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و  مشیخطدر حال تغییر و تحول است داشتن برنامه و  سرعت بهدر دنیای امروزی که : چکيده

که در ینحوبهیت اهم باهای کلی جهت پیش برد اهداف و رسیدن به جایگاه مطلوب و یاستس

رسد یکی از یمکننده باشیم بسیار مهم و حیاتی به نظر یینتعالمللی دارای نقش ینبمعادالت 

این تغییرات مهم تحوالت مالی و اقتصادی است، که اکثر کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا با 

که در اکثر همین کشورها  شودمیاند و مشاهده یافتهدستخود به آن  بلندمدتهای یزیربرنامه

و بازار  پررونقیا دارند دارای اقتصادی دنالمللی که باسایر کشورها در سراسر ینبرت تجا واسطهبه

ی که از اقصی نقاط دنیا سهامداران اقدام اگونهبهای پیشرفته و با عملکرد موفق هستند یهسرما

یافتگی و رشد آن بازارها توسعهکنند و موجب یمی این کشورها هابورسگذاری در یهسرمابه 

های رشد یلپتانسگذاری و یهسرماهای یتجذابرغم تمام یعلشوند. چیزی که ما تا به امروز یم

در نبود  توانمیی مختلف کشور شاهد آن نبودیم و ریشه آن را هم هابخشی در سودآورو 

های کلی و یاستسدولتی در این مورد جستجو کرد. مشیخطیزی و نداشتن ربرنامه

نگاهی فراجناحی  به راه خود در  و باتغییر نکنند  هادولتی که با تغییر باثباتهای یمشخط

های داخلی یا خارجی در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه گذارییهسرما ورودجهت تقویت 

یت به درنها را یکی از ارکان مهم اقتصادی و مالی کشور ادامه دهد عاملی که کشور ما عنوانبه

 دی خواهد رساند. رشد و توسعه اقتصا

 گذاری، دولت، بازار سرمایه،رشد و توسعه اقتصادی مشیخط :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

،سوریه،یمن،بحرین، در عراقهمانگونه که می دانیم در حال حاضر کشور ایران با شرایط خاصی روبروست. وجود جنگ 

ین و همچنناآرامی های ترکیه و کودتای این کشور،تنشهای افغانستان و پاکستان،بحران های داخلی عربستان،کاهش قیمت نفت 

جمهور بعدی آمریکا و یسرئو تعهدات طرف غربی بخصوص آمریکا و رفتار  مابرجسند  وها یمتحری، رفع اهستهمذاکرات  مسئله
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 مشیخطیی را پیش روی کشور ما قرار خواهد داد که اهمیت هر چه بیشتر از پیش، هافرصتدست تهدیدها و ینازامسائلی 

سازد چیزی که کشور را تا یمی شده را نمایان گذارهدفی هابرنامهگیری و اجرای یمتصمگذاری دولت را در داشتن ثبات 

دارد.از آنجائی که رویکرد این مقاله بیشتر یمهای دیگر کشورها مصون یبدعهدی احتمالی و هاتوطئهحدودی از گزند حوادث و 

پردازیم ولی جهت روشن یمدر ادامه به همین مهم  هستهای دولت بر عملکرد بازار سرمایه یگذار مشیخطتصمیمات مالی و 

ها یگذار مشیخطیرگذار بر تدوین و تصویب و اجرا این تأثو برنامه ، ذکر یکسری از عوامل مهم  مشیخطمیت داشتن شدن اه

در منطقه تا این لحظه کشور ما درگیر این تحوالت نشده  هابحرانتمام این  باوجودرسد.اینکه در حال حاضر یممهم به نظر 

کشورهای دیگر را خنثی کرده است  خصمانهی که اقدامات اگونهبهل نظامی است مطلوب در مورد مسائ مشیخطنشان از داشتن 

ینی از مواضع نشعقبی که کشورهای دیگر را مجبور به اگونهبهیم اشدهما در منطقه تبدیل به یک قدرت نظامی  چراکه

یم اداشتهاست و پرسش اساسی در اینجا، همین است چرا ما تاکنون در سایه این اقتدار سیاسی و نظامی که  خودکرده

درصدی که برای  1توسعه و رشد اقتصادی اندازچشمتوجه در راستای سند  درخوری اقتصادی و اقدامات هابرنامهیم انتوانسته

گذاران خارجی را جذب بازار سرمایه کشور خود یهسرمایم انتوانستهن اقتدار شده داشته باشیم.چرا ما در سایه ایبینییشپکشور 

ی زودبازده و پربازده کنیم هابخشگذاری در یهسرماجهت  هاآنهای یهسرماکنیم و این امنیت و ثبات را مشوقی برای ورود 

طبق بررسی آمارهای  چراکهکشور، 8141 اندازچشمدولت در راستای اهداف سند  مشیخطاین است، نبود  سؤالپاسخ به این 

ساله یستب اندازسند چشمی شده در گذارهدفرسمی بانک مرکزی طی سالیان گذشته نرخ رشد اقتصادی بسیار پائین تر از نرخ 

 کشور بوده است. 
 

 طرح مسئله:  
یم انتوانستهیافته و صنعتی دنیا توسعهیم همانند بسیاری از کشورهای اداشتهچرا ما تاکنون در سایه اقتدار سیاسی و نظامی که 

 توسعه و رشد اقتصادی کشور خود انجام دهیم؟  اندازچشمتوجه در راستای  درخوری اقتصادی و اقدامات هابرنامه

گذاران خارجی را جذب بازار سرمایه کشور خود کنیم و این امنیت و ثبات را مشوقی یهسرمایم انتوانستهین امنیت باوجوداچرا ما 

 ؟ی مختلف اقتصادی کنیمهابخشگذاری در یهسرماجهت  هاآنهای یهسرمابرای ورود 

 
 اهميت موضوع:  

خود دیده و تحمل های مختلفی را به یمتحرمختلف موانع زیادی را پشت سر گذاشته و  هایبحراناز  درگذرکشور ما 

و برجام  از مذاکراتی پس در فضاهای مختلف، فرصت آن است که  ٔ  ینهدرزمهمه دشواری یناکرده است حال پس از تحمیل 

یجادشده برای تعامالت با کشورهای اتحادیه اروپا ،انگلیس و آمریکا را داشته باشد و بتواند و انهایت استفاده از فضای دوستانه 

یرباز دآشکار سازد.واقعیت هم همین است که از  هاآنی مختلف را بهتر از قبل برای هاحوزهگذاری در یهسرمای هافرصت

.حال اینکه ما اندبودهنفت و گاز و پتروشیمی در ایران  جملهمنیی هابخشگذاری در یهسرماکشورهای اروپائی بسیار مشتاق به 

و رانی،گردشگری و توریسم یکشتی،سازراهگذاری داریم مانند معادن،یهاسرمی بسیاری برای هافرصتی دیگر نیز هابخشدر 

برای  هاآنبندی یتاولوها از خارج و یهسرمای و مواردی از دست.حال مهم این است ما در پذیرش و هدایت این خودروساز

م یا با قوانین و مقررات دست و شده دارییزیربرنامهیم و برنامه مدون و اکردهگذاری دولتی  مشیخطگذاری آیا یهسرما

در کشور را  هاآنگذاری یهسرمایت تمایالت و درنهارا دچار سردرگمی خواهیم کرد  هاآنای و جناحی ،یقهسلی برخوردهاپاگیر،

 از بین خواهیم برد.

