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انتخاب نظام اقتصادی از مسـئله های اساسـی ایران اسـت. نظام های 
اقتصادی در تقسـیم بندی رایج اما پیشـین، به دو نظام سـرمایه داری 
و سوسیالیسـتی یـا اقتصـاد بـازار و اقتصـاد دولتی تقسـیم می شـد. 
ایـن تقسـیم بندی اگـر سـابقا درسـت بـود با فروپاشـی کشـورهای 
سوسیالیسـتی دیگـر چندان معنا نـدارد. عموم کشـورها، کم و بیش 
نظـام بـازار را برتر از نظام دولتـی می دانند. اما نظام بـازار گونه های 
متفاوتـی دارد. کدام یک از گونه های نظام بازار بهتر از سـایر گونه ها 
اسـت؟ سـؤالی که امـروز در برابـر ایـران و همه کشـورهای جهان 
قرار دارد انتخاب شـکل مناسـب نظام بازار اسـت. اگر سـابقا باید از 
میان دو نظام اقتصادی )سـرمایه داری و سوسیالیسـتی( یکی انتخاب 
می گردیـد امـروز بایـد ایـن انتخـاب از میـان گونه های نظـام بازار 
صـورت گیـرد. در ایـن مقاله نظام بـازار به دو گونـه ی نظام اقتصاد 
بـازار آمریکایـی ـ انگلیسـی )آنگلوساکسـون( و اروپـای قاره ایـ ژاپنی 
تقسـیم می شـود. در ابتدای مقالـه ضرورت شـناخت گونه های نظام 
بـازار و سـپس تفاوت این دو گونـه از نظام بازار بیـان می گردد. پنج 

معیـار بـرای تفکیک نظام مـورد بحث قـرار می گیرد: 

 )1( سـازوکارهای هماهنـگ کننـده، )2( نقـش دولـت در تأمین 
نیازهـای اساسـی، )3( روابط کار، )4( نقش تشـکلهای صنفی، )5( 
نظـام مالـی. در آخر، معیارهـای انتخاب نظام اقتصـادی و چگونگی 

انتخـاب نظـام مناسـب اقتصادی بـه اختصار بیـان می گردد. 
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فصل اول: چرا شناخت گونه های نظام بازار اهمیت دارد؟
در برخـی از گونه هـای نظـام بـازار، دولت خدمات اساسـی مانند درمـان، آموزش 
و مسـکن را برای آحاد شـهروندان به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم تأمین می کند، 
امـا در برخـی از آنهـا دولت مسـئولیت چندانـی در تأمین نیازهای اساسـی ندارد. 
در برخـی از کشـورها سیاسـت گذاری دولـت موجـب شده اسـت بخش هـای 
اسـتراتژیک اقتصـاد ماننـد بانک، بیمه و صنایع اساسـی در اختیار چند بنگاه شـبه 
انحصـاری قـرار گیـرد، در حالی کـه در گونـه ی دیگـری از نظام بازار شـکل گیری 
ایـن بنگاه هـای شـبه انحصـاری جرم محسـوب می شـود و حفظ رقابـت وظیفه ی 
اصلـی دولـت اسـت. در برخـی از گونه هـای نظـام بـازار دولـت نقش اساسـی در 
بازتوزیـع درآمـد و ثـروت دارد و در برخـی دیگـر دولـت نقـش توزیعی کمتری 
دارد. در برخـی از اشـکال نظـام بـازار نیـروی کار از حمایت هـای قانونـی زیـادی 
برخـوردار اسـت و در برخـی دیگـر مدیر بنگاه بنابـر صالحدید خـود می تواند در 
مـورد ادامـه ی کار یا اخـراج کارگران تصمیم بگیرد. عنصر مشـترک در گونه های 
مختلـف نظـام بـازار پذیـرش مالکیـت خصوصی اسـت. مالکیـت بانک هـا، بیمه، 
صنایـع و... متعلـق به بخش خصوصی اسـت و به ندرت دولـت مالکیت واحدهای 
تولیـدی و خدماتـی ماننـد امـور زیربنایـی )راه هـا، بنـادر، پسـت و...( یـا خدمات 
اجتماعی )آموزشـی، بهداشـت و درمان، مسـکن( را بـر عهده دارد. امـا از این وجه 
تقریبـا )نـه کامال( مشـترک کـه بگذریم تفاوت هـای بنیادینـی میان ایـن نظام ها 

وجـود دارد کـه در ایـن مقالـه بـه آن ها پرداخته می شـود. 

شناخت تفاوت گونه های نظام بازار به چند دلیل مهم است. نخست آنکه سیاست گذاران 
ایران درحالی به دنبال حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار هستند که هنوز در 
مورد شکل مناسب اقتصاد بازار در ایران بحث نشده است. در میان اقتصاددانان به 
نظر می رسد تنها موسی غنی نژاد به پیروی از فون هایک شکل مناسب اقتصاد را 
انتخاب کرده است1 . سایر اقتصاددانان هنوز بحث روشنی در این خصوص ارائه 
نکرده اند اما احتماال با توجه به تسلط آمریکا بر نظام آموزشی علم اقتصاد، این نظام 
اقتصادی از حمایت بیشتری برخوردار است. علت دوم فروپاشی کشورهای اروپای 

1. رامیـن معتمـد نـژاد )1390( تصویـر خوبـی از گونـه های نظـام رسمایـه داری ارائه می دهد و شـکل کنونی 

نظـام رسمایـه داری در ایـران را رسمایه داری انحصـاری معرفی می کند. بحث او برای درک رضورت شـناخت 

گونه های نظام رسمایه داری در ایران مفید است. 
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شرقی و شوروی و تجربه ی ناموفق این کشورها در گذار به اقتصاد بازار می باشد که 
مسئله انتخاب صحیح گونه ی نظام بازار را برای سیاست گذاران و نظریه پردازان در 
جهان باب کرده است. دلیل سوم به بحران مالی 8002 میالدی باز می گردد؛ این 
بحران تردیدی جدی در مورد نظام اقتصادی آمریکا و شکل مطلوب نظام اقتصادی 

مطرح ساخته است. 

1-1- مسئله نظام اقتصادی در ایران
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 مسئله گذار از اقتصاد دولتی و حرکت 
به سوی اقتصاد بازار در ایران مطرح گردید. از آن زمان تاکنون تالش شده است با 
واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوصی و حذف مداخالت دولت در نظام 
اقتصادی به ویژه مداخله در قیمت گذاری کاال و خدمات، نرخ بهره، نرخ ارز، اقتصاد 
بازار در ایران تحقق یابد. در عمل بسیاری از اموال دولت از جمله شرکت های 
دولتی واگذار گردید، مداخله ی دولت در بخش های مختلف )از جمله بانک و بیمه، 
کشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان و...( به طور چشمگیری کاهش یافت و قیمت 

بسیاری از کاالها و خدمات به سازوکار بازار سپرده شد. 

 بـدون تردیـد آنچـه صـورت گرفت بـا توصیه های کارشناسـان فاصله ی بسـیار 
داشـت؛ چـرا کـه تحـت عنـوان واگـذاری بـه بخـش خصوصـی عمـال بسـیاری 
از شـرکت ها بـه نهادهـای عمومـی سـپرده شـد )فاتحـی 1390( ، برخـالف نظر 
توصیه کننـدگان اقتصاد بـازار، نرخ ارز در طول دو دهه ی گذشـته عموما دو نرخی 
بـوده و دولـت همچنـان بر قیمـت بسـیاری از متغیرهای کلیدی اقتصـاد همچون 
نـرخ سـپرده و تسـهیالت بانکـی نظـارت می کنـد. بـه هرحـال بـه لحـاظ نظری 
حرکـت به سـوی اقتصـاد بـازار در ایـران پذیرفتـه شده اسـت1 و دولت های پس 
از پایـان جنـگ، کـم و بیـش و حداقل در گفتار خـود را متعهد به گـذار از اقتصاد 
دولتـی و تحقـق نظـام بـازار می داننـد و هر اقـدام مغایر بـا آن را از سـر ضرورت 

دانسـته و مجبـور به توجیه آن هسـتند. 

1. اصاحیـه اصـل 44 قانـون اساسـی کـه در تاریـخ دوم خـرداد سـال 1384 از سـوی رهرب انقـاب به رسان 

سـه قـوه ابـاغ شـد شـاهد خوبی بـرای پذیـرش نظام بـازار از سـوی باالتریـن مراجع تصمیـم گیـری در ایران 

اسـت. در این اباغیه دولت موظف شـد حداكرث تا پایان برنامه پنجسـاله )سـالیانه حداقل 20 درصد كاهش 

فعالیـت( بـه بخشـهای تعاونـی و خصوصی و عمومی غیـر دولتی واگـذار كند. 
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بنابراین مسـئولین کشور همراه با کارشناسـان اقتصادی می خواهند اقتصاد ایران را 
از یـک اقتصـاد دولتـی به اقتصاد بازار تغییـر دهند. اما کدام یک از اشـکال اقتصاد 
بـازار بـه عنـوان قبلـه ی اقتصـاد ایـران انتخاب شـده اسـت؟ اقتصاد بازار شـکل 
واحـدی در دنیـای خـارج نـدارد و الگوهـای مختلفی از نظـام بازار در کشـورهای 
پیشـرفته دیـده می شـود. گونه های اقتصـاد بازار تفاوت اساسـی با یکدیگـر دارند. 
نمی دانیـم تعـدد گونه هـای نظـام بازار تـا چه انـدازه نـزد سیاسـت گذاران اقتصاد 
ایـران شـناخته شـده اسـت و از میـان آن هـا کـدام شـکل یـا ترکیـب تـازه ای از 
نظام هـای موجـود را بـرای ایران مناسـب تر می دانند. در میان کارشناسـان اقتصاد 
ایـران نیـز گونه های نظـام بازار تفکیک نمی شـود. بحـث اصلی در میـان آن ها بر 
سـر مزایـای اقتصـاد بـازار در برابر اقتصاد دولتی اسـت. بـه طور مثـال در کتاب 
"اقتصـاد و عدالـت اجتماعی" تماما بحث بر سـر این اسـت که نظام بـازار از نظام 

دولتـی کارآمدتـر، اخالقی تـر و عادالنه تر اسـت: 

"نکتـه مهم این جاسـت که در جامعـه ی مبتنی بر حکومت قانـون، نظام اقتصادی 
ضرورتـا بایـد اقتصاد بازار رقابتی باشـد، زیرا هرگونه اقتصاد دسـتوری در نهایت 
بـه نقض حکومـت قانون و روابـط آزادانـه و داوطلبانه میان انسـان ها می انجامد... 
برخـاف آن چـه مخالفان نظام بـازار رقابتـی ادعا می کننـد، اقتصـاد آزاد نه تنها 
در تضـاد بـا ارزش هـای اخاقـی و عدالت نیسـت، بلکه شـرط الزم بـرای تحقق 

آن هاسـت" )نیلی. صفحـه 109 و 110( 

نمی تـوان منظـور دقیق نویسـندگان ایـن کتـاب را از اقتصـاد رقابتـی درک کرد. 
آیـا منظور نویسـندگان از اقتصـاد رقابتی گونـه ای از نظام بازار مانند آمریکاسـت 
کـه دولـت کمتریـن مداخلـه را دارد و یا آن کـه گونه های دیگر نظام بـازار مانند 
اقتصـاد آلمـان کـه حضـور دولـت در عرصه هـای مختلـف چشـمگیر اسـت نیز 

