاود آن ،رویکارد تتظیمای (سیاساتگذاری و
مقرراترذاری) و فراتتظیمی (مقررات ،نظارت و کتترل) پیشتهاد میشود.
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