 

 روش پژوهش

عملکرد بازار سرمایه ایران  ژهیوبهاقتصادی  رشد و توسعه درگذاری دولت  مشیخطبررسی نقش هدف اصلی این تحقیق 

ها و ی و مطالعه کتاباکتابخانهو روش آن تحلیلی و استنباطی است و همچنین از منابع  پژوهش کاربردی است کیو  باشدمی

 مشیخطتالش شده با توجه به فرآیند واست. شدهاستفادهمعتبر در تدوین این مقاله  یهاسایت ی داخلی و خارجی و هامقاله

گذاری دولتی در مورد بازار  مشیخطه نوعی مراحل وببه نیاز  بازار سرمایه تشریح نمایم. با توجهاز این مراحل را  هرکدامگذاری 
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بخشی از اقتصاد  عنوانبهی داخلی و خارجی در بازار سرمایه گذارهیسرمابهتر شدن شرایط  باهدفی کنیم.شناسبیآسسرمایه را 

 .باشدمی هانهیزمی و اصالح در برخی نیازمند بازنگر واقعاً کشور که

 

 مفاهيم نظري و پيشينه پژوهش

 گذاري: مشیخط

فرایند تبدیل و بیان . سازدیمرا در آینده مشخص  مؤسساتو  هاسازمانگیری کلی است که چگونگی عمل  جهتیک مشیخط

. تبدیل شوندیمدستیابی به تغییرات مطلوب اجرا  منظوربهاست که  هایییتفعالو  هابرنامهسیاسی دولت به  هاییتاولواصول و 

قرار  مشیخطاصول و مبانی مشخصی برای اداره امور مملکت در ذهن دارند که در سطحی باالتر از  حاکم یئتهو بیان اصول : 

 هایمشخط هیلوسبهکه  اندیفیکباشد. اصول: مفاهیمی  هاآنترجمه عملیاتی  هایمشخطدارند ممکن است مکتوب نباشند و 

تا از راه وضع  اندتالشدر  هادولت. کنندیمرا بیان  محاک یئته، اهداف هایمشخطسیاسی :  هاییتاولو. شوندیمترجمه و بیان 

 توجه کنند ویمسیاسی نگاه  صورتبه هایمشخط یهمهبه  هادولتمطلوب مشروعیت خود را تقویت نمایند. هاییمشخط

 دهند.یمترجیح  هایمشخطرا بر کارآئی حتی در ارزیابی  یاثربخش

 

 دولت : 

گذاری عمومی است نهاد نهادهاست . هر دولتی از جمعیت ، سرزمین ) ماهیت هر حکومت اگر نباشد  مشیخطقانونی  نهادیک

که عمل  ییهاارگان -9رژیم سیاسی  -2رهبری  -8است . حکومت از :  شدهیلتشک( شودینمتشکیل  شودینمدولت تشکیل 

دولت برای  انداهدافرسیدن به  همراهو فعالیت : برنامه  هابرنامهاست که همان دولت است.  شدهیلتشک دارندبه عهدهحکومت را 

را تعیین  هاآنتبدیل کرده و راه رسیدن به  مدتکوتاهبه هدف  هابرنامهطریق  کند ازخود را اجرا  هاییمشخطبتواند  کهینا

 دارای بعد زمانی بوده و نتیجه گرایند . هابرنامه.  کندیم

 

 بازار سرمایه:

بازار مالی جهت  به .شودمیعنوان دماسنج اقتصاد یاد که از آن به ستبازار سرمایه یکی از ارکان مهم اقتصاد در کشور ا

 .شودمیسرمایه گفته  بازار ی بدون سررسید،هاییدارااق قرضه با سررسید بیشتر از یک سال و خریدوفروش اوراق بهادار و یا اور

در  شود؛ ومیدو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم  به سرمایه ازنظر مرحله عرضه اوراق، بازار بندی،تقسیم نیترمعمول در

 . در زیرمجموعه بازار بهابازار شوندیمبندی بهابازار طبقه دو بازار بهابازار و فرا به ها،بندی دیگری ازنظر شرایط شرکتتقسیم

ها با شرکت هست؛ وها دارای شرایط و ضوابط خاصی بندی دیگری وجود دارد که حضور در هرکدام از آنبهابازار بخش و فرا

ستند دریکی از این بازارها پذیرش خواهند شد. بازار سرمایه بهابازار دارا ه توجه به شرایطی که موقع پذیرش در بهابازار یا فرا

و بدین شکل این  دهدیمهای نیازمند سرمایه انتقال اندازهای کوچک و بزرگ جامعه را به شرکتهمچون پلی است که پس

وسعه اقتصادی کشور تا درنهایت شاهد رشد و ت شوندیمآفرینی بیشتر هدایت استفاده را درراه تولید و ارزشی بیهاهیسرما

مندی از بلکه احساس رضایت آورندیمتنها سود و منفعت خود را از این سهامداری به دست گذاران نهباشیم و از طرفی سرمایه

مخارج مالی دولت است زمانی  نیتأم سهیم بودن در رشد و بالندگی کشور خود رادارند. یکی دیگر از کارکردهای بازار سرمایه،

تا بتواند امورات جاری و یا  ردیگیمنوعی از مردم وام از طریق عرضه اوراق بدهی به شوندیمبا کمبود منابع روبرو ها که دولت

 های عمرانی و موارد مشابه دیگری را در سطح کالن و ملی اجرا کنند.پروژه

 

 رشد و توسعه اقتصادي:

 در بعد کالن، شودمیسال پایه گفته  در مقایسه با مقدار آن،رشد اقتصادی از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در 

 سال موردبررسی به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، ( درGDP) یداخلتولید ناخالص  ای( GNP) یملتولید ناخالص  شیافزا
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که افزایش آن شودمی ی سال پایه استفادههامتیق از اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، و علت .شودمیاقتصادی محسوب  رشد

تولید  اگر شود. ( حذفتورم) هامتیقافزایش  تأثیری از افزایش میزان تولیدات باشد و ناش شده در تولید ناخالص ملی،محاسبه

گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. توسعه اقتصادی عبارت است از  توانمیملی در یک کشور افزایش یابد 

که بتواند بازارهای جدید را جهت فروش نحویی تولید بههاتیظرفرشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش 

 محصوالت خود پیداکرده یا با کشورهای دیگر وارد رقابت شود.

ی را ابرجستهو نقش  شوندیمحاکمیت شرکتی محسوب  ها ازجمله سازوکارهای مهممدیره شرکتدانیم هیئته که میگونهمان

های کالن را وضع و راهبری سهامی سیاست هایشرکتی تخصصی هاتهیکمی متفاوت در هانقشمدیرانی که با  کنندیمایفا 

 های مدون سازمان را هدایت کنند.وشی صحیح و رهانظارتبا  گیرند؛ ومیشرکت را در دست 

 

 مشی عمومی :  خط

گانه و ...( که نماینده حفظ منافع مراجع مختلف بخش عمومی ) مجلس ، قوای سه یلهوسکه به هایییاستو س هایمتصم

نظام ، بایدها و نبایدها و راهنمای عمل ، قلمرو  یهادار ، راه و روش انجام هدفشود یا اقدامات هدفاتخاذ می اندیعموم

در پاسخ به مسائل اتخاذ گردیده است اما  مشی تصمیمی بلندمدت است کهمشی عمومی جامعه است. تغییرات مطلوب خطخط

بر  کهیورت. تغییری که وضعیت ناهنجار را رفع کند تغییری مطلوب و درص کندیاین پاسخ از طریق ایجاد تغییر، مسائل را حل م

 نامطلوب خواهد بود .  یندافزایوضعیت نامطلوب ب
 

 مشی گذاري: منافع خط

 .  کندیشود که برای تحقق بخشیدن به اهداف عالی یک چارچوب معین ارائه ممحسوب می یزیرمشی گذاری نوعی برنامهخط 

 . ابدییو تخصیص منابع افزایش م هایتاحتمال رسیدن به هدف از طریق تعیین اولو

 . بخشدیمبانی ارزشی و هنجاری جامعه را تحکیم م

 ها مؤثرند. و توجیه رفتار افراد جامعه و سازمان بینییشدر پ

 . یابدیافزایش م هایمشحاکمه از طریق خط یئتاقتدار سیاسی و مشروعیت ه

 .  کندیبه افزایش سرعت توسعه و رفاه عمومی کمک م

 است.  یرپذامکان اهیمشمسائل عمومی از طریق خط

 .است یرپذامکان هایمشرابطه بین دولت و حکومت از طریق خط

 

 :مشی گذاريفرایند خط

عنوان مشکل عمومی نقش داشته باشند درک مسئله : عوامل بی شماری ممکن است در معرفی و ارائه یک مشکل بهو شناخت 

اشاره کرد که به نحوی نیازها و کمبودهای  ها، اجتماعات ، گزارشهایتوان به تأثیر مطالعات ، سخنراناز میان این عوامل می

 شود.شهروندان را بیان و به دنبال آن ضرورت پی گیری و اقدام از سوی نهادهای دولتی احساس می

های عنوان یک مشکل عمومی ضرورت حل مسئله به سازمانهای دولتی : بعد از شناخت مسئله بهطرح مسئله در سازمان

ها و به خواست یحل و جواب گوئشود تا برای یافتن راهوفصل مشکالت مطرح میمختلف دولتی که متولیان جامعه در حل

 شروع کنند. را  انتظارات عمومی اقدامات اجرائی خود
 

حل مطلوب مشی عمومی : در این مرحله نیاز به رفع مشکلی احساس شده کارکنان سازمان سعی دارند به راهتهیه و تدوین خط

صورت قانونی و مدون مشی عمومی بهبرای حل مشکل دست یابند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسئله به تهیه و تدوین خط

 جهت اجرا باید ارائه شود. 
 