اقتصاد رقابتی محسـوب می شـوند؟ 

برخـی از اقتصاددانـان ماننـد فون هایک همـه ی گونه های نظام بـازار را به جز آن 
چـه در برهـه ی خاصی از تاریخ سـرمایه داری وجود داشـت، انحراف در سـرمایه 
داری و حرکتی به سـوی سوسیالیسـم می داند. شکل صحیح سـرمایه داری از نظر 
او تنهـا از اواسـط قـرن نوزدهـم تـا سـال 1904 در انگلسـتان وجود داشته اسـت. 
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هایک گونه های لیبرالیسـم را به گونه انگلیسـی و اروپای قاره ای تقسـیم می کند. از 
نظر وی مهمترین تمایز میان این دو گونه سـرمایه داری این اسـت که در گونه ی 
سـرمایه داری انگلیسـی، لیبرالیسـم سیاسـی بـا لیبرالیسـم اقتصادی کامـال پیوند 
خورده اسـت امـا در سـرمایه داری قـاره ای اعتقـاد به لیبرالیسـم سیاسـی به معنای 
محدودسـازی قدرت دولت و مشـروطه خواهی بدون لیبرالیسـم اقتصادی اسـت. 
بـه لحـاظ تاریخـی گونه ی انگلیسـی از اواسـط قرن نوزدهـم تا سـال 1904 حاکم 
بـود و پـس از آن تضعیف شده اسـت. لیبرالیسـم قـاره ای نیز در فرانسـه، آلمان و 
ایتالیـا همواره حاکم بوده اسـت. فـون هایک می گوید واژه ی »لیبرال« حتـی در اروپا، 
همچنـان کـه مدتـی در آمریکا نیز چنیـن بود، به منزلـه ی نامی بـرای آرمان های 
ذاتـا سوسیالیسـتی بـه کار مـی رود )هایـک 1391( . از نوشـته های غنی نـژاد نیز 
اینگونـه برمی آیـد کـه او نیز تنهـا گونه ی اصیل نظـام بازار را همان نوع انگلیسـی 

آن و آن هـم قبـل از پیدایـش دولت رفـاه می داند. 

بنابرایـن برخـی از اقتصاددانان مسـئله ی نظام های اقتصادی را بـه حصر دو وجهی 
اقتصـاد دولتـی- اقتصـاد بـازار تقلیـل می دهـد و احتمـاال از نظـام بـازار گونـه ی 

لیبرالیسـم انگلیسـی و آمریکایـی آن را مد نظـر دارند. 

 1-2- تجربه ی گذار اروپای شرقی و شوروی به اقتصاد بازار
از اواخـر دهـه ی 1980 کشـورهای موسـوم به کشـورهای کمونیسـتی حرکت به 
سـوی اقتصـاد بـازار را آغـاز کردنـد. این تحـول اقتصادی بسـیار ناموفق بـود. از 
رشـداقتصادی و تـورم گرفتـه تا نابرابـری و فقر همه بیانگر یـک فاجعه اقتصادی 
اسـت. دانـی رودریـک بـا اسـتفاده از گـزارش بانـک جهانـی درمـورد یـک دهه 
اصالحـات اقتصـادی )دهـه 1990( در کشـورهای کمونیسـتی نشـان می دهد که 
حتـی طراحـان و نظریه پـردازان اصلـی آن در مـورد ناموفـق بـودن ایـن تجربه با 
منتقدیـن هـم صدا شـده اند. به طور مثال آنـا کروگر نظریه پرداز و سیاسـت گذار 
مشـهور که طرفدار دو آتشـه ی گونه ی آنگلوساکسـون نظام بازار اسـت تجربه ی 
ایـن کشـورها را اینگونـه توصیـف می کنـد: هدفی عالی، تالشـی اندک، شکسـتی 
بـزرگ )Rodrick,2006: 977(. بـرای توضیـح شکسـت این کشـورها در گذر به 
اقتصـاد بـازار نظریات مختلفـی ارائه گردید. یکی از این نظریات، علت شکسـت را 
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بـه گونـه ی نظام بازار نسـبت می دهـد. این کشـورها در حرکت به سـوی اقتصاد 
بازار گونه آمریکایی - انگلیسـی )آنگلوساکسـون( آنهم پس از تاچر و ریگان را به 
عنـوان هـدف انتخاب کرده بودند. به طور مثال همانطور که در این نوشـته نشـان 
داده می شـود الگوی آنگلوساکسـون در شـیوه ی تأمین مالی بر بازار سـهام به جای 
بانـک تکیـه دارد. در کشـورهای کمونیسـتی نیـز بـرای خصوصی سـازی از طرح 
کوپـن سـهام اسـتفاده کردند. انتظـار می رفت با فروش سـهام شـرکت های دولتی 
به مردم به سـرعت بازار سـهام در کشـورهای کمونیسـتی ایجاد و گسترش یابد. 
براسـاس ایـن طرح، دارایی شـرکت های دولتی به سـهام تبدیل شـد و به صورت 
رایـگان و یا قیمت انـدک میان مردم توزیع گردید. بدین ترتیب کشـورهای چک 
و روسـیه بـه ترتیب طـی دو و چهار سـال موفق به خصوصی سـازی شـرکت های 

دولتی شـدند.1

کوپـن سـهام تنهـا نهـادی نبـود کـه از گونـه ی آنگلوساکسـون برای کشـورهای 
کمونیسـتی تقلید شـد. در گونه ی آنگلوساکسون دولت نقش بسیار کمتری نسبت 
بـه اروپـای قـاره ای دارد. اساسـا الگویی که برای این کشـورها تعریف شـد یا خود 
انتخـاب کردنـد لیبرالیسـم اقتصادی بـود و همانطور کـه از قول فـون هایک گفته 
شـد لیبرالیسـم اقتصادی تقریبا هیچگاه الگوی اقتصادی کشـورهای اروپای قاره ای 
نبود. براسـاس همین الگو بود که دولت در کشـورهای کمونیسـتی سابق به دولتی 

حداقل تبدیل شـد. 

گروهـی انـدک از پژوهشـگران در بانک جهانـی از جمله و احتماال برجسـته تر از 
سـایرین به نام ماسـاهیکو اوکی2 از همان ابتدای دهـه 1990 الگوی اقتصاد بازار 
به سـبک آنگلوساکسـون را نامناسـب می دانستند و به کشـورهای درحال توسعه 
الگـوی اقتصـادی ژاپـن و آلمـان را پیشـنهاد کردند کـه در هیاهوی ابتـدای دهه 

 . )a , b 1995,Aoki( 1990 صـدای آن هـا به هر دلیلی شـنیده نشـد

پـس از ایـن شکسـت و با شـروع قـرن جدیـد موضـوع گونه های نظـام بـازار از 
موضوعـات داغ اقتصاد گـذار )Transition Economics( شـد، کتاب ها و مقاالت 

1. برای مطالعه تجربه ی کوپن سهام و بحث تفصیلی در این زمینه مراجعه شود به میدری، 1384

2. Masahiko Aoki
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متعـددی در ایـن زمینه نـگارش و این موضوع به یکی از درس های رشـته اقتصاد 
و سـایر رشـته های علـوم اجتماعـی در دانشـگاه های اروپـا و آمریکا تبدیل شـد1. 
پژوهشـگران مطالعات تطبیقـی نظام سـرمایه داری بر تفاوت گونه های نظـام بازار 
و مسـئله انتخاب گونه ی مناسـب نظام بازار تأکید کردند. پیام و سـخن اصلی این 
پژوهشـگران کثـرت انـواع نظام بـازار و پرهیز از تحمیل یک شـکل از نظـام بازار 

به اقتصادهـای درحال گذار اسـت. 

1-3- بحران مالی 2008
عالوه بر تجربه اقتصادهای در حال گذار، بحران مالی 2008 بر ضرورت مطالعه 
تطبیقی نظام های بازار افزود. این بحران مالی در آمریکا آغاز و سپس به سایر 
کشورها سرایت کرد. کشورهایی مانند آلمان که الگوی بانکداری متفاوتی داشتند و 
یا حتی کانادا که در گروه کشورهای آنگلوساکسون قرار می گیرد اما از اواخر دهه ی 
1980 الگوی بانکداری خود را تغییر داده بود، تقریبا از این بحران در امان ماندند 
)Ratnovski,2009( . پژوهشگران مطالعات تطبیقی بحران پذیری و بحران سازی 
کشورها را به تفاوت نظام های اقتصادی نسبت داده اند. میزان مداخله دولت در نظام 
اقتصادی به ویژه نظام مالی که از معیارهای رایج تفکیک نظام های بازار است عامل 
مؤثر بر بحران اقتصادی شناخته شد. بسیاری از اقتصاددانان تجدید نظر در نظام 
اقتصادی آمریکا را شرط الزم برای احیا اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی معرفی کردند. 
از نظر این دسته از پژوهشگران، نظام اقتصادی در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای 
پیشرفته از ابتدای دهه ی 1980 بیش ازاندازه از قید و بندهای نظارتی دولت آزاد 
شده است و راه نجات در پذیرش سایر گونه های نظام بازار است2. نانسی بیردزال 
و فرانسیس فوکویاما پیامد این بحران بر الگوی گونه های نظام بازار را اینگونه بیان 

می کنند: 

1. به طور مثال رجوع شود به
 Steven Vogel (University of California, Berkeley). The varieties of capitalism:
The political-economic systems of the world

2. در صداقـت)1390( دیدگاه هـای مختلفـی در مـورد بحـران 2008 جمـع آوری کرده اسـت اندیشـه های 

جـوزف اسـتیگلیز در راسـتای بحـث مذکور اسـت. هم چنیـن نقـی زاده )1389(بحـران 2008 را دقیقا ناشـی 

از تسـلط اقتصـاد و اندیشـه های اقتصـادی آمریـکا بـر جهـان و راه نجـات نیـز در پذیـرش سـایر الگوهـای 

می دانـد. رسمایـه داری 
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اگر گونه ی سرمایه داری آمریکا پس از این بحران )بحران مالی 2008( کاما 
بی اعتبار نشده باشد به طور قطع دیگر گزینه ی غالب نخواهد بود. کشورهای کم 
درآمد و در حال ظهور در دهه ی آینده رویکرد خود را به سیاست گذاری اقتصادی 
تغییر خواهند داد. از انعطاف پذیری و کارایی بازارها که از اجزای نظام بازار آزاد 
هستند می کاهند و به سیاست هایی مانند حمایت از صنایع داخلی و اتکا کمتر به 
جریان سرمایه های خارجی روی می آورند تا در برابر فشارهای رقابتی و آسیب های 

 . )47 :2011,Birdsall( اقتصاد جهانی درامان باشند

جنبـش تسخیروال اسـتریت نیز که از دل بحـران مالی 2008 سـربرآورد به نوعی 
خواهـان تجدیـد نظر در نظام بازار و حرکت به سـوی اشـکال اجتماعی تر این نظام 
اقتصادی اسـت. هر چند روایت های مختلفی از جنبش تسـخیروال اسـتریت وجود 
دارد اما به هرحال حمایت از اقشـار فقیر و متوسـط و تأمین اجتماعی گسـترده تر و 
مهار سـرمایه داری مالی از جمله شـعارهایی اسـت که طرفداران این جنبش بارها 
بر آن تصریح کرده اند. 1 مطالبات جنبش تسـخیر وال اسـتریت در گونه ی اروپای 
قاره ای به ویژه کشـورهای اسـکاندیناوی امری مسـلم و پذیرفته شده اسـت. تأمین 
اجتماعـی گسـترده، حمایت دولت از اقشـار کم درآمد، بیمه هـای مختلف از جمله 
بیمـه ی بیـکاری بـا مزایـای عالی و کنترل نظـام مالی از اجـزای نظام بـازار در این 

دسـته از کشـورهاـ  حداقل از زمان جنگ جهانی دوم به این سـوـ  بوده اسـت. 

