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 چكيده

هاي ناسيوناليستي اواخر ژي پوپوليسم، جنبش پرونيسم بود كه با بلوغ جنبشخاستگاه تاریخي ایدئولو

و چند دهه قرن بيست در آمریكاي التين ظاهر شد. ایدئولوژي پوپوليسم بيشتر به آن دوران در  19قرن 

ي اقتصادي و تأثير آن از زوایاایدئولوژي  . در این پژوهش سعي شده اینشودمربوط ميآمریكاي التين 

 ها بررسي شود. ي اقتصادي ازسوي دولتسياستگذاربر 

تواند به آن گرفتار باشد، حاكميت در یك كشور ميسياستگذاري هاي اساسي كه یكي از چالش

گيري در بخش عمومي است كه منجر به اجراي سياستگذاري وكار تصميمتفكر پوپوليستي بر ساز

پوپوليستي شده و در نهایت نتایج قابل قبولي براي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصاد را اقتصادي 

منجر به اتالف منابع شده و در نهایت افزایش نرخ بيكاري؛ افزایش  يسياستگذاراین نوع در پي ندارد. 

رهایي كه به آن در كشو دنبال داشته و نتایج آنرا به تورم و دست نيافتن به رشد اقتصادي مورد انتظار

ترین و مهمترین موانع بر سر راه اند به حدي مخرب بوده كه این موضوع را به یكي از اصليدچار بوده

 رشد اقتصادي كشورها تبدیل كرده است. 

آن توزیع درآمد  براساس مطالعات صورت گرفته سياستگذار پوپوليست بيشتر در كشورهایي كه در

هایي همچون هایي كه در بسياري موارد ناشي از اجراي سياست، نابرابريندكنابرابري شدید دارد بروز مي

ها؛ بارزه اصلي این سياستگذاريالمللي پول بوده است. تعدیل ساختاري از نوع تعدیالت صندوق بين

آنچه خواهد آمد نباید به معناي هاي ذاتي اقتصاد و محدودیت منابع است. یتدتوجه ناكافي به محدو

 آیند، قلمداد شود.بودن تمام سياستمداراني كه با شعارهاي عدالتخواهانه بر سر كار مي پوپوليست

كه بر رشد اقتصادي و توزیع درآمد تأكيد داشته و رهيافتي به اقتصاد است  1«م اقتصاديسپوپولي»

هاي خارجي ریسك ناشي از تورم و كسري بودجه، محدودیتهاي اقتصادي ازجمله محدودیتدر مقابل 

گيرد. در واقع چنين تعریفي از هاي جمعي غيربازاري را نادیده ميو واكنش عامالن اقتصادي و سياست

دهد كه كارانه نيست، بلكه هشدار مياز اقتصاد محافظهتغيير شكل یافته م تعبيري ساقتصاد پوپولي

شكست ي كه شوند و زمانطور معمول در نهایت منجر به شكست ميهاي پوپوليستي بهسياستگذاري

 شوند.ها سود ببرند در نهایت متضرر مي، همان گروهي كه قرار بود از این سياستخورندمي
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و كسري تراز تجاري از  دهد كه تورم و بيكاري باال، كسري بودجهها نشان ميهمچنين بررسي

یا انقالب بوده و در بيشتر كشورهاي مورد بررسي، یك فروپاشي و  هایيچنين سياستپيامدهاي اجراي 

 دهنده دوره سياستگذار پوپوليست بوده است.سياسي پایان

 

مقدمه

هاي مناسب اقتصاد كالن به همراه هاي زیادي است. اجراي سياستمؤلفهبهبود عملكرد یك اقتصاد تابع 

تواند منجر به بهبود وضعيت اقتصادي شود. مدیریت صحيح و متناسب بخش عمومي تا حد زیادي مي

هایي مواجه باشد كه اجراي اقتصاد ممكن است با چالش حاكميت در یكطور كلي بخش عمومي و یا به

طوري كه در برخي موارد كشورها را وارد هاي مناسب اقتصاد كالن را نيز با مشكل مواجه كند. بهسياست

ن روست كه در دارد. از هميیك چرخه معيوب كرده و از دستيابي به بهبود در شرایط اقتصادي باز مي

ها، باید سایر موارد مانند موانع و هاي اجرایي توسط دولتهاي اقتصادي بر روي سياستكنار تحليل

مشكالت موجود در بخش عمومي را نيز مورد بررسي قرار داده و با شناخت این موانع در جهت اصالح 

 مدیریت بخش عمومي گام برداشت. 

شود، ورود هاي بخش عمومي محسوب ميازجمله چالش یكي از موارد مرتبط با بخش عمومي كه

تمایالت شخصي  در این مواردگيري سياستگذاران اقتصادي است. ها و منافع شخصي در تصميمانگيزه

شود كه وي منافع شخصي را نيز هاي اجتماعي او شده باعث ميبنديمنجر به تغيير اولویت سياستگذار

شود كه در موضوع اقتصاد در حقيقت به تعبير اقتصادي عنوان ميدر پيگيري منافع جمعي لحاظ كند. 

منجر به تغيير شكل تابع رفاه سياستگذار شده و سياستگذار  سياستگذارسياسي، تمایالت شخصي 

كند. وجود همين تمایالت اقتصادي در حداكثر كردن تابع رفاه جامعه منافع شخصي را نيز لحاظ مي

هاي اقتصاد و تحليلات موضوع تا هاي اقتصادي موجب شدسياستگذاريسياستگذار و تأثير آنها در 

 سياسي وارد فضاي