 مشی عمومی : قانونی کردن و مشروعيت بخشيدن به خط
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طی مراحل قانونی خود مجوز اجرای آن را بر اساس  تا با رسدیمشی محل اصلی نوبت به قانونی کردن خطبعد از انتخاب راه

یا جامعا بر فردا های اجرائی منها و سازماننظام موجود اخذ نماید و با توجه به ابعاد مسئله و فراگیر بودن و نبودن آن دادگاه

 ها برای اجرا آماده سازند. و آن یدمشی تأکمشروعیت خط
 

 مشی: ابالغ و اجراي خط

شود . اجرای دقیق مشی برای اجرا مجاز شناخته شد توسط مراجع به واحدهای سازمانی برای اجرا ابالغ میکه خط نیبعدازا

  است.  نیروها ، امکانات ، هدایت مدیران و یدهمشی تابعی از سازمانخط
 

 مشی : ارزیابی خط

دقت به اجرا به مشکل عمومی باید به یاسخ گوئو ارزیابی جهت پ پذیردیو عملیات خاتمه نم هایتمشی فعالخط یبا اجرا

طور جدا از هم طی گذاشته شود که آیا مشکل برطرف شده یا یک مسئله جانبی دیگری به وجود آمده است مراحل فوق به

 گیرند. صورت فرایندی پویا و دارای ارتباط چند سویه باهم شکل میبلکه به شوندینم
 

 مشی :اجزاي خط

است . اهداف همان چیزهایی  یرگذاراندازها و اهداف بلندمدت تأثکه بر چشم اندیمشهمان مقاصد اصلی خط مشی :اهداف خط

 اند . ها به وجود آمدهبرای آن هایمشهستند که خط

 

 مشی : ابزار خط

. یک هدف  شوندیبکار گرفته م هایمشکه  در حین اجرای خط هایییتفعال شوندیها اهداف کسب مکه از طریق آن ییهاروش

کارآئی نسبی  تواندیم یچندین ابزار اجرا شود تنها از طریق تشخیص بین اهداف و ابزار است که هرکس یلهوسممکن است به

 مشی گذاری اثر بگذارد. فرد بر روی چندین هدف خطابزارهای مختلف را ارزیابی کند یا بالعکس ممکن است یک ابزار منحصربه

 

 مشی عمومی : خط هايگییژو

دولت دفع و اجرا  یئتگذاران ، هقانون . توسط مقامات نظام سیاسیدهدیمسائل و مشکالت عموم مردم را موردتوجه قرار م

.منافع و مصلحت مردم و عامه آورندیصورت قانون درمها بهکه آن اندیمشی عمومخط کنندهیینها و هنجارها تعشود. ارزشمی

مجریان را  سیر حدومرزها هستند، برای تخصیص دهندگان منابع تعیین تکلیف کرده و خط و کنندهییندارند. تع را در نظر

 باریککه فقط برای مسائلی که اند یبرای حل مسائل آنها یماستمرار داشته و در طول زمان جریان دارند. تصم کنندیمشخص م

، منعطف و پویا  اندبنای عمل مجریان و عموم هایمشدر قید زمان نیستند . خط هایمشولی خط شوندیاتفاق افتاده اتخاذ م

صحیح ، توجه به زمان و مکان و ظرفیت  هایبینییشو پ نگرییندهثباتی مواجه نکند. آ یها جامعه را بابهستند تا عمر کم آن

 اشد.شود پویایی الزم  در آن وجود داشته بمشی سبب میتغییر و اصالح در خط

 

 مشی خوب : خط هايیژگیو

صورت ذهنی ایجاد گردد مشی خوب در ابتدای امر،یک فعالیت ذهنی است . در ابتدای امر باید مدل حل مسئله بهخط

مشی حل شود باید در شروع کار روشن گردیده ، جوانب دور و که باید با تغییر خط یا،دستورالعملی باید تنظیم شود و مسئله

مشی با اهداف شود . خطمی مشی خوب با اهداف سیستم ظهور پیدا می کندو اجرارد مالحظه قرار گردد. خطنزدیک آن مو

مشی خوب باید دقیق های عمومی شود. خطها یا سازمانباشد گرچه ممکن است باعث ایجاد وزارتخانهمی ها در ارتباطوزارتخانه

ها باید عقالیی ، آن وتحلیلیهو پایه و کمی و کیفی بهره جست و برای تجزها از شواهد و اطالعات صحیح باشد برای تدوین آن

ها بر احترام و همگرایی کارگزاران دولتی و حسن رابطه هایمشمشی خوب  اخالقی است. این خطجامع و دقیق بود. خط

 یارابطه و باشد شفاف و روشن باید مشی خوب. خطیابندیو بر پایه نفع رساندن به مردم و تکریم آنان استحکام م یددارندتأک
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 باید وکند یم مشی به آن کمکقابل فهمیدن باشد،شفافیت خط یدمشی خوب باخط داشته باشد. خود تریینپا و باالتر شفاف با

 شدهمکان مناسب نوشته زمان و در است، باز بهبود و مشی خوب برای تغییرممکن خودداری کرد. خط حد جمالت طوالنی تا از

پاسخ  ییراتو تغ آمدهیشپ یهابه چالش موقع است،مشی خوب بهاست. خطییر برای اصالح و تغ هاامکان دسترسی به آن و

تغییرات  با و بینییشرا پ هادارد،چالش مشی خوب توانایی تطبیق را. خطشودیهزینه نم یش،باعث اتالف وقت و افزادهدیم

 .یابندیمحیط عملیاتی تطابق م

 

 مشی گذاري:خطسطوح 

 ازلحاظ تعداد ،دهدینشان م را کشور هاییتاولو اصلی و مقاصد هاییمشسطوح عمومی خطها یمشاصلی:خط هاییمشخط

 عدالت،امنیت،آزادی... مانند اندگسترده بسیار  وسعت  ازلحاظ خیلی کم بوده و

 وها یمشخط یبدستورات اصلی در سازمان در تعق یمشی گذاری ،چگونگی اجراخط یاتیاستراتژیک:سطح ح هاییمشخط

 دستورات اصلی هستند.
 

 عملياتی: هايیمشخط

مؤسسات محدودی را نسبت به مردم  سازمان و هاییتمسئول و مؤسسات محدودی دارند،مبانی عمل وزارتخانه و اغلب قلمرو

 .انجام شود باید هایییتچه فعالکند یم مشخص شود،می یآورمنابع جمع دیگر و صورت کتابچه راهنماانجام و به

 اجتماعی رشد رشته مدیریت،علوم سیاسی و چند محسوب که در ایرشتهیانم یامشی رشتهمشی گذاری:خطارکان خط

 اند.دولت در عمل نام نهاده مشی گذاری عمومی رادارد.خط

 

 مشی گذاري عمومی:سه رکن مهم خط

 باها یاستواقعیت هستند که س تصاویری ازگیرد یمرجعیت صورت م مسیر دولتی در یهاواکنش کنش و مرجعیت:معموالً

مشی اشاره آن خط یتمشی به مرجعخط یریگشکل ییمشی گذاران برای دفاع از چرا.خطیابندیم معنا هاارجاع به آن

 .کندیترسیم م برای دیگران تعریف و را اساسی جامعه که هر جامعه بدان وسیله خود یهاارزش .مرجعیت کلی حاکی ازکنندیم

 (8911)دانش فرد،کرم اهلل،

 

ها ضروری است. در سبک اول ابزارگرایان قرار دارند کند که آگاهی از آنپیترز به چهار نوع سبک در انتخاب ابزار اجرا اشاره می