بنابرایـن شـناخت گونه هـای نظام بـازار نه تنها برای کشـوری مانند ایـران که در 
حـال گـذر از اقتصـاد دولتی بـه اقتصاد بازار اسـت بلکـه برای همه ی کشـورهای 

جهـان امـری ضـروری و از بحث های روز اقتصاد اسـت. 

Moor(2011) 1. برای مثال رجوع شود به
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فصل دوم: معیارهای تفکیک گونه های نظام بازار
نظام های بازاری به دو گروه نظام های بازاری آمریکایی-انگلیسـی )انگلوساکسـون( 
و نظام هـای بـازاری اروپـای قـاره ای تقسـیم می شـوند. در گـروه نخسـت آمریکا، 
انگلسـتان، اسـترالیا، ایرلند، کانادا و نیوزیلند و در گروه دوم آلمان، فرانسـه، بلژیک، 
نروژ، ایتالیا، اتریش، دانمارک، فنالند، هلند، سـوئد، سـوئیس، ایسـلند و ژاپن جای 
می گیرنـد. البتـه ایـن نامگـذاری اصطالحا تسـمیه گروه بـه اکثریت اسـت بدین 
معنـا کـه هرچنـد ژاپن بـه لحـاظ جغرافیایی در ایـن گروه جـای نمی گیـرد اما از 
آنجـا که بیشـتر اعضـای این گروه در قـاره اروپا هسـتند اینگونه نامگذاری شـد. 

 ایـن تقسـیم بندی ماننـد تقسـیم کشـورها بـه دمکراتیـک و غیردمکراتیـک، 
توسـعه یافته و در حـال توسـعه و... اسـت. در ایـن قبیـل تقسـیم بندی ها معمـوال 
معیارهـای مختلفـی در نظر گرفته می شـود. به طـور مثال درجه ی توسـعه یافتگی 
کشـورها بر حسـب درآمد سـرانه، نوع صادرات، سـرمایه انسـانی، امید به زندگی 
و... تعییـن می شـود. هـر کشـور وضعیـت خاصـی از نظر هر یـک از ایـن معیارها 
دارد و میـزان بهره منـدی از ایـن معیارهـا لزومـا یکسـان نیسـت؛ بـه طـور مثال 
ممکـن اسـت کشـوری از نظـر درآمد سـرانه بهتریـن رتبه را داشـته باشـد اما از 
نظـر امیـد بـه زندگی یا سـرمایه انسـانی در میانه طیف قـرار گیرد. با اسـتفاده از 
مجموع معیارهای توسـعه یافتگی، برخی از کشـورها در گروه توسـعه یافته و برخی 
دیگـر در گـروه در حـال توسـعه قـرار می گیرنـد. برای تقسـیم بندی کشـورها به 
انگلوساکسـون و اروپـای قـاره ای نیز معیارهـای متفاوتی وجـود دارد اما بهره مندی 
همـه ی کشـورهای عضو یک گـروه از ایـن معیارها بـه یک اندازه نیسـت. به طور 
مثال انگلسـتان در تأمین نیازهای اساسـی شـباهت بیشتری به کشـورهای اروپای 
قـاره ای دارد یـا ژاپن از نظر همین معیار به گونه ی آنگلوساکسـون نزدیکتر اسـت 
بـا ایـن وجود باتوجه بـه مجموع این معیارها انگلسـتان در گروه آنگلوساکسـون و 

ژاپـن در گـروه اروپای قـاره ای جـای می گیرند. 

 مهمترین معیارهای تفکیک این دو گروه در جدول 1 آمده است: 
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معیار تفکیک گونه های 
نظام بازار

نظام اروپای قاره ای نظام آنگلوساکسون 

سازوکارهای 
هماهنگ کننده 

قیمت ها، پیوندهای مالکیتی، قیمت ها 
تشکل های صنفی

گستره نقش دولت و بازار در تأمین 
نیازهای اساسی  

نقش گسترده تر دولتنقش محدود دولت 

آزادی اخراج نیروی کار و روابط صنعتی یا روابط کار
انعطاف کامل در بازار کار

قدرت زیاد کارگران در 
تصمیم گیری و حمایت های 

شغلی

رقابتی، عدم حضور در مراجع تشکل های صنفی
تصمیم گیری

انحصاری و حضور در مراجع 
تصمیم گیری 

سهام محور، بازار مالی نظام مالی
رقابتی، رابطه مالی با بنگاه ها 

براساس نرخ بهره و روابط 
کوتاه مدت و منعطف میان 

این دو

بانک محور، شبه انحصار، 
سهام داری متقابل و بلندمدت 

میان بانک و واحدهای اقتصادی

  جدول 1- معیارهای تفکیک نظام آنگلوساکسون و نظام اروپای قاره ای

هـر یـک از معیارهـای فوق موضـوع مطالعات بسـیار گسـترده ای بوده اسـت، در 
اینجـا بـه اختصـار در مـورد هریـک توضیح داده می شـود: 

2-1- سازوکارهای هماهنگ کننده
هماهنگـی میان دو طرف مبادله )مصرف کننـده- تولیدکننده، عرضه کننده- تقاضا 
کننـده، وام دهنـده- وام گیرنـده، و...( بـه اشـکال گوناگـون و بـا ابزارهای مختلف 
امکان پذیـر اسـت. قیمت ها و دسـت نامرئی آدام اسـمیت مشـهورترین سـازوکار 
هماهنگی اسـت. عموم اقتصاددانان پذیرفته اند در شـرایطی کـه مبادله آثار مثبت 
یا منفی بر اشـخاص ثالث )بیرون از مبادله( داشـته باشـد، یا کاال عمومی باشـد، و 
یـا صنعت از نوع انحصار طبیعی باشـد دولـت باید در مبادلـه ی آزاد دخالت کند 
تـا منافـع گروه های مختلف با یکدیگر هماهنگ شـود. بنابراین دولـت نیز در کنار 

13



بازار سـازوکاری بـرای هماهنگی میان مبادله کنندگان اسـت. 

عـالوه بـر ایـن دو سـازوکار هماهنگـی کـه در متـون درسـی علـم اقتصـاد بـه 
تفصیـل در مـورد آن هـا سـخن گفتـه شده اسـت تشـکل ها و پیوندهـای مالکیتی 
نیـز از سـازوکارهای مهـم هماهنگ کننده هسـتند. تشـکل ها به ویژه تشـکل های 
کارفرمایـی و صاحبـان کسـب و کار منافع اعضا را با یکدیگر هماهنگ می سـازند. 
بـه طـور مثال واحدهـای تولیدی نیازهای آموزشـی مختلفی دارند که باید توسـط 
مؤسسـات آموزشی تأمین شـود. در عرصه آموزش یکی از سازوکارهای هماهنگی 
میانواحدهـای تولیـدی با مؤسسـات آموزشـی تشـکل های کارفرمایی ماننـد اتاق 
بازرگانـی اسـت. در ایـن تشـکل ها اعضـا نیازهـای خـود را مدون و تجمیـع کرده 
و آن هـا را بـه مؤسسـات آموزشـی انتقـال می دهند. بـدون هماهنگی این تشـکلها 
تأمیـن نیازهای آموزشـی واحدهای تولیـدی در برخی از موارد ناممکن اسـت زیرا 
تقاضـای هـر واحد تولیـدی اندک بـوده و مؤسسـات آموزشـی از آن اطالع کافی 
ندارنـد و بـرای عرضـه آموزش مـورد نیاز نمی تواننـد سـرمایه گذاری کنند. پس 
از دولـت اتـاق بازرگانـی فرانسـه دومیـن سـازمان بـزرگ آموزش شـغلی دراین 
کشـور اسـت کـه بـا حـدود 400 مرکز آموزشـی به خیـل عظیمـی از متقاضیان، 
آموزش هـای کسـب و کار می دهـد. اتاق هـای فرانسـه در آموزش هـای رسـمی 
نیـز دخیل بوده و 80 دبیرسـتان و 50 مدرسـه بازرگانـی را اداره می کنند )نصیری 
اقـدم. 1390( . تشـکل ها عـالوه بـر نیازهـای آموزشـی در بسـیاری از مـوارد 
هماهنـگ کننـده ی فعالیت هـا هسـتند؛ هماهنگی میـان صنایع باالدسـت و پایین 
دسـت، مؤسسـات تحقیقاتی و واحدهای تولیـدی، مدیران و کارکنـان، و هماهنگی 
 .)2005 World Bank(میـان واحدهـای تولیدی و دولـت از این جملـه می باشـد

از سـازوکارهای مهـم دیگـر »سـهامداری متقابـل یـا پیوندهـای مالکیتی« اسـت 
کـه منافـع مبادله کننـدگان را هماهنـگ می سـازد. بـه طـور مثـال تضـاد منافـع 
فروشـندگان و خریـداران مـواد اولیه امری رایج اسـت. فروشـنده ی مـواد اولیه ای 
ماننـد شـمش مـس تمایـل دارد محصول خـود را بـه باالترین قیمت بـه خریدار 
مـس مثـال کارخانـه تولید کابل مسـی عرضه کند. اگـر بازار شـمش مس رقابتی 
نباشـد تضـاد منافـع میـان ایـن دو امری بسـیار محتمل و مخـرب اسـت. در این 
حالـت قیمت هـا و بـازار نمی توانند نقـش هماهنگ کنندگی خود را بـه خوبی انجام 

14



دهنـد. اگر شـرکت تأمین کننده ی مواد اولیه و شـرکت خریدار، سـهامدار یکدیگر 
باشـند منافـع ایـن دو شـرکت بـا یکدیگر گـره می خـورد و این پیونـد مالکیتی به 
نوعـی ضامـن منافـع هـر دو طـرف خواهد بـود. سـهامداری متقابل تضـاد منافع 
میان دو شـرکت را برطرف می سـازد. در فقدان سـهامداری متقابل سـود شرکت 
فروشـنده در قیمـت باالتـر و کیفیت پایین تر مواد اولیه و در مقابل سـود شـرکت 
خریـدار در قیمـت پایین تـر و کیفیت باالتر اسـت. پیوند مالکیتی ایـن تضاد منافع 

را آشـتی داده و منافـع آن هـا را در یـک جهـت قـرار می دهد. 

در همـه ی اقتصادهـا ایـن سـازوکارهای هماهنگ کننـده وجـود دارد اما شـدت 
قیمت هـا  انگلوساکسـون  اقتصادهـای  در  اسـت.  متفـاوت  آن هـا  از  اسـتفاده 
اصلی تریـن هماهنگ کننده اسـت و سـایر ابزارهای هماهنگ کننـده در وضعیت 
حداقلی هسـتند. در اقتصادهای انگلوساکسـون سـهام داری متقابل با موانع قانونی 
روبرو اسـت و قوانین و مقررات به طرق مختلف سـهامداری متقابل را به شـدت 
محدود می سـازند. علت محدود سـازی سـهامداری متقابل در قانـون به خطرات 
احتمالـی آن بـاز می گـردد؛ سـهام داری متقابـل امکان تبانـی تولیدکننـدگان را 
افزایـش می دهـد و می تواند منافـع مصرف کنندگان یا سـایر واحدهـای تولیدی 

را بـه خطـر بیاندازد. 

عالوه بر این اگر شرکت هایی که سهام یکدیگر را در دست دارند در بازار سهام فعال 
باشند می توانند با قیمت گذاری نادرست منافع سهامداران کوچک را تهدید کنند. به 
طور مثال فرض کنید شرکت »الف« )مثال شرکت تولیدکننده ی شمش مس( در بازار 
سهام فعال است و با شرکت »ب« )شرکت تولید کابل مسی( پیوند مالکیتی دارد. 
اگر سهامداران عمده ی این دو شرکت یک شخص حقیقی یا حقوقی واحد باشد خطر 
اطالعات نادرست و دستکاری قیمت ها وجود دارد. ممکن است قیمت مواد اولیه که 
شرکت »الف« به شرکت »ب« می فروشد بیشتر از واقع در حساب شرکت »الف« 
گزارش شود تا سود شرکت »الف« باال رفته و خرید سهام این شرکت جذاب تر 
شود. در این حالت نه تنها سهامداران کوچک بلکه بانک ها نیز در ارزیابی شرکت ها 
با مشکل روبرو می شوند. سهامداری متقابل به شرکت ها این امکان را می دهد که 
اطالعات نادرست در اختیار بانک ها قرار داده تا از این طریق بانک ها را به دادن وام 
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تشویق کنند. با توجه به خطراتی که سهامداری متقابل بدنبال دارد در اقتصادهای 
انگلوساکسون پیوندهای مالکیتی را محدود به شرایط خاصی ساخته اند. در جدول )2( 
میزان سهامداری متقابل در بازار سهام چهار کشور آمریکا، انگلستان، ژاپن و آلمان 

مقایسه شده است. این تفاوت شدید محصول مقررات حقوقی کامال متفاوت است
 

آلمانژاپنانگلستانآمریکا
0/980/095248

Kaserer and Wenger, 1998, P. 505 :منبع
  جدول 2- سهم سهامداران متقابل از مجموع سهام در چند کشور )درصد( 

مایـکل گـرالچ سـاختار مالکیت دویسـت شـرکت بـزرگ در آمریـکا و ژاپن را 
مقایسـه کـرده اسـت. مطالعـه ی گرالچ نشـان می دهد که در دویسـت شـرکت 
بزرگ غیرمالی در ژاپن 70 تا 75 درصد سـهام شـرکت به سـایر شـرکت هایی 
تعلـق دارد کـه دارای سـهامداری متقابـل و پیوندهـای مالکیتـی هسـتند امـا در 
آمریـکا 5 درصـد سـهام در اختیـار مدیـر و کارکنـان و مابقـی در اختیـار عموم 
)سـهامداران نهـادی و اشـخاص( اسـت کـه ارتبـاط مالکیتـی خاصی با شـرکت 

 . )55 :1997,Gerlach( ندارنـد

بدیـن ترتیـب شـرکت ها در ژاپـن سـهام یکدیگـر را در اختیـار دارنـد اما سـهام 
شـرکت های بـزرگ آمریکایـی در اختیـار اشـخاص حقیقـی یـا مؤسسـات مالی 

مسـتقل از آن شـرکت می باشـد )رجـوع شـود بـه جـدول 3( . 

ژاپن )درصد( آمریکا )درصد( سهامداران

5بسیار ناچیزمدیران و کارکنان

70 تا 575 درصدسهامداران درونی 

25 تا 9530 درصدسهامداران بیرونی 

Gerlach. Fig 2. 1 :منبع
  جدول 3- مقایسه سهامداری 200 شرکت بزرگ در آمریکا و ژاپن 
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تشـکل های صنفی نیـز ماننـد پیوندهـای مالکیتـی در اقتصادهای انگلوساکسـون 
نقـش بسـیار اندکـی در هماهنگـی دارنـد. در این گـروه تعدد و تکثر تشـکل های 
صنفـی مانـع پیدایش تشـکل های صنفی با قـدرت و شـبه انحصاری می شـود در 
کشـورهای اروپـای قـاره ای معمـوال در هـر فعالیت تشـکل مربوطـه از اختیارات 
شـبه انحصاری برخوردار اسـت. همانطور که در معیار »نقش تشـکل های صنفی« 
آمده اسـت در کشـورهای اروپـای قـاره ای، تشـکل های صنفـی در وضعیت شـبه 
انحصار و در کشـورهای انگلوساکسـون به شـکل رقابتی هسـتند. تعدد و کوچک 
بـودن تشـکل های صنفـی از نقـش آن هـا در اقتصـاد می کاهـد و از همیـن رو این 
تشـکل ها نقـش محـدودی در هماهنگ سـازی فعالیت ها دارند. قدرت هر تشـکل 
بـه تعـداد اعضا و اختیارات قانونی آن تشـکل بسـتگی دارد. در کشـورهای اروپای 
قاره ای تشـکل صنفی با قانون خاص تاسـیس می شـود و امکان تاسـیس چند اتاق 
بازرگانـی برای یک موضوع وجود ندارد. اما در کشـورهای آنگلوآمریکن تاسـیس 
تشـکل های صنفی مانند ثبت شـرکت هاسـت و هـر گروهی می تواند به تاسـیس 
یـک اتـاق بازرگانـی مبـادرت ورزد. در این کشـورها قوانین و مقـررات به گونه ای 
اسـت که فاقد اختیارات قانونی هسـتند تفاوت تشـکل ها در اقتصاد انگلوساکسون 

و اروپـای قـاره ای در معیـار »نقش تشـکل های صنفـی« خواهد آمد. 

2-2- گستره نقش دولت و بازار در تأمین نیازهای اساسی
نقش دولت در حمایت از شهروندان برای تأمین نیازهای اولیه مانند بهداشت و درمان، 
مسکن، بازنشستگی، آموزش و ازکارافتادگی از اولین تفاوت های کشورهای پیشرفته 
است که توجه پژوهشگران را از دهه ی 1960 تاکنون به خود جلب کرده است. دولت 
آلمان از دهه ی 1840 حمایت از اقشار فقیر به ویژه کارگران را آغاز نمود و تا سال 
1880 برنامه ی کاملی از خدمات عمومی مانند آنچه در دولت های رفاه امروزی 
مرسوم است ارائه کرد. پس از آلمان دولت انگلستان از دهه ی 1910 و آمریکا از 
دهه ی 1930 حمایت از شهروندان را در برنامه های خود قرار دادند. پس از جنگ 
جهانی دوم دولت رفاه به سرعت در اروپا و آمریکای شمالی رشد کرد و تأمین 

نیازهای اولیه شهروندان از وظایف دولت ها محسوب گردید1. 
1. بـرای مطالعـه تطبیقـی نقـش دولت در تامیـن اجتماعی و تاریخچه دولت رفاه رجوع شـود به مسـعوداصل 

Institute of Fiscal and Monetary Policy,1996:Chapter 5 1388 و
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با وجود آن که دولت در همه ی کشورهای پیشرفته بخشی از خدمات حمایتی را 
تأمین می کند اما تفاوت عمده ای میان کشورها وجود دارد. جا افتاده ترین تقسیم بندی 
کشورهای سرمایه داری از نظر نقش دولت در تأمین نیازهای اساسی، طبقه بندی 
گوستا اسپینگ آندرسن1 است. در این طبقه بندی نظام های بازار به سه گروه تقسیم 
می شوند: لیبرال، کورپوریستی )صنفی گرا( و سوسیال دمکرات. در نظام های لیبرال 
خدمات رفاهی به حمایت از مددجویان کم درآمد محدود می شود. نمونه ی اعالی 
این نظام، کشور آمریکاست. در گونه ی کورپوریستی همه ی شهروندان تحت پوشش 
قرار می گیرند اما بازتوزیع درآمد حداقل است؛ آلمان نمونه ی بارز این گروه است. در 
نوع سوم نظام های رفاهی عالوه بر خدمات عمومی به همه ی شهروندان، دستیابی به 
برابری از معیارهای حاکم بر سیاست گذاری است؛ نمونه این الگو سوئد است )بونولی 

صفحه 22( . 

هـر چنـد در آمریکا و سـایر کشـورهای انگلوساکسـون نیز دولـت در حمایت از 
اقشـار فقیـر وظایفـی دارد اما وظایف دولت در کشـورهای اروپای قـاره ای به ویژه 
کشـورهای اسـکاندیناوی بسیار گسـترده تر اسـت. در کشورهای اسـکاندیناوی 
بسـیاری از نیازهـای اولیه مانند بهداشـت و درمان و آموزش کاما رایگان اسـت 
و بازنشسـتگی فراگیـر همه ی شـهروندان را تحت پوشـش قـرار می دهـد. اما در 
آمریـکا فقـدان تأمین اجتماعی و بازنشسـتگی همگانـی از چالش هـای اجتماعی 

این کشـور است. 

جـدول )4( نسـبت مخـارج اجتماعـی دولـت به تولیـد ناخالـص داخلـی را در دو 
دسـته از کشـورها نشـان می دهـد. بـه طـور متوسـط این نسـبت در کشـورهای 
انگلوساکسـون کمتـر از کشـورهای اروپـای قـاره ای اسـت )17 درصـد در مقابل 
23( . در ایـن میـان انگلسـتان به کشـورهای اروپای قاره ای نزدیکتر اسـت، دولت 
بسـیاری از نیازهـای اولیـه را تأمیـن می کنـد و در گـروه دوم دولت ژاپن نسـبت 
بـه تولیـد ناخالـص داخلی مخـارج اجتماعـی کمتری متقبل می شـود و بـه الگوی 
انگلوساکسـون نزدیک تـر اسـت. در این کشـور بسـیاری از وظایـف در حمایت از 

کارگـران بـه عهـده ی کارفرمایان و بنگاه هاسـت. 

1. Gøsta Esping-Andersen
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کشورهای 
انگلوساکسون 

مخارج اجتماعی به 
تولید ناخالص داخلی

کشورهای 
اروپای قاره ای

مخارج اجتماعی به 
تولید ناخالص داخلی

26/4اتریش16استرالیا

 21/6اسپانیا20/5انگلستان

25/2آلمان16/2آمریکا 

26/3بلژیک16/9کانادا

18/7ژاپن18/4نیوزلند

متوسط کشورهای 
انگلوساکسون

27/3سوئد17/6

24/9فنالند

20/8نروژ

20/1هلند

متوسط کشورهای 
اروپای قاره ای

23/2

منبـع: OECD,2012, Social Expenditure Database. منظـور از مخـارج اجتماعـی هزینه هـای دولـت 
در امـور بازنشسـتگی، بهداشـت و درمـان، آمـوزش، یارانه مسـکن و سـایر امور حمایتی اسـت. مخارج 
اجتماعـی مزایایـی اسـت کـه نهادهـای عمومی به افـراد یا خانوارهـا ارائه می دهنـد تا از آن هـا در برابر 

شـرایطی کـه بر رفـاه آن ها تاثیر منفی گذاشـته اسـت حمایـت کنند. 