و ماهیت مسئله و مشکل به یک سلسله ای خود هستند و بدون توجه به نوع بینی خاص و ضوابط حرفهکه شدیداً پای بند جهان

طورجدی مواجه با مشکل بوده و توفیق چندانی در استقرار خاطر دارند. این گروه در اجرا بهابزارهای معین و یکسان تعلق

 گردد.ها کارساز نبوده و طبیعتاً موجب اشکال میمشیها ندارند، زیرا یک ابزار برای تمامی خطمشیخط

 

دهند. در سبک دوم فرایندگرایان قرار دارند که به یک ابزار خاص گرایش نداشته و فرایند را مبنای انتخاب ابزار اجرا قرار می

ای نیست بلکه فرایندی پویا از سازگاری و تطبیق هست و در طی این فرایند است که ابزار اجرا مشی گذاری یک مرحلهخط

ها معنی نداشته، بلکه در جریان مشیعنوان یک شیوه معین برای همه خطسبک ابزار به شود. بدین ترتیب در اینتعیین می

 گردد. مشی گذاری تعیین میخط

 

های اجرائی مناسب را پیدا حلکوشند تا با ایجاد ارتباط میان مشکل و ابزار، راهگیرند که میدر سبک سوم  اقتضائیون قرار می

نه موضوع کشاورزی است، شیوه و ابزار اجرا نیز باید با آن متناسب باشد. در این سبک تجربه و مشی در زمیکنند. فرضاً اگر خط

 کند.ای را در انتخاب ابزار مناسب ایفا میمشی گذاران نقش عمدهآگاهی خط
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 مشکل تعریف طور نیست که ابتداگیرند و ایندر چهارمین سبک اعتقاد بر این است که مشکل و ابزار به همراه مهم شکل می

مشی گذاران با مخاطبان و شده و سپس ابزار اجرای آن تعیین گردد. تعریف ابزار و تعیین مشکل طی یک فرایند سیاسی که خط

زمانی تعیین و تعریف مشکل با مشخص کردن ابزار اجرا و ارتباط با گیرد. همگیرند، شکل میمشی در ارتباط قرار میمحیط خط

   (B. G. Peters, 2444)ده این سبک است.ویژگی های عممحیط، 

 

مداری در انتخاب ابزارهای اجرا، مطرح گردیده است. حرفه گریان انتخاب بندی دیگری دو دیدگاه حرفه گرایی و سیاستدر طبقه

ینان به روال دانند. اابزار را امری فنی و تخصصی تلقی کرده و آن را تابع نوع و ماهیت مشکل و مقتضیات فنی و اجرائی آن می

که های موجود به بهترین شیوه اجرا دست یابند. درحالیکوشند تا با اتکا به دانش و تخصصمشی گذار میایان خط تعقل گر

زعم آنان انتخاب ابزار ورزند. بهسیاستمداران بر انتخاب ابزار اجرا با توجه به نیروهای سیاسی و فضای حمایتی موجود، تأکید می

 گیری است.اسی و حاصل دادوستد میان نیروهای مؤثر در تصمیماجرا امری سی

 

ها، بر این باورند که ابزارهای اقتصادی قادرند ها و نوکالسیکشوند اعم از کالسیکایان محسوب می اقتصادیون که جزء حرفه گر

ی مستقیم دولت را برای اصالح هاطور مؤثری به اجرا درآورند. طرفداران اقتصاد رفاه دخالتهای عمومی را بهمشیتا خط

ها با توجه به تئوری کنند. نوکالسیکسازند، توصیه میاند و ابزارهایی که این دخالت را ممکن میخطاهای بازار مجاز دانسته

اساس معادالت  ها الزم دانسته و بازار را سازوکاری که برمشیانتخاب عمومی نوعی آزادسازی و مقررات زدایی را در خط

 دانند.  کند، ابزار اجرائی مناسب میصادی عمل میاقت

 

ها هستند، معتقدند ابزارها ازنظر فنی و تخصصی مشیسیاستمداران که دارای گرایش سیاسی در انتخاب ابزار اجرایی خط

اجرا مهم است،  کاربرد. به اعتقاد آنان آنچه در انتخاب ابزار جای دیگری بهتوان بهجایگزینی هستند، و هرکدام را میقابل

هایی استفاده کنند که تنش کمتری ایجاد اند از شیوههای خود اغلب مایلاساس سیاست ها برهای حاکم است. دولتسیاست

های دولتی تابعی از ها مصداق ندارد. سیاستاجباری و قهری داشته باشند. البته این امر در تمامی دولتنمایند و کمتر جنبه

کننده های فراوان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بوده و صرفاً نظرات گروهی خاص تعیینن، محدودیتدیدگاه سیاستمدارا

باشند. هود معتقد است انتخاب ابزار اجرا کاری فنی و تخصصی نبوده، بلکه موضوعی سیاسی و تابع شرایط  عمومی است. نمی

های گذشته، ها و موفقیتهای حاصل از شکستتجربه ای قانونی، وهمحدودیت منابع،های  انتخاب ابزار تحت تأثیر محدودیت

 (Hood: k 8311گیرد.)شکل می

 

گیری شده است و از ابزارهای اجباری متکی به اطالعات به در حال حاضر، ابزارهای اجرائی دولت دستخوش تغییرات چشم

تغییرات فنی نیز بر ابزارهای اجرائی اثر گذاشته و  ابزارهای متکی بر منابع و ترغیبی تغییر جهت داده است. در این میان

گردند. فرضاً اگر مشی انتخاب میها را افزون ساخته است. ابزارهای اجرا عمدتاً در دولت با توجه به مخاطبین خطکارآمدی آن

مواردی که مخاطبان شوند و در کار گرفته می مشی عمومی گروه کثیری از مردم باشند، ابزارهای تشویقی بهجمعیت هدف خط

گیرند. بنابراین انتخاب ابزار تبعیت از آن ندارند، ابزارهای قهری و اجباری مورداستفاده قرار میمشی عمومی تمایل چندانی بهخط

 مشی عمومی هست.ها و نوع بازیگران و ذینفعان خطتابعی از ماهیت اهداف دولت و منابع آن و سازمان و ظرفیت

 
نظر از شرایط معطوف داشته و در پیوستاری ابزارها را در سه دسته اجباری، خود را به ابزارهای اجرا صرفدورن و فید توجه 

ها و های مستقیم، ابزارهای مختلط به کمک یارانهاند. ابزارهای اجباری به کمک مقررات و نظارتمختلط و داوطلبانه قرار داده

   (Doern&Phidd, 8332) .گردندیعملی م یقداوطلبانه ترغیب و تشوهای سازوکارهای مشابه با استفاده از سازمان
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 ها در شکلاند برخی از این ابزارها و مشخصات آنشدهها بررسیهای آناساس ویژگی بندی دیگری ابزارهای اجرا بردر تقسیم

  (Peters, 2444) آمده است. 8شماره                                                     

 هاي ابزارهاي اجراویژگی

 ابزارهایی که دارای اثر غیرمستقیم هستند. گذارند .ابزارهایی که مستقیماً اثر می

 ابزارهایی که بر انگیزه و ترغیب تأکیددارند. اجبار تأکیددارند.ابزارهایی که به

 آورند.ابزارهایی که الزام اند.داوطلبانهابزارهایی که 

 ابزارهایی که جنبه تشویقی دارند. ابزارهایی که جنبه تنبیهی دارند.