  جدول 4- مخارج اجتماعی در کشورهای انگلوساکسون و اروپای قاره ای سال 2007 

2-3-روابط کار
روابـط کار دایـره ی گسـترده ای از روابط میان کارفرما، کارکنان و دولت اسـت. به 
طور کلی روابط کار »کلیه ی روابط بین مدیریت و کارکنان، کارکنان و سازمان های 
کارگـری، سـازمان های کارگری و مدیریت، سـازمان های کارگری و سـازمان های 
کارفرمایـی، و کارفرمایـان با دولت را در برمی گیـرد« )زاهـدی، 3: 1369( . روابط 
کار یکـی از وجـوه تمایـز گونه های نظـام بـازار اسـت )Wood,2001( . مطالعه ی 
تطبیقـی ایـن موضوع چند دهـه قدمـت دارد. در اینجا تنها به یکـی از تفاوت های 
روابـط کار میـان این دو گونه اشـاره می کنیـم. مدیردر گونه ی آنگلوساکسـون در 
مقایسـه بـا گونـه ی اروپایـی اختیارات بیشـتری در اخـراج کارکنـان دارد. به طور 
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مشـخص در آمریـکا اخـراج کارکنان از اختیـارات قانونی و پذیرفته شـده ی مدیر 
اسـت در صورتـی که در کشـورهای اروپای قـاره ای قانـون، محدودیت هایی جدی 
بـر اختیـارات مدیـر وضع کرده اسـت. بـه طور مثـال به رویـه ی اخـراج کارکنان 
در فرانسـه توجـه کنیـد: کارفرمـا باید قبـل از اخـراج مذاکره ی مسـتقیمی با فرد 
داشـته باشـد و دالیـل قانع کننـده ای بـرای اخراج ارائـه دهد. اگر اخـراج به دلیل 
بی انضباطـی شـخصی اسـت موضـوع سـاده تر از زمانـی اسـت کـه علـت اخراج 
مسـائل اقتصادی اسـت. رویه ی قانونی بسـته به تعداد کارکنان شرکت و تعدادی 
کـه باید اخراج شـوند متفاوت اسـت. اگر تعداد کارکنان شـرکت بیـش از 50 نفر 
اسـت و کارفرمـا می خواهـد بیـش از 10 نفر را اخـراج کند کارفرمـا باید موضوع 
را دو بـار در کمیتـه ی بنـگاه که متشـکل از نمایندگان کارگران اسـت مطرح کند. 
در ایـن کمیتـه مدیـر بایـد تمـام اطالعـات الزم )مانند شـرایط مالـی و اقتصادی 
شـرکت و همچنین زمانبندی اخراج و رده های شـغلی متأثر از تحوالت اقتصادی( 
را ارائـه دهـد. همچنین مدیر باید »برنامه ی بازسـازی اشـتغال« را منتشـر سـازد. 
برنامـه ای کـه آسـیب کارکنـان را بـه حداقل کاهـش دهد و به آن هـا کمک کند 
تـا بتواننـد فرصتی دوبـاره بیابند. نتیجه ی مشـورت با ایـن کمیته باید بـه اداره ی 
کار ارسـال شـود. همچنیـن قبل از اخـراج نیز باید به کارکنان اعـالم و مدت زمان 
مشـخصی بـه آن هـا فرصت داده شـود. ایـن فرصت حداقـل 30 روز اسـت و در 
Institute of Fiscal and Monetary( شـرکت های بزرگ بـه 60 روز می رسـد

Policy,1996: 99( . بدیـن ترتیـب قـدرت مدیـر در فرانسـه از دو مجـرای مهم 
می گـذرد: نخسـت کمیتـه ی بنـگاه که نماینـدگان کارکنـان در آن حضـور دارند 
و دوم اداره ی کار. ایـن وضعیـت را بـا آمریـکا مقایسـه کنیـد که مدیر بـدون این 

مقـررات می توانـد آزادانـه یک یا تعـداد زیـادی از کارکنان را اخـراج کند. 

سـازمان همکاری هـای اقتصـادی )OECD( حمایت شـغلی در کشـورهای عضو 
رااندازه گیری می کند )جدول 5( . حمایت شـغلی سـه جـزء دارد: مقررات اخراج 
یـک کارگـر، مقـررات اخراج گروهـی و مقـررات مربوط به کارکنـان موقت. هر 
یک از این سـه جز به شـاخص های تفصیلی تری تقسـیم می شـود و به طور کلی 
هـر قـدر عدد این شـاخص کمتر باشـد نشـان دهنده ی قـدرت بیشـتر مدیر در 
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اخراج و سـهولت بیشـتر در ایجاد قرارداد موقت با کارکنان اسـت. متوسـط این 
شـاخص در کشـورهای آنگلوساکسـون 1/07 و در اروپای قاره ای 2/32 اسـت. 
در میان این کشـورها آمریکا کمترین و فرانسـه بیشـترین حمایت شـغلی را دارد. 

کشورهای 
انگلوساکسون 

شاخص حمایت از 
کارکنان

کشورهای اروپای 
قاره ای

شاخص حمایت 
از کارکنان

2/41اتریش1/0استرالیا

2/11ایسلند1/09انگلستان

2/63آلمان1/39ایرلند

2/61بلژیک85/آمریکا 

1/73ژاپن1/02کانادا

1/77سوئد1/16نیوزلند

متوسط کشورهای 
انگلوساکسون

3فرانسه1/07

2/29فنالند

2/65نروژ

2/33هلند

متوسط کشورهای 
اروپای قاره ای

2/22

 OECD,2008, OECD Indicators of Employment Protection :منبع

  جدول 5 شاخص حمایت از کارکنان در کشورهای انگلوساکسون و اروپای قاره ای سال 2008

2-4- نقش تشکل های صنفی
در دهـه ی 1970 رویکـرد تـازه ای در مطالعـه ی تطبیقـی نظام هـای بـازار در 
کشـورهای پیشـرفته بوجود آمـد. در این رویکـرد که نئوکورپراتیسـم1 نام گرفت 
تفـاوت نظام هـای بـازار از نظر جایـگاه و قدرت تشـکل های صنفـی )کارفرمایی و 

1. neo corporatism
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کارگـری( مـورد بررسـی قـرار گرفت. هرچنـد تفاوت قـدرت و جایگاه تشـکل ها 
در کشـورهای سـرمایه داری پیشـینه ای دیرینـه دارد امـا ایـن موضـوع از دهه ی 
1970 مـورد توجـه اقتصاددانـان و مطالعـات تطیبقی در علم اقتصـاد قرار گرفت. 
تورم شـدید دهه ی 1970 در شـکل گیری و رشـد این رویکرد نقش برجسـته ای 
داشـت. برخی مانند منکور اولسـون )Olson,1982( و میلتـون فریدمن )فریدمن، 
1378( معتقـد بودنـد کـه هر چند شـوک نفتی و سیاسـت های انبسـاطی پولی و 
مالـی نقـش مهمـی در تورم دارد اما قدرت تشـکل های صنفی عامـل مهم دیگری 
اسـت که موجب تفاوت تورم در کشـورهای پیشـرفته می شـود: در کشورهایی که 
تشـکل های صنفـی قدرتمنـد هسـتند معموال تـورم باالتر اسـت زیرا تشـکل های 
کارگری سـطح دسـتمزدها را بـه تورم گـره زده و موجب پیدایـش مارپیچ تورم- 

می شوند.  دسـتمزد 

به هرحال قدرت و نقش تشکل های صنفی امروزه یکی از معیارهای تفاوت نظام های 
سرمایه داری است گستره و قدرت تشکل های صنفی در نظام های سرمایه داری را به 
سختی می توان اندازه گیری نمود. در مورد اتحادیه های کارفرمایی اطالعات پراکنده ای 
وجود دارد. به طور مثال نسبت عضویت در اتحادیه های کارفرمایی انگلستان 50 و در 
آلمان 95 درصد است. بدین ترتیب تقریبا همه ی کارفرمایان در آلمان عضو تشکل 
صنفی هستند )Fioretos,2001: 220( . اما در مورد اتحادیه های کارگری اطالعات 
بیشتری در دست است، جدول )6( گستردگی اتحادیه های کارگری و قدرت چانه زنی 
آن ها در این دو دسته کشورها را مقایسه می کند. در آمریکا 15درصد از کارگران عضو 
اتحادیه های کارگری هستند که از همه ی کشورها کمتر است. در سوئد 95درصد از 
کارگران در اتحادیه ها عضو هستند. عالوه بر گستردگی تشکل ها، قدرت آن ها نیز در 
هر کشور متفاوت است. در نروژ اتحادیه های کارگری در سطح کارخانه، صنعت و 
کالن کشور قدرت تعیین دستمزد دارند اما در کشورهای کانادا، آمریکا و انگلستان 
تنها در سطح کارخانه این قدرت وجود دارد. گستردگی اتحادیه ها و قدرت چانه زنی 
آن ها بستگی به قوانین و مقررات دارد. در کشورهایی که قانون اختیارات زیادی به 
اتحادیه ها داده است درصد بیشتری از کارگران عضو اتحادیه ها هستند. عالوه بر این، 
در کشورهایی که اتحادیه ها قدرت بیشتری دارند بهره مندی از برخی مزایا منوط به 

عضویت در اتحادیه است. 
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کشورهای 
انگلوساکسون 

فراگیری
اتحادیه 
کارگری

قدرت 
چانه زنی 
اتحادیه 
کارگری

کشورهای 
اروپای 
قاره ای

فراگیری
اتحادیه 
کارگری

قدرت چانه 
زنی اتحادیه 

کارگری

552اتریش493استرالیا

--ایسلند411انگلستان

372آلمان--ایرلند

682/5بلژیک151آمریکا 

252ژاپن321کانادا

952/9سوئد--نیوزلند

متوسط 
کشورهای 

انگلوساکسون

882/8فنالند341/5

292سوئیس

633/6نروژ

 281/2هلند

متوسط 
کشورهای 

اروپای 
قاره ای

572/5

منبع: Hall. 2001. P 59 منظور از 1 قدرت تعیین دستمزدها در سطح کارخانه، 2 تعیین 
دستمزد در سطح صنعت، 3 تعیین دستمزد در سطح ملی 

  جدول 6 _فراگیری و قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری در کشورهای انگلوساکسون و اروپای قاره ای 

در جـدول )7( اتاق هـای بازرگانـی در کشـورهای اروپای قاره ای با آنگلوساکسـون 
مقایسـه شده اسـت. در کشـورهای آنگلوساکسـون اتاق هـای بازرگانـی مانند یک 
تشـکل معمولـی اسـت که افـراد در عضویت آن ها آزاد هسـتند. قانـون اختیارات 
خاصـی بـه آن هـا تفویض نکـرده و اتاق هـا می توانند به صـورت مـوازی و رقابتی 

کنند.  فعالیت 
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در کشـورهای اروپـای قـاره ای بازرگانـان و صنایعـی کـه بـا تجـارت خارجـی 
سـروکار دارنـد بایـد عضو اتـاق بازرگانی باشـند. قانـون اختیارات خاصـی برای 
آن هـا در نظـر گرفتـه و نماینـدگان آن ها در برخـی از مراکز مهـم تصمیم گیری 
بـه طور رسـمی حضور دارنـد. منابع مالی این تشـکل ها در این کشـورها از منابع 
عمومـی اسـت. اما در کشـورهای آنگلوساکسـون منبع مالـی اتاق هـای بازرگانی 
حـق عضویت اسـت. حکومت بـر اتاق هـای بازرگانـی در اروپای قـاره ای نظارت 

می کنـد امـا در گونه ی دیگـر، کاما مسـتقل از حکومت هسـتند. 

اروپای قاره ایآنگلوساکسونمشخصات

تشـکیل  نحـوه 
اتـاق 

اتاق هـای بازرگانـی براسـاس قانون تشـکیل فقدان قانونگذاری درباره اتاق ها
می شـوند و بسـیاری از امـور داخلـی اتاق ها 

در قانون مشـخص شـده اسـت. 

اجباری داوطلبانهعضویت 

قانـون اخنیارات مختلفی بـه اتاق ها تفویض فقدان اختیارات قانونیاختیارات قانونی
کـرده و آن ها دارای جایگاهِ مشـاورة رسـمی 

در حکومت هستند

جغرافیایی  حوزه 
و تکثـر اتاق ها 

در هـر شـهر یـا منطقـه چنـد اتاق 
می تواننـد فعالیـت کننـد

فقط یک اتاق در هر محل

نظـارت حکومت 
بـر اتاق 

حکومـت نظـارت خاصی بـر اتاق ها 
ندارد

مستقل از حکومت

اتـاق در امور مختلف تحـت نظارت حکومت 
می کنند.  فعالیت 

اتـاق از منابـع مالـی عمومی کـه در مقررات تنها منبع، حق عضویت اعضاست. منبع مالی اتاق
تعیین شـده اسـت اسـتفاده می کنند. 

 .World Bank (2005) . P13 :منبع

  جدول 7_ اتاق های بازرگانی در نظام اروپای قاره ای و آنگلوساکسون 
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2-5- نظام مالی 
نظـام مالـی آخریـن وجه تمایـز میان این دو دسـته از کشورهاسـت کـه می تواند 
ارتبـاط سـایر وجـوه را روشـن کـرده و درک عمیق تـری از تفاوت اساسـی این دو 
نظـام اقتصـادی ارائه دهد. در نظام آنگلوساکسـون ارکان مختلـف نظام اقتصادی 
بـر اصـل رقابـت بنا شـده اند. بـازار مالی، بـازار کار و بـازار کاال همگی بـه گونه ای 
طراحـی شـده اند کـه حداکثـر رقابـت را تأمیـن کننـد امـا در کشـورهای اروپای 
قـاره ای نظـام اقتصـادی مبتنی بر مدیریت رقابـت و همکاری بنا شده اسـت1. این 
تفـاوت را ابتـدا در نظـام مالـی نشـان داده و سـپس در مجمـوع نظـام اقتصـادی 

می کنیم.  بازخوانـی 

نظـام مالـی در دو نظـام اروپای قـاره ای و آنگلوساکسـون چند تفاوت عمـده دارد 
)جـدول 8( : 

نظام اروپای قاره اینظام آنگلوساکسون
نقش فرعی دارد بسیار برجسته استنقش بازار سهام 

بسیار برجسته استنقش کمتری داردنقش بانک

میزان مالکیت بانک و 
سایر نهادهای مالی در 

واحدهای اقتصادی

مجاز به داشتن سهام مدیریتی 
نیستند

پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نهادهای 
مالی و صنعتی بسیار شدید است. 

در انتخاب بانک طرف قرارداد اهمیت نرخ بهره
برای واحدهای اقتصادی بسیار 

مهم است

نقش فرعی دارد

  جدول 8- مقایسه ویژگی های نظام مالی در دو نظام آنگلوساکسون و اروپای قاره ای

بـازار سـهام در نظـام آنگلوساکسـون و بانک هـا در نظـام اروپـای قـاره ای نقـش 
بیشـتری در اقتصاد دارند. در جدول )9( نسـبت سـرمایه موجود در بازار سهام به 
تولید ناخالص داخلی در این دو دسـته از کشـورها آمده اسـت. به اسـتثنا سـوئیس 
کـه از کانون هـای بـازار سـرمایه در جهـان اسـت بـه طـور کلی بـازار سـهام در 

1.  بـرای دیـدن ایـن موضـوع در اقتصـاد ژاپـن رجـوع شـود بـه جفـری1378 و 1997Gerlach و عمـوم 

Hall کشـورهای اروپـای قـاره ای بـه فصـل اول کتـاب
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کشـورهای اروپـای قـاره ای کوچکتر از آنگلوساکسـون اسـت. نسـبت سـرمایه ی 
موجـود در بـازار سـهام بـه تولید ناخالـص داخلی در کشـوری ماننـد اتریش تنها 
17 و در آلمـان 43 درصـد می باشـد در حالـی که این نسـبت در آمریـکا 117 و 

در انگلسـتان 137 درصد اسـت. 
کشورهای 

انگلوساکسون 
ارزش بازار سهام 
به تولید ناخالص 

داخلی 

کشورهای اروپای 
قاره ای

ارزش بازار سهام به 
تولید ناخالص داخلی

17اتریش128استرالیا

15ایسلند137انگلستان

43آلمان16ایرلند

57بلژیک117آمریکا 

75ژاپن136کانادا

126سوئد53نیوزلند

متوسط کشورهای 
انگلوساکسون

37فنالند97/3

232سوئیس

60نروژ

84هلند

متوسط کشورهای 
اروپای قاره ای

74/6

 http: //data. worldbank. org/indicator/FB. AST. NPER. ZS/countries :منبع

  جدول 9-گستردگی بازار سهام در کشورهای انگلوساکسون و اروپای قاره ای سال 2010

گسـتردگی بانک ها تفاوت روشـن دیگر میان این دو نظام اسـت. به کمک نسـبت 
دارایـی بانک هـا بـه تولیـد ناخالـص داخلـی می تـوان گسـتردگی نقـش بانک هـا 
راانـدازه گیـری نمود. این نسـبت در آمریکا 53 درصد، در انگلسـتان 237 درصد 
 .)47 :2001,Allen( و در ژاپن، آلمان، و فرانسـه همگی بیش از 150 درصد اسـت
انگلسـتان در ایـن میان استثناسـت. علت این مسـئله به نقش محوری انگلسـتان 
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در صنعـت بانکـداری و بیمـه در سـطح جهان بـاز می گـردد چرا کـه بانک ها در 
انگلسـتان کارکرد جهانی دارند. 

متأسـفانه نسـبت دارایـی  بانک ها بـه تولید ناخالص داخلی برای سـایر کشـورها 
قابل دسـترس نیسـت، اما همانطـور که می بینیم سـهم بانک ها در اقتصـاد آلمان 
و ژاپـن تقریبـا سـه برابـر آمریکاسـت، از همیـن رو نظام های آنگلوساکسـون را 
نظام هـای سـهام محـور و نظام هـای اروپـای قـاره ای را بانـک محـور می نامنـد 

 .  )1999 ,Stilpon Nestor(

دولـت درکشـورهای آنگلوساکسـون تـالش می کند بازار سـهام را هر چه بیشـتر 
بـه بـازار رقابتی نزدیک سـازد. بـه طور مثـال اجازه نمی دهد یک شـخص حقیقی 
یـا حقوقـی بخش عمـده ای از سـهام یک شـرکت را در اختیار داشـته باشـد زیرا 
سـهامداری بزرگ امکان دسـتکاری در بـازار را به وجود آورده و بـازار را از حالت 
رقابـت کامـل خـارج می سـازد. در حالـی که در کشـورهای اروپـای قـاره ای بازار 
مالـی در اختیـار بانک هایی هسـتند کـه دارای قدرت شـبه انحصاری بـوده و بازار 
سـهام آن ها نیز فاصله ی زیادی با بازار رقابت دارد زیرا بانک و سـایر مؤسسـات 
مالی اجازه دارند سـهام مدیریتی شـرکتهای بورسـی را در اختیار داشـته باشـند. 

بازار رقابتی در بازار سرمایه با بازار رقابتی در بازار کار همخوانی دارد. زیرا بازار 
رقابتی در بازار سرمایه به این معناست که اگر شرکتی عملکرد مناسب نداشته باشد 
سهامداران از بازار خارج شده و سهام خود را می فروشند. در این حالت مدیر شرکت 
باید بتواند هزینه های خود از جمله هزینه ی نیروی کار را کاهش دهد و کارگران را 
اخراج کند. از همین رو در نظام های آنگلوساکسون حمایت های شغلی بسیار کمتر از 
کشورهای اروپای قاره ای است. ارتباط حمایت های شغلی و گستردگی بازار سهام در 
شکل )1( آمده است. هرقدر بازار سهام که نمادی از انعطاف پذیری بازار سرمایه 
است گسترده تر باشد حمایت شغلی از کارکنان کمتر است. به طور خالصه انعطاف 
در بازارسرمایه همزاد انعطاف در بازار کار است. فشارهای بازار سرمایه مدیر را 
مجبور می کند تا از حمایت کارگران دست کشیده و برای بقای شرکت یا تأمین 
حداقل نرخ سود، کارکنان خود را اخراج کند. در غیر این صورت شرکت توسط 

27



شرکتهای دیگر خریداری شده و تیم مدیریتی شرکت تغییر می یابد و مدیر نیز از 
کار بیکار می شود. 

در کشـورهای اروپـای قـاره ای سـهامداران بزرگ به سـود کوتاه مدت شـرکت ها 
توجـه نمی کننـد و حتـی اگـر سـهامداران کوچـک براسـاس قیمت و سـودآوری 
کوتـاه مـدت شـرکت در مورد نگهداری سـهام تصمیـم بگیرند آن هـا برنامه های 
بلندمـدت را دنبـال می کنند. ارتباط شـرکت با تأمین کننـدگان مالی یک رابطه ی 
بلندمدت اسـت و نوسـان کوتاه مدت بر سرنوشـت بنگاه تأثیر چندانی نـدارد. در 

ایـن فضـا کارکنان از حمایت های شـغلی بیشـتری برخوردارند. 

در غیاب نوسان و فشار بازارهای مالی، مدیِر واحد تولیدی می تواند با مؤسسات 
آموزشی، شرکت های باال و پایین دست و مؤسسات تحقیقاتی پیوند مالکیتی برقرار 
سازد. زیرا پیوند مالکیتی زمینه ساز رفتار مبتنی بر همکاری است و به کمک این 
همکاری می توان مزیت های مختلفی برای شرکت خلق کرد. به قول لستر تارو 
سهامداران در اروپای قاره ای و ژاپن از دست سهامداران ناشکیبا در امان هستند 
و همین امر به آن ها اجازه ی همکاری، سرمایه گذاری بلندمدت و حمایت شغلی و 

سرمایه گذاری در نیروی انسانی را می دهد )تارو، 1372: 169(. 