 اند.ابزارهایی که نهفته و مبهم و غیرصریح اند.ابزارهایی که شفاف و صریح

 ابزارهایی که قهری و سرکوب گرند. گرند.ابزارهایی که ارشادی و هدایت

 اند.کنندهابزارهایی که محدودکننده و تضعیف که توانمند سازندابزارهایی 

 گرا هستند.ابزارهایی که کلی اند.ابزارهایی که اقتضایی

 :  جدول ویژگی های ابزارهای اجرا8شکل شماره 

 

اند که در آن انتخاب ابزار به چهار عامل بستگی دارد. اول مشی عمومی ارائه دادهلیندر و پیتر مدلی برای ابزارهای اجرای خط

باشد. دوم های آن میگیری از ابزار، هدف ابزار، ریسک سیاسی ابزار، و محدودیتهای ابزار که شامل منابع الزم برای بهرهویژگی

سازمانی مجری، و باالخره عامل چهارم محیط رهنگ سیاسی حاکم بر جامعه است. سوم فرهنگمشی عمومی و فسبک خط

 .(Linder & Peters, 8313)باشد مشی گذاران میهای خطمشی ازنظر زمان و مکان و دیدگاهاجرای خط

قبلی دولت در برخورد با مسائل های ابزار، ماهیت مسئله، تجربیات در نظریه مشابه دیگری انتخاب ابزار اجرا بر اساس ویژگی

. از (Hood,8311)پذیردمشی، صورت میهای اجتماعی نسبت به خطگیرندگان،و واکنش گروههای ذهنی تصمیممشابه، اولویت

مشی عمومی تابع یک سلسله شرایط و مقتضیات درونی و توان نتیجه گرفت که انتخاب ابزار اجرای خطگفته میمطالب پیش

 بندی کنیم شامل:طور خالصه طبقهها را بهه اگر بخواهیم آنبیرونی است ک

 مشیمشی گذاران در امر نظارت بر مخاطبان خط(  توانایی دولت و خط8

 اند از :گیرندکه عبارتمشی نسبت به موضوع،خواهند بود.ابزارها نیز درچهار دسته قرار میهای مخاطبان خط( شرایط وگرایش2

 

 محور و اقتصادی..ابزارهای بازار 8

 
 .ابزارها مقرراتی و نظارت و مداخله مستقیم دولتی.2      

 
 . ابزارهای داوطلبانه.9      
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 .ابزارهای ترکیبی.1      

 

 

 

 مدل دوبعدي انتخاب ابزارهاي اجرا

 مشیهاي مخاطبان خطشرایط و گرایش  

 محدود و ساده متعدد و متنوع  

 توانایی دولت در

 و مداخلهامر نظارت 

 ابزارهای قانونی و نظارتی ابزارهای بازار محور زیاد

 ابزارهای ترکیبی ابزارهای داوطلبانه کم

 :مدل دوبعدی انتخاب ابزارهای اجرا2شکل شماره 

 

عمومی مشی های مخاطبان خطشود، انتخاب ابزار عمدتاً به دو عامل توانایی دولت و گرایشگونه که در جدول مالحظه میهمان

های باالیی درزمینه نظارت و اجرا باشد در شرایط پیچیده و متنوع که مخاطبان که دولت دارای توانمندیبستگی دارد. درصورتی

مشی را به کمک تواند از ابزارهای بازار محور استفاده کند و اجرای خطهای متفاوت و مختلفی هستند میمشی دارای گرایشخط

 ها، تحقق بخشد.ها، جرائم مالیاتی، و پاداشد معافیتهای اقتصادی مانناهرم

های مخاطبان پیچیدگی و تنوع زیادی نداشته باشد، ابزارهای قانونی و نظارتی راهکار مناسب که شرایط و گرایشاما درصورتی

ابزارهای داوطلبانه  الذکرخواهند بود. از سوی دیگر هرگاه توانایی دولت درزمینه نظارت و مداخله کم باشد در شرایط فوق

واردمی، و ابزارهای ترکیبی امکان کاربرد دارند. در این زمینه ابزارهای ترغیبی و تبلیغی که مردم را به اجرای داوطلبانه دعوت 

های مردمی و خانواده و محله محور، مفید فایده خواهند بود. باید به خاطر داشت که انتخاب ابزارهای کند و اتکا به تشکلمی

های باشد و درتعریف شرایط و گرایشمشی میمشی تا حدود بسیار زیادی و البته به فرهنگ مردمان و ذینفعان خطرای خطاج

باشد. مشی و سبک مدیریت در آن نیز در امر اجرا اثرگذار میمخاطبان توجه به این نکته ضروری است. سازمان مجری خط

ر سازمان و سبک مدیریت آن هماهنگ و سازگار باشد. تعیین ابزارها بدون توجه مشی عمومی باید با ساختاابزارهای اجرای خط

مشی عمومی، گذاران در وضع خطگردد. فرضاً ممکن است سیاستبه سازمان و سبک مدیریت آن موجب عدم توفیق در اجرا می

که دستگاه مدیریتی نتواند کنترلی با این الیبینی نمایند، درحهای شدید و دقیق دارد برای اجرا پیشابزاری را که نیاز به کنترل

مشی اوصاف را اعمال نماید و سبک مدیریت سازمان نیز توانایی انجام چنین کاری را نداشته باشد. در چنین شرایطی قطعاً خط

 برای انتخاب ابزار به علت ناهمخوانی سازمان مجری و ابزار اجرا، توفیق چندانی نخواهد داشت. بنابراین عالوه بر شرایطی که قبالً

مشی ضروری آمیز خطها اشاره شد، توجه به سازمان مجری و سبک مدیریتی آن برای اجرای موفقیتمشی به آنخط

 (8911مهدی است.)الوانی،سید

باشد از مرحله نخست که مشی گذاری فرآیندی ایست که دارای چند مرحله میتر توضیح داده شد خطکه پیش گونههمان

گیری تهیه های عمومی است. سوم شکلشناخت،درک و بیان مسئله یا مشکل است. دوم ارجاع و طرح مسئله در سازمانمرحله 

مشی و ششم باشد.پنجم ابالغ اجرای خطمشی میمشی است. چهارم قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خطو تدوین خط
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مشی گذاری برای بازار سرمایه بررسی و تحلیل را در رابطه با خط باشد.حال هریک از این مراحلمشی اجراشده میارزیابی خط

 نماییم.می

 

عنوان یک محرک قوی برای های خارجی است.بهمسئله و مشکل عدم وجود بستر مناسب برای ورود سرمایه در مرحله اول؛

رحله ابتدائی شناسایی و ثبت یک رشد و توسعه اقتصاد و بازار سرمایه .وجود قوانین و مقررات مبهم و دست و پاگیر از م

ها در کشور.دولت بایستی های رسمی آنگذار تا مراحل بعدی مانند ثبت شرکت و اشخاص حقوقی و شروع فعالیتسرمایه

 ترین زمان ممکن انجام گیرد.گذاران حقیقی و حقوقی در کوتاهتدابیری اتخاذ کند که مراحل احراز هویت و شناسایی سرمایه

 

های مربوطه که در امر بازار های عمومی است.دولت بایستی از سازمانکه ارجاع و طرح مسئله در سازماندوم؛در مرحله 

شناسی دارند بخواهد تا آسیبهایی در این زمینهها تا کلیه ارگانهای مختلف که مسئولیتسرمایه دخیل هستند،از وزارتخانه

گذاری بخش داخلی و خارجی را های مربوط به سرمایهنامهها و آئینلعملداخلی انجام دهد و کلیه قوانین و مقررات،دستورا

ها را اصالح و در مورد های زائد در قوانین با لوایح دولتی در مجلس آنبررسی کنند و در صورت وجود ابهام و اشکال بخش

رت نیاز مقررات جدید برآید.تا امور به وزیران درصدد اصالح یا حذف و در صوهای دولتی با طرح در هیئتمقررات و دستورالعمل

 گذاری نمایند.گذاران با صرف زمان کمتری اقدام به سرمایهتری به سرانجام برسد و سرمایهتر و سریعنحو مطلوب

 

دولت برای بهتر شدن عملکرد بازار سرمایه بایستی پس از درک مسائل و مشکالت و نظرخواهی و بازخورد در مرحله سوم؛

بندی درست و جامع بینانه نسبت به تهیه و تدوین سازمانی با جمعهای داخلی و درونی مربوطه از مشکالت و ضعفهاسازمان

های عمومی و شناسی که توسط ارگانها و سازمانها در مورد بازار سرمایه اقدام کند.در این صورت با توجه به آسیبمشیخط

شده دارای چهارچوبی متعالی و مطلوب باشد و بسیاری از مشی تدوینیستی خطشده قاعدتاً بامربوطه نسبت به مشکالت انجام

 گذاران را بردارد.مسائل و مشکالت پیش روی سرمایه

 

های مطلوب و مؤثر در رابطه با رشد و توسعه حلمشی، دولت بایستی راه؛ یعنی مرحله قانونی شدن خطدر مرحله چهارم

با رایزنی و همفکری مجلس و تصویب و تائید همه قوای کشور مشروعیت ببخشد تا از این  اقتصادی و عملکرد بازار سرمایه را

ای گونهجانبه جهت پیشبرد اهداف راهبردی کشور خواهد بود.بهمنزله همکاری همهطریق مجوز اجرای آن را داشته باشد.و این به

 که در مرحله اجرا دارای انسجام عملی باشد.

 

درستی این کار را انجام دهد به هیچ که دولت نتواند بهتوجه ای است،مرحله اجرا که درصورتیم و قابلمرحله مهمرحله پنجم؛

مشی گذاری دولتی بیشتر خواهیم پرداخت تفصیل به این مرحله از فرایند خطتوجه ای نخواهد رسید در ادامه بهدستاورد قابل

 باشد.ای برخوردار میچراکه از اهمیت ویژه
 

خاتمه اقدامات اصالحی  هاییتفعال مربوط به بازار سرمایه مشیبا اجرا خط ,مشیارزیابی خط یت مرحله ششمدرنهاو 

دقت به اجرا گذاشته شود که آیا باید به مانده یا مسائل جدید ت باقیجهت پاسخ گوئی به مشکالو سنجش، و ارزیابی  یابدینم

صورت شوند بلکه بهطور جدا از هم طی نمیبه وجود آمده است مراحل فوق به مشکل برطرف شده یا یک مسئله جانبی دیگری

تا کلیه این مراحل را به شکل یک فرآیند دربیاورد،فرایندی تکاملی گیرند.فرایندی پویا و دارای ارتباط چند سویه باهم شکل می

گذار داخلی یا خارجی جهت ورود به را برای سرمایهکه با بروز مشکالت و بازخورد آن بتوان سریع موانع را برطرف نمود و مشکل 

 بازار سرمایه مرتفع نمود.
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نیاز به ابزارهای اجرائی دارد و در انتخاب این  هامشیخطباشد دولت برای اجرای ترین مراحل میدر مرحله اجرا که جزء مهم

های های دولتی تابعی از دیدگاه سیاستمداران، محدودیتیی ایفاء خواهد کرد. سیاستسزای حاکم نقش به هااستیس، ابزارها

در  عمدتاً. ابزارهای اجرا باشندینم کنندهنییتعفراوان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بوده و صرفاً نظرات گروهی خاص 

ی ابزار ستیبایمبه شرایط کشور دولت  با توجهاضر و گردند. بنابراین در حال حمشی انتخاب میدولت با توجه به مخاطبین خط

 ی اقتصادی را دریافت کند. هااستیسو  هایزیربرنامهبرای اجرا انتخاب کند تا بتواند بهترین نتیجه از  مؤثرکارآمد و 

شود واز آنجائی مشی گذاری دولت در عملکرد بازار سرمایه از اهمیت نقش دولت در توسعه و اقتصاد ناشی میاهمیت نقش خط

که بازار سرمایه جزئی مهم از اقتصاد کشور محسوب میشود،دولت نقشی انکارناپذیر دارد.در ادامه نیز مبانی مداخله دولت را 

 بندی کرد:توان به سه گروه کلی تقسیمبیشتر بررسی مینمائیم تا موضوع نمایان تر شود. مبانی مداخله دولت را می

 

 های بازاری(دولتی در بازارهای ملی)مظاهرشکستالف(ضرورت وجود مداخله 

 

 ترین واحدهای اقتصاد ملی)حفظ حقوق افراد(ب(ضرورت وجود دولت در حفظ کوچک

 

 المللی(چ(ضرورت وجود مداخالت دولتی در عرصه بازارهای جهانی)تجارت بین

 

 وکار ودولتی در جهت بهبود فضای کسب مشیعنوان ابزارهای دولت جهت اجرای خطتواند بههر سه این موارد ذکرشده می

 فضای اقتصادی و بازارهای مالی و پولی کشور و بازار سرمایه مورداستفاده قرار گیرد.

 

 هاي بازاريشکست

های شکست بازاری به مواردی های بازاری است. نظریهترین دالیل ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، وجود شکستکی از مهمی

ها از تأمین مقدار بهینه تولید ازنظر اجتماع، ناتوان باشد. اگر درصدد تبیین اشاره دارند که طی آن سازوکار بازار یا نظام قیمت

 .های شکست بازار بپردازیمحوزه تفکیکاشیم، باید به تر موارد شکست بازاری بروشن

منابع  اشتغال  )شکست در اقتصاد کالن )شکست در تخصیص منابع ـ ناکارایی(، حسب آنکه حوزه بررسی اقتصاد خرد بر این امر

 دهد.می نابرابری و فقر( باشد، نتایج متفاوتی به دست _ـ بیکاری( و یا اقتصاد توسعه )شکست در اهداف اجتماعی 

آنکه به لحاظ به عبارتی ممکن است عملکرد بازار با عنایت به رویکرد اقتصاد خردی دربردارنده کارایی تخصیصی باشد، حال

درهرصورت دولت جهت تنظیم بازارهای مالی و اقتصادی بایستی  ای، نمایانگر شکست باشد.های اقتصاد کالن و یا توسعهدیدگاه

 تا در زمان مناسب بتواند پاسخ مناسب بدهد. مشی مشخصی باشددارای خط

خورده است، مشخص شود، لذا هنگام صحبت از شکست بازار، الزم است ابتدا نوع شکست یا هدفی که بازار در تأمین آن شکست

 سپس از طریق آن بهترین روش برای جبران شکست و یا نیل به هدف تعیین شود.

 

 )ناکارایی(شکست بازار در تخصيص بهينه منابع 

دهد.تولید بهینه اجتماعی جایی است که در این نوع شکست بازاری با منحرف شدن تولید تعادلی از تولید بهینه اجتماعی رخ می

دالیل شکست  ازجملهتر از کاال باشد و هر عاملی که موجب بروز این انحراف شود، آن قیمت برابر با هزینه تولید یک واحد اضافه

رسند و یمشود.تجربه ثابت کرده است که اگر عرضه و تقاضای بازار به تعادل یمتخصیص منابع،شمرده  بازاری،به لحاظ

ین نشده و بازار در کارایی شکست تأمکند،اما کارایی یا تولید در سطح بهینه اجتماعی یمیدکننده سود خود را حداکثر تول

طبیعی،کاالی عمومی ،اثرات  تاانحصاراز : اندعبارتر خالصه طوترین دالیل بروز این نوع شکست بازاری بهخورد.مهمیم

 خارجی،اطالعات نامتقارن و نقص بازار.
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 (شکست بازار در اشتغال منابع)بيکاري

شود. این مسئله که بیشتر، باکم بودن سطح رغم برقراری شرایط کارایی تخصیصی، بازار با شکست روبرو میگاهی اوقات به

دهد، متناظر با بیکاری بخشی از منابع، بنا بر پایین بودن سطح تولید )نسبت به سطح اشتغال اقتصاد رخ میتقاضای مؤثر در 

 اختالف میان سطح تولید تعادلی و اشتغال کامل است. جهیکامل آن( و درنت

است و بدین ترتیب خورده در این هنگام حتی اگر بازار در تخصیص منابع کارآمد عمل کرده باشد، در اشتغال منابع شکست

 یابد.مداخله دولت ضرورت می

 

 اي )توزیع درآمد و فقر(شکست بازار در سایر اهداف توسعه

این نوع شکست بازار با استناد به نخستین قضیه اساسی اقتصاد رفاه شکل گرفت. طبق این قضیه سازوکارهای بازاری قادر است 

نتواند رفاه بیشتری به دست آورد، مگر آنکه رفاه دیگری  کسچیکه در آن هطوریبهکند، دستاوردهای بهینه پارتویی ایجاد 

واسطه شود که بههایی در توزیع درآمد مشاهده میکاهش یابد.در عمل تحقق چنین وضعیتی بسیار نادر است. زیرا اغلب نابرابری

 باشند. ای در جهت افزایش برابری میان افراد مییارانه ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهای مختلف مالیاتی وآن، دولت

در متون توسعه به استناد فرضیه کوزنتس اعتقاد بر آن است که با افزایش رشد تولید در یک اقتصاد، ابتدا وضعیت توزیع درآمد 

برای توجیه مداخله دولت در اقتصاد یابد. عالوه بر موارد شکست بازار، مبانی دیگری نیز شود و در مراحل بعد بهبود میبدتر می

 شوند.اند که در ادامه معرفی میشده ارائه

 

 حفظ حقوق فردي

کند. به عبارتی عاملین اقتصادی حفظ حقوق فردی عاملین بازار از دیگر مواردی است که مداخالت اقتصادی دولت را ایجاب می

طرفانه قراردادهای مقابل خود در اجتماع مطمئن انت اجرای بینیاز دارند تا نسبت به محترم بودن مالکیت اموال خود و ضم

طورمعمول محصول مجموعه ها به دولت امن و مطمئن نیاز دارند که حقوق فردی را محترم بشمارد. اما حقوق فردی بهباشند. آن

گونه که نیاز دارند فراد همانخاصی از نهادهای دولتی است و بدون دولت، مالکیت خصوصی وجود ندارد. البته باید توجه داشت ا

تا حقوق قراردادهایشان از تعرض افراد دیگر در بخش خصوصی مصون بماند، نیازمندند تا از تعرض خود دولت نیز مصون باشند. 