  شکل1-گستردگی بازار سهام و میزان حمایت شغلی در کشورهای آنگلوساکسون و اروپای قاره ای
     Hall,p.19:منبع
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فصل سـوم: کـدام یـک از گونه های نظام بـازار برای اقتصـاد ایران 
است؟  مناسب 

کـدام یـک از دو گونـه نظـام بازار با اقتصاد ایران سـازگارتر یا مناسـب تر اسـت؟ 
برای پاسـخ به این سـئوال هنوز در ابتدای راه قرار داریم و مطالعات و بررسـی های 
زیـادی مـورد نیـاز اسـت. در تجربه ی جهانی هم نظـام بازار آنگلوساکسـون و هم 
نظـام اروپـای قـاره ای موفـق بوده انـد. امـا موفقیـت آنها بـه این معنا نیسـت که 
تقلیـد از آنها نیز موفقیت آمیـز خواهد بود. همانطور که هرناندو دسـوتو می گوید: 
کشـورهای آمریـکای التیـن تاکنـون چهار بـار تـالش کرده اند که نظام سـرمایه 
داری را در کشـور خـود بنـا کننـد امـا نتیجـه ای جـز فقـر و بدبختـی نداشـته اند 

)دسـوتو، 1385: 25( . 

انتخاب نظام مناسـب اقتصادی به شـرایط مختلفی بسـتگی دارد. بزرگترین درسی 
کـه از تنوع نظام هـای بازار یا گونه های سـرمایه داری می تـوان گرفت تکثرپذیری 
نظـام اقتصـادی اسـت. هـر یک از کشـورها حتـی آنهایی کـه در یک گـروه جای 
می گیرنـد تفـاوت اساسـی بـا دیگـری دارد. بـه طـور مثـال کانـادا با آمریـکا، هر 
دو از کشـورهای آنگلوساکسـون هسـتند امـا در نظام های تأمیـن اجتماعی و نظام 
بانکـداری این دو کشـور تفاوت اساسـی وجود دارد. بحـث گونه های مختلف نظام 
بـازار اندیشـه را از جبر و یکسـان انـگاری نظام های بازار که بر محافل دانشـگاهی 
و سیاسـت گذاری حاکـم اسـت رهایـی می بخشـد. نکته ی صحیح همان اسـت که 

جیمـز توبیـن آن را به خوبی بیـان می کند: 

 "کشـورهای در حـال توسـعه و کمونیسـتی سـابق در کپـی بـرداری از نهادهـای 
مالـی آمریـکا یـا انگلسـتان یـا ژاپـن بایـد آرام تـر حرکت کننـد. وقتی می شـنوم 
مشـاورین وال اسـتریت بـرای کمـک در طراحـی بازار سـهام به پکـن رفته اند بر 

 . )5 .Ellerman. P خـود می لـرزم" )جیمـز توبیـن در

انتقـال نهادهـای اقتصـادی بـدون توجه بـه روابط میـان آن ها و شـرایط اجتماعی 
هرکشـور خطایی اسـت که تاکنـون هزینه های سـنگینی بر جامعه ی مـا و همه ی 
کشـورهای در حـال توسـعه تحمیـل کرده اسـت. طراحـی نهادها بحث مسـتقلی 
اسـت، در اینجـا تنهـا به چند نکته کـه می توانـد در انتخاب نظام اقتصـادی مفید 

باشـد اشـاره می شود: 
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3-1- مکمل بودن اجزای نظام اقتصادی
نظـام مالـی، روابط صنعتی، روابط میان شـرکت ها و نظام آموزش فنـی و حرفه ای 
و تحقیـق و توسـعه چنـان کـه در این نوشـته آمـده باید ارتبـاط متقابل داشـته و 
سـازگاری میـان آن هـا رعایت شـود. به طـور مثال نمی تـوان نظام مالـی انعطاف 
پذیـر و سـهام محـور را بـا روابط صنعتی اشـتغال مـادام العمر ترکیب کـرد. البته 
امـکان تغییـر و ترکیـب برخـی از اجزای نظـام اقتصادی وجـود دارد. چنـد جز از 
نظـام اقتصـادی غیـر قابـل جمع بـوده و هـر کشـوری از میـان آنها بایـد یکی را 

انتخـاب کنـد. این اجـزا عبارتند از: 

1- نظام مالی بانک محور یا سهام محور

2- بازار کار آزاد یا مقید 

3- رقابت در صنایع استراتژیک یا رقابت مدیریت شده

در قانـون هـر کشـوری بایـد تکلیف مسـئله های فوق روشـن شـود. یا بایـد بازار 
سـهام را بـه صـورت رقابتـی طراحـی کرد یـا آن که سـهامداری بـزرگ در بازار 
سـهام را مجـاز سـاخت. بانک هـا یـا قانونـاً آزاد خواهند بـود مدیریـت بنگاه های 
اقتصـادی را در دسـت داشـته باشـند یا قانون آنهـا را از مدیریت شـرکت ها منع 
خواهـد کـرد. در مورد روابـط کار نیز قانون بایـد از میان الگوهـای مختلف روابط 
کار یکـی را برگزینـد. میـزان آزادی عمـل مدیـر در اخـراج کارکنـان در قانـون 
تعییـن می شـود و سـکوت قانـون در ایـن مسـئله عمـاًل به معنـای انتخـاب نظام 

آنگلوساکسـون است. 

عـالوه بـر نظام مالی و روابط کار که قبالً به تفصیل در مورد آنها سـخن گفته شـد 
رقابـت آزاد یـا رقابت مدیریت شـده در صنایع اسـتراتژیک از مسـئله های مهمی 
اسـت که تکلیف آن ها باید در مقررات تعیین شـود. در نظام های آنگلوساکسـون 
قانون گـذار و حکومـت مسـئول زدودن موانـع رقابـت و مبـارزه با انحصار اسـت. 
بـازار کاال )بـه ویـژه صنایع اسـتراتژیک( و بازار مالـی در نظام های اروپـای قاره ای 
بـه صورت شـبه انحصار هسـتند. سـهامداری متقابـل بیمه ها و بانک هـای آلمانی 
و کایرسـتوهای ژاپـن نمونـه ی بارز وضعیت شـبه انحصاری در بازارهـای مهم این 
کشورهاسـت. این مسـئله نیز باید در قانون مشـخص شـود که حد و مرز رقابت 
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چیسـت؟ سـهامداری متقابل و پیونـد افقی و عمودی شـرکت ها تا چه انـدازه آزاد 
و چه شـکلی از آن منـع قانونی دارد؟ 

در الگـوی آمریکایـی در هـر سـه محـور )نظـام مالـی، روابـط کار، و صنایـع 
اسـتراتژیک( اصـل تعیین کننده، رقابت اسـت و در الگـوی اروپای قـاره ای در هر 
سـه محـور که یکـی بیانگر بـازار مالی، دیگـری بازار کار و سـوم بازار کاالسـت 
از بـازار رقابتـی فاصلـه گرفته می شـود. این سـه محـور با یکدیگر تعامـل دارند 
کـه بایـد در انتخـاب نظـام اقتصادی بـه آن توجه نمـود. اگر بـازار مالی منعطف 
و رقابتـی انتخـاب شـود بایـد در روابط کار نیـز آزادی مدیـران در تعدیل نیروی 
انسـانی پذیرفتـه شـود. توجـه بـه ارتبـاط میـان این سـه بـازار در انتخـاب نظام 

اقتصـادی اهمیت فراوانـی دارد. 

3-2- نظام اقتصادی؛ بخشی از نظام اجتماعی و فرهنگی
نظـام اقتصـادی جزیـی از نظـام کلی تـر اجتماعـی اسـت. ویژگی هـای اجتماعـی، 
سیاسـی و فرهنگـی همچـون موم نیسـتند که به اقتضای شـرایط اقتصادی شـکل 

گیرند. 

ایـن نکتـه امـری جاافتاده در ادبیـات علوم اجتماعی اسـت. چه بر اسـاس رویکرد 
نظریـه ی کارکردگرایـی سـاختاری بـه جامعـه بنگریـم که هـر نظـام اجتماعی را 
متشـکل از چهـار خرده نظـام اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگـی می داند که 
در چفت و بسـت و تعامل متقابل با یکدیگر هسـتند و ضمن داشـتن منطق درونی 
و خودمختـاری نسـبی، بـه واسـطه ی رسـانه های ارتباطـی ویـژه ی خـود، تعاملـی 
دوسـویه بـا خـرده نظام هـای دیگـر دارنـد؛ و اگر بر اسـاس نظریه ی مارکسیسـم 
سـاختاری بـه تحلیـل جامعـه بپردازیـم کـه سـاحت های سـه گانه ی سیاسـی، 
اقتصـادی و ایدئولوژیـک بـرای هـر جامعه قائل هسـتند که در نسـبت با یکدیگر 
بـوده و بـه توجیه و تقویت یکدیگـر می پردازند؛ و چه بر اسـاس رویکرد هابرماس 
جامعـه را از منظـر تعامل زیسـت جهان )به بیان سـاده، فرهنگ و روابـط آزادانه و 
مفاهمه آمیز( و سیسـتم )نظام اداری، سیاسـی و اقتصادی( بنگریـم، روابط متقابل و 
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پیونـد وثیق سـاحت های فرهنگـی و اجتماعی با سـاحت اقتصادی امری آشـکار و 
مسـلم اسـت. سـاحت اقتصادی نمی تواند مسـتقل و منفک از حوزه های فرهنگ و 

اجتمـاع بـرای خـود دسـتورکار و برنامه یا خط سـیر توسـعه تعریف کند. 

بـه طـور مثـال در نظـام اروپای قـاره ای همـکاری بانک ها و شـرکت ها براسـاس 
فرهنـگ خاصی شـکل یافته اسـت. همـکاری میان واحدهـای اقتصـادی عنصری 
کامـاًل فرهنگی اسـت. شـاید بتـوان واحدهـای اقتصـادی و یـا بانک هـا را مجبور 
بـه سـهامداری متقابـل نمـود اما شـرایط اجتماعـی و فرهنگی مبتنی بـر همکاری 
بـا دسـتور بوجـود نمی آینـد. قانـون را می توان یک شـبه تغییـر داد امـا الگوهای 
رفتـاری و باورهـای فرهنگی پدیده هایی تاریخی هسـتند که در برابر تغییر بسـیار 

مقاوم انـد. 