گذاری و قراردادهای بلندمدت است که برخوردار از دولتی یک اقتصاد وقتی قادر به برداشت کلیه منافع بالقوه ناشی از سرمایه

 کند. صیانتباشد که هم ضامن اجرای قراردادها باشد و هم از حقوق مالکیت افراد 

 

 المللیحفظ تعادل بين

ها برای باال بردن کار را چه از طریق اعمال تعرفه نیاند و االمللی اتخاذ کردهطور سنتی نقش زیادی در تجارت بینها بهدولت

عنوان های متعارف سوداگری یا ترویج مدرن صادرات بهاز طریق پیگیری سیاست آمارها یا برای حمایت از صنایع داخلی، و چه

 جدول مبنای مداخله دولت در اقتصاد را نیز مشاهده مینماییم. 9در ادامه در شکل شمارهاند.رسانده
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 : جدول مبنای مداخله دولت در اقتصاد9شکل شماره 

 
پذیری هایی را به اجرا بگذارند که انعطافها باید برنامهشود. به عبارتی، دولتمیجا مشخص ها نیز در همیننقش ضروری دولت

تواند در یک نظام تجارت آزاد باشد، و یا آنکه می کنندهبیتواند ترغها میهای تجاری را آسان کند. این برنامهدر مقابل شوک

 های داخلی کمک کند.نمود یابد و بنابراین به حمایت از بازار« موانع حمایتی»قالب 

اما باید توجه داشت که نوع محیط اقتصادی جهانی که در طول ربع قرن بیست و یکم ظهور خواهد کرد بستگی به این دارد که 

به عبارتی ایفای نقش دولتی در حفظ تعادل تجاری کشورها در عرصه  .اندعمل کرده ارتباطنیهای هر کشور دراچگونه دولت

ریزی صحیح قرار نداشته باشد، آنگاه در بلندمدت، ها در راستای یک برنامهآفرینی دولتاست، اما اگر نقشالمللی ضروری بین

ها تنها موقعیت اقتصادی کشور موردنظر در بازارهای جهانی نامناسب خواهد شد، بلکه آثار مداخله نادرست این قبیل دولتنه

  (8911، نیالدشمس دیس)حسینی ، را برجای خواهد گذاشت.المللی نیز آثار نامطلوب خود درروند تجارت بین

کنیم بایستی به این مهم الملل صحبت میینبزمانی که ما از ضرورت وجود دولت در بازارهای ملی،حفظ حقوق افراد و تجارت 

مشی گذاری و بایستی دارای خطخوبی ایفا کند نیز اشراف داشته باشیم که دولت برای اینکه بتواند این نقش بااهمیت خود را به

 ریزی برای رسیدن به این اهداف باشد.برنامه

به عنوان نمونه یکی از این بازارهای ملی بازار سرمایه کشور است که بایستی دولت توجه ویژه در مدیریت آن داشته باشد زیرا در 

این سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی است های بورس ازحد شاخصهای مالی شدید و افت بیشصورت بروز مشکالت و بحران

که پاسخ مناسبی از مسئوالن و مدیران دولتی دریافت گذاران داخلی و خارجی درصورتیرود و در این حالت سرمایهیمکه از بین 
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ی که با خواهیم بود. چیز هابورسها از های آنشک اعتمادشان از بازار سرمایه سلب خواهد شد و شاهد خروج سرمایهنکنند بی

مشی گذاری دولت در این بخش بسیار پررنگ و مناسب دولت نخواهد بود. لذا نقش خط اصالًتوجه به شرایط اقتصادی کشور 

گیرند هم تبع آن بازار سرمایه کشور تحت تأثیر عوامل مختلف قرار میمهم است.تا در زمانی که بازارهای مالی و پولی و به

گذاران و سهامداران هریک بداند چه نقشی در برخورد با این بحران داشته باشند و دچار سرمایهمدیران و مسئوالن دولتی و هم 

ریزی سرمایه خود را گذاران و کلیه ذینفعان بازار سرمایه با برنامهگیری نباشند و سهامداران و سرمایهزدگی در تصمیمشتاب

 کار گیرند.شده، را در جهت کنترل شرایط بهریزیقبل برنامههای از ها،طرحمشیمدیریت کنند و مدیران هم بر اساس خط

ترین واحدهای اقتصاد ملی می باشد یعنی وجود دولت برای حفظ حقوق ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکدومین گروه کلی، 

مقررات مربوطه  سهامداران جزء و حتی سرمایه گذاران عمده  بسیار ضروری است. دولت می بایستی با نظارت و کنترل و وضع

در این راستا تالش کند و یکی از این موارد اجرای اصول حاکمیت شرکتی میتواند باشد، چیزی که به سهامداران کمک میکند 

تا ریسک سرمایه گذاری خود را در انتخاب سهام شرکتها پایین بیاورند و رضایتمندی بیشتری از سرمایه گذاری خود داشته 

بینند دولت شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور را موظف به اجرای اصول حاکمیت شرکتی  باشند.آنها زمانی که می

میکند آرامش خاطری خواهند داشت که در این شرکتها حق و حقوقشان از بین نخواهد رفت و شرکت بر اساس اصول پذیرفته 

شرکتها فساد وبحرانی بخواهد بوجود بیاید با اقدامات  شده بین المللی اداره میشود به نحوی که اگر زمانی در هریک از این

 پیشگیرانه از آن جلوگیری شود.

سومین گروه کلی، ضرورت وجود مداخالت دولتی در عرصه بازارهای جهانی است. دولت با وضع مقررات مربوطه میتواند در 

ار موثری بردارد،و با یاری و کمک فعاالن جهت تقویت کارآفرینی و اشتغال زایی،تولید داخلی،صادرات،واردات گامهای بسی

بخشهای مختلف اقتصادی به تجارت بین المللی کشور کمک بسیار زیادی بکند ودر همین راستا با فروش و عرضه محصوالت 

شرکتهای داخلی در رینگهای صادراتی بورس کاال به کشورهای خارجی  به رشد و توسعه بازار سرمایه بپردازد.آری همه این 

رد ذکر شده مستلزم داشتن یک خط مشی دولتی است که بتوان با برنامه ریزی منسجم و متعالی به اهداف ترسیم شده موا

، چیزی که متاسفانه با بررسی آمارها از 8141درصدی ترسیم شده در افق 1اقتصادی کشور دست یابیم.به عنوان نمونه رشد 

 8938تا  8911های نرخ رشد ساالنه را در سال 1شماره شکل  یم بود.مراکز رسمی مانند بانک مرکزی کشور شاهد آن نخواه

میلیارد دالر  811حدود  8919تا  8911های آمده که کشور طی سالدستهای رشد مزبور در حالی بهدهد. نرخنشان می

 .میلیارد دالر صادرات نفت داشته است 198/ 1حدود  8938تا  8911صادرات نفت و طی 

میلیارد دالر درآمد حاصل از صادرات نفت به اقتصاد کشور، متوسط رشد اقتصادی کشور در  198و  811رغم تزریق بهبنابراین 

 1درصد( است. جالب آنکه وقتی درآمد  1درصد بوده که کمتر از نصف هدف موردنظر ) 9/ 9و  1/ 2دو دوره مزبور به ترتیب 

سال  1سال دوم کمتر از  1برابر شد، نرخ رشد  9/ 1( حدود 8938تا  8911سال دوم ) 1( از نفت طی 8919تا  8911سال اول )

مدیریت بیشتر اقتصاد در دوره دوم بوده است، ولی نکته مشترک در طی دو دوره آن است که نرخ اول بود. این یکی از عالئم سوء

درصد در سال بوده  9/ 1معادل طور متوسط کمتر از نصف هدف و به 8938تا  8911سال از  81رشد اقتصادی کشور، طی 

. واین نشان از نبود خط مشی دولتی مناسب جهت رسیدن به این هدف دارد و این در حالی است که در صورت محقق است

 شدن رشد اقتصادی برنامه ریزی شده در سند چشم انداز توسعه قطعا ما شاهد رشد و توسعه یافتگی بازار سرمایه خواهیم بود. 
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 نرخ رشد ساالنه 1شکل شماره 

 

 درصد بوده است 9مثبت  39درصد بوده است و در سال  3/8منفی  32طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال 

های مجلس در تحلیل خود دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشنیز  31درصد بوده است. و در مورد سال  2/8منفی 31در سال

ترین عوامل اثرگذار بر این رشد را وضعیت قیمت نفت، صادرات نفت و بودجه دولت مهم31از رشد اقتصادی در ایران سال 

یزان صادرات های مسووالن دولتی، مو صحبت 8931معرفی کرده است. در این گزارش با استناد به فرض ضمنی الیحه بودجه 

بینی اداره بینی قیمت نفت نیز براساس پیشهزار بشکه در روز فرض شده است.ضمن اینکه پیش8114نفت در سال جاری برابر 

بینی دالر به ازای هر بشکه پیش 14طور متوسط به 8931اطالعات انرژی آمریکا برآورد شده که این نهاد از قیمت نفت در سال 

های اخیر، سناریوی دیگری های این نهاد در سالبینیالبته با توجه به بیش برآوردی پیش»نویسد؛ می کرده است. گزارش مذکور

های مجلس از رشد بینی مرکز پژوهشبر این اساس پیش« تر نیز لحاظ شده است.درصد پایین 24های نفت با لحاظ قیمت

درصد  1/ 1دالری  94درصد و با سناریوی قیمت نفت  1ر با دالری براب 14با سناریوی قیمت نفت متوسط  31اقتصادی در سال 

در صورت تحقق »ها برای نرخ رشد سال جاری در نظر داشته به این شکل که شود. سناریوی دیگری هم مرکز پژوهشبرآورد می

اما این گزارش « د.شوهای فوق اضافه میبینیدرصد به پیش 2،صرفا به دالیل افزایش مخارج دولت 31کامل الیحه بودجه سال 

رسد منابع و مخارج الیحه بودجه به نظر نمی 31کند که با توجه به وضعیت پیش روی اقتصاد ایران در سال در ادامه تصریح می

 .ال محقق شودسدر این 
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 31رشد اقتصادی سال1شکل شماره 

با بررسی نرخ رشد اقتصادی در کلیه این سالها مشاهده میشود به دلیل نبود خط مشی مشخص و نبود برنامه کشور تجربیات 

مختلفی داشته است و همانگونه که مشاهده میکنیم در یک سال رشد اقتصادی مثبت و در سال بعد رشد اقتصادی منفی داشته 

ه همخوانی ندارد و دولت بایستی چاره اساسی برای خط مشی گذاری در این حیطه ایم و این با برنامه و سند چشم انداز توسع

بیاندیشد تا با بازنگری و طراحی مچدد و انجام اصالحات جدی شاهد انجام اقدامات موثرتری در جهت رشد و توسعه اقتصادی و 

اشیم.در واقع رشد و توسعه اقتصاد به رشد و به دنبال آن بازار سرمایه کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور ب

پیشرفت بازار سرمایه می انجام چرا که بازار سرمایه محلی برای تبادل و گردش منابع حاصل از عملیات پولی و مالی در اقتصاد 

ه یافته تر کشور است و هرچه میزان این منابع بیشتر و بیشتر باشد بازار جهت پاسخگویی مناسب گسترده تر و بزرگتر وتوسع

موثر بر رشد اقتصادی میشود و همواره با ابزارهای مالی نوین جوابگوی طیف وسیع متقاضیان خواهد بود. یکی دیگر از عوامل 

کشور فراهم آوردن سرمایه بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری است بسیاری ازکشورهای جهان بواسطه کافی نبودن 

 کسب بمنظورری تمایل شدید به جذب سرمایه های خارجی دارند وسرمایه گذاران خارجی نیز منابع داخلی برای سرمایه گذا

 حال در هایکشور در گذاری سرمایه شرایط چنانچه اند شده کشورها سایر در گذاری سرمایه به متمایل بیشتر بازده و سود

 خواهند بازارها گونه این در حضور برای بیشتری  رغبت و میل المللیبین گذاران سرمایه شود، تضمین ما کشور مانند توسعه

 تولید برای روز فناوری و دانش به دستیابی و  زایی اشتتغال نسبی مزیتهای از گیری بهره فرصت کشور به امر این.داشت

 برای را متقابلی منافع خارجی گذاری سرمایه ورود جریان تسریع بنابراین،  دهد می را المللیبین عرصه در رقابتی کاالهای

 همچنین و خارجی گذاری سرمایه از منفعت یشترین کسب منظور وبه سازد می فراهم المللی بین گذاران سرمایه و کشورما

 است. ضروری و الزم مناسب دولتی گذاری مشی خط ساختها، زیر بهبود اقتصادی، امنیت و سیاسی ثبات تامین
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 بحث ونتيجه گيري:

 گذاری مشی خط ضعف نقاط شناسایی و نبوده درستی برنامه دارای کشور که یابیم می در دهه چند این رشد نرخ بررسی با

 برطرف را نواقص این بهتر ریزی برنامه با تا میدهد را امکان این ما به سرمایه بازار بویژه و گذاری سرمایه و مالی بخش در دولتی

 گذاری سرمایه فرصتهای دارای ایران.کنیم تبدیل فرصت به را ها تهدید موجود وضعیت و منطقه خاص شرایط به توجه با و کرده

 سرمایه به قبل از بهتر خیلی را موقعیتها و فرصتها این که باشد راستا این در باید دولتی گذاری مشی خط و میباشد بسیاری

 دوره برای مالیاتی های معافیت همچون هایی مشوق باید دولتی گذاری مشی خط در کند معرفی دنیا اقتصادی فعاالن و گذاران

 تا شود حذف ومخرب زائد بروکراسی بایستی دولتی گذاری مشی خط در باشد شده گرفته نظر در گذاری سرمایه ابتدائی های

 مختلف های بخش در خارجی های سرمایه جذب با ما که است حالت این در نشوند ابهام و سردرگمی دچار گذاران سرمایه

 المللی بین عرصه در را خود واقعی وجایگاه یابیم دست8141 سند در شده ترسیم اندازهای چشم و اهداف به توانیم می کشور

 دلیل به ما کشور که بپذیریم باید ولی کند آماده سرمایه بازار به را ها سرمایه این ورود جهت الزم بستر باید دولت. کنیم پیدا

 ندارد را المللی بین سرمایه بازار تجربه بوده راهش سر بر که بسیاری موانع و مختلف کشورهای توسط ساله چندین های تحریم

 بر خاصی ریزی برنامه باید دولت بنابرین ایم نداشته زمینه این در هم ای تجربه و نداریم هم المللی بین کارگزاران حتی ما و

 در جدی اقتصادی و مالی گشایشهای صورت در تا کند تدوین و تهیه مشخصی مشی خط واقع در و دهد انجام موضوع این روی

 روبرو روش و راه کمبود با اجرا مرحله کشور،در در گذاری سرمایه به خارجی گذاران سرمایه و شرکتها اقبال و برجام فضای

 ممکن زمان ترین کوتاه در و بدانند را خود تکالیف شده مشخص مشی خط براساس کشور های دستگاه از کدام هر و نباشد

 کشور داخل به ها سرمایه هدایت و جذب در اساسی تغییرات تا امیدوارباشیم ترتیب این به و دهند انجام را مقتضی اقدامات

 گیرد. انجام بازارسرمایه عملکرد بهبود و اقتصادی توسعه و رشد ودرنهایت
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