3-3- دستیابی به توسعه 
یکـی از معیارهـای مهم این اسـت که کـدام یک از ایـن دو گونه نظام بـازار برای 
دسـتیابی به توسـعه مناسـب تر اسـت. پژوهشـگرانی مانند الکسـاندر گرشنکرون 
برایـن اعتقادنـد کـه در مراحل ابتدایی توسـعه، نظـام اقتصادی بایـد بانک محور 
باشـد کـه از اجـزای نظـام قـاره ای اسـت. او رمز توسـعه ی آلمـان را بنـگاه داری 
 .),2004 ,Neuburger 1353بانک هـا به صورت گسـترده می دانـد )گرشـنکرون
عـالوه بـر گرشـنکرون برخـی دیگـر نیـز معتقدند کـه الگـوی بانکـداری اروپای 
قـاره ای و ژاپـن تنهـا الگـوی مالی اسـت کـه می تواند کشـورهای در حال توسـعه 
را بـرای نیـل به توسـعه یـاری کنـد )Aoki,1996( . دالیل مختلفی بـرای برتری 
نظـام مالـی بانک محور بر سـهام محـور برای کشـورهای درحال توسـعه می توان 
ارائـه کـرد. بـازار مالی سـهام محـور در مقابل تحوالت سیاسـی بسـیار حسـاس 
اسـت و بی ثباتی هـای سیاسـی را به حـوزه ی اقتصاد انعـکاس می دهد، بازار سـهام 
برای خلق مزیت مناسـب نیسـت و برای صنایع و کشـورهایی مناسـب اسـت که 

توانمندتـر از رقبـای جهانی خود باشـند )میـدری، 1384( 

بـدون تردیـد بحـث در خصوص سـازگاری ایـن دو گونه نظـام بازار با مسـئله ی 
توسـعه ماننـد بسـیاری از عناویـن ایـن نوشـته خـود مقالـه و یـا حتـی پژوهـش 
جداگانه ای را می طلبد. اگر تنها این سـوال به رسـمیت شـناخته شـود که انتخاب 
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نظـام بـازار مسـئله ای مهـم و بـس پیچیده اسـت بـه نکته اصلـی دسـت یافتیم. 
نظـام بـازار اشـکال گوناگونـی دارد و هر کشـوری باید مطابق با فرهنگ و شـرایط 

اقتصـادی خـود گونه ی مناسـب را جسـتجو کند. 

مطالعـه ی تطبیقـی نظـام بـازار یا همـان گونه هـای نظام بـازار به همـان نتیجه ای 
می انجامـد کـه چارلـز لیندبلـوم در پایان کتـاب خود به آن رسـید: 

از هیـچ کـدام از نظام های موجود بـازار نمی توان حمایت کرد که همگی کم و بیش 
معیوب هستند... شما چه نوع جامعه ای می خواهید؟ )لیندبلوم، 1388: 281( . 

به راستی چه جامعه ای می خواهیم و چه جامعه ای برای ما دست یافتنی است؟

 

33



• بونولـی، جولیانـو، . ویـک جـورج و پیـر تیلـر کوبـی. )1380( . دولـت رفـاه در اروپا: به 

سـوی تدویـن نظریـه ای در بـاب کاهـش نقـش دولـت در خدمـات رفاهـی. مرجـم هرمز 

همایـون پـور، مؤسسـه عالی پژوهـش تأمیـن اجتماعی

• تـارو، لسـر. )1372( ، رویارویـی بـزرگ: نـربد اقتصـادی آینـده: ژاپـن، اروپـا و آمریـکا. 

ترجمـه عزیـر کیاونـد، تهـران، موسسـه عالـی پژوهـش در برنامـه ریزی و توسـعه. 

• جفـری، دایـر. )1387( ، " آیـا نحوه حاکمیت رشکتی اهمیـت دارد: هم پیمانی و تعیین 

دارایـی در نظـام کایرتسـو بـه مثابـه ریشـه های مزیـت رقابتـی ژاپنی هـا" مرجـم اصـان 

قودجانـی، اقتصـاد سیاسـی تحـول همـه جانبـه، شـماره هفتم و هشـتم، صفحـات 243-

203

• دسـوتو، هرنانـدو )1385( . راز رسمایـه، چـرا رسمایـه داری در غرب موفق می شـود و در 

جاهـای دیگـر شکسـت می خـورد؟ " مرجم فریـدون تفضلـی، نرش نی

• زاهدی، شمس السادات. )1369( . روابط صنعتی، تهران: مرکز نرش دانشگاهی

• صداقت، پرویز. )1390( . از سقوط مالی تا رکود اقتصادی، نرش پژواک

• فاتحـی، محسـن و علـی نصیـری، )1390( . "سـهم بخش خصوصـی و بخش عمومی 

از واگـذاری رشکت هـای دولتـی"؛ جسـتارهای اقتصـادی، شـماره 16، پاییـز و زمسـتان 

1390، صفحـات 9-48

• فریدمـن، میلتـون و رز فریدمـن )1378( . آزادی انتخـاب، مرجـم: حسـین حکیم زاده 

جهرمـی، تهـران: نـرش و پژوهش فـرزان روز. 

گـودرزی  کریـم  مرجـم  کارفرمایـی"  "نوسـازیی   .  )1353( الکسـاندر  گرشـنکرون،   •

صفحـات 386-368 در کتـاب مایـرون، ویـر )1353( . " نوسـازی جامعـه: چنـد گفتار در 

شـناخت دینامیسـم رشـد " ترجمـه رحمـت اللـه مراغـه ای، انتشـارات فرانکلیـن. 

منـابع

34



منـابع

• لیندبلوم، چارلز )1388( . نظام بازار، نرشنی

• مسـعود اصـل، ایـروان و همـکاران. )1388( . نظـام رفـاه اجتماعـی در جهـان، مرکـز 

پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی ایـران

• معتمـد نـژاد، رامیـن )1390( . " انحصارهـا بـر اقتصـاد ایـران چیـره شـده انـد". نرشیـه 

مهرنامـه شـماره 19 صفحـات 40-47 

•  میـدری، احمـد. )1384( "خصوصی سـازی مردمـی از منظر مکتـب نهادگرایی" نرشیه 

جامعـه و اقتصاد شـماره 5، صفحات 44-60

• نصیـری اقـدم، علـی و زینب مرتضـوی فر )1390( . " بررسـی نقش تشـکل های بخش 

خصوصـی در بهبـود محیـط کسـب و کار". نرشیـه مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای 

اسـامی. شـماره 65 بهار و تابسـتان 1390، صفحـات 9-36 

• نصیـری اقـدم، علـی. )1390( . "در لـزوم توقف رشکت داری توسـط نهادهـای مالی". 

بولـن تخصصی اقتصـاد ایران. مجلس شـورای اسـامی مرکـز پژوهش ها

• نقـی زاده، محمـد )1389( . عرص رسمایه داری مالی: سـاختار قدرت و تجارت ریسـک، 

رشکت سـهامی انتشار

• نقـی زاده، محمـد. )1377( ، رویارویـی دو نظام اقتصادی مبتنی بر بـازار و بحران پولی- 

اقتصادی کشـورهای رشقی آسـیا. تهران، رشکت سـهامی انتشار

• نیلـی، مسـعود، موسـی غنـی نـژاد، محمـد طبیبیـان و غامعلـی فرجـادی. )1386( . 

اقتصـاد و عدالـت اجتماعـی. نرشنـی

• هایـک، فردریـک فون، )1391( . "کنکاشـی در تاریخ لیربالیسـم انگلیسـی و قاره ای". 

مرجـم محسـن رنجرب. روزنامه دنیـای اقتصاد. دوم خـرداد 1391

35



• Allen, F and D. Gale (2000) . Comparing Financial Systems, MIT 

Press

• Aoki, M. and Hyung-Ki Kim. (a1995) . “Corporate governance 

in transitional economies: insider control and the role of banks” 

World Bank, Working Paper 14112

• Aoki, M. and P. Sheard. (b1995) . The Japanese Main Bank Sys-

tem: Its Relevance for Developing and Transforming Economies, 

Oxford: University Press

• Birdsall, N. and F. Fukuyama. (2011) . “ The Post-Washington 

Consensus”, Foreign Affairs, March/April 2011. PP. 45-54

• Ellerman. D. (1999) . " Voucher Privatization with Investment 

Funds: An Intuitional Analysis. " World Bank Publication

• Fioretso, O. (2001) . “The Domestic Sources of Multilateral 

Preference” In Peter, H. and D. Soskice. (2001) . Varieties of 

Capitalism, Oxford: University Press. 

• Gerlach, M. (1997) . Alliance Capitalism: The Social Organi-

zation of Japanese Business, Berkeley: University of California 

Press, 

• Hall, P. and D. Soskice. (2001) . Varieties of Capitalism, Oxford: 

University Press. 

• Institute of Fiscal and Monetary Policy. (1996) . Socio-Eco-

nomic Systems of Japan, the United States, the United Kingdom, 

Germany and France. Tokyo: Ministry of Finance, Japan. 

• Moor, M. (2011) . "10 Things We Want: A Proposal for Occupy 

Wall Street". http: //www. michaelmoore. com/

• Neuburger, H. and H. Stokes. (2004) . “ German Banks and 

German Growth, 1883-1913: an Empirical View”, ftp: //ftp. uic. 

منـابع

36



edu/pub/depts/econ/wpaper/ hhstokes/hhs_11. pdf

• OECD (2012) . Social Expenditure Database. http: //www. 

oecd. org/ els/ socialpoliciesanddata/socialexpendituredatabas-

esocx. htm

• Olson, M (1982) . The Rise and Decline of Nation. Yale Univer-

sity Press. 

• Ratnovski, L. and R. Huang. (2009) . “Why Are Canadian Banks 

More Resilient?”. IMF Working Paper. WP/09/152

• Rodrike, D. (2006) . “Goodbye Washington Consensus,Hello 

Washington Confusion? A Review of the World Bank’sEconom-

ic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform”, 

Journal of Economic Literature, Vol. XLIV (December 2006) , pp. 

973–987

• Vitols,S. (2001) . “The Origins of Bank-Based and Market-Based 

Financial Systems: Germany, Japan, and the United States”. 

Discussion Paper http: //www. wzb. eu/sites/default/files/u13/

vitols_dp_i01-302. pdf

• Wenger, E. and C. Kaserer (1998) . “German banks and corpo-

rate governance: A critical view”. In K. J. Hopt, H. Kanda, M. J. 

Roe, E. Wymeersch, and S. Prigge (Eds.) , Comparative Corpo-

rate Governance. The State of the Art and Emerging Rese , pp. 

499–536. Oxford: Clarendon Press. 

• Wood, S. (2001) . “Business, Governmant, and Patterns of La-

bor Market Policy in Britain and Federal Republic Policy in Britain 

and the Federal Republic of Germany” in Peter, Hall A. and David 

Soskice. (2001) . Varieties of Capitalism. Oxford University Press: 

منـابع

37



247-275

• World Bank (2005) . “Building the Capacity of Business Mem-

bership Organizations: Guiding Principles For Project Managers”. 

World Bank Group, Small and Medium Enterprise Depart-

ment.  

 

منـابع

38



Abstract:  
The choice of proper economic system is one of the most im-

portant issues in Iran and other countries. Economic systems 

previously classified into capitalism and communism. After the 

collapse of Soviet Unions and Eastern Europe countries this clas-

sification is not useful since all countries around the world select 

market economic system. But there are variety of capitalism or 

market economic systems. The new question is that: which kind 

of market economic system could be more effective in Iran and 

other countries?. This article wants to clarify the necessities of 

understanding the varieties of market economic systems and to 

introduce two verities: Anglo-Saxon and Continental Europe_ Jap-

anese economic systems. Five criteria are focused in this article 

for classification Anglo-Saxon and Continental Europe_ Japanese 

economic systems. These are: (1) Coordination mechanisms; (2) 

Welfare state; (3) Industrial relations; (4) Business associations 

and Trade unions; (5) Financial system. The last part discuss how 

we can choose the proper economc system for Iran Economy. 

Keywords: Varieties of Capitalism, Bank Based and Market Based 

Financial Systems, Coordination Mechanism, Welfare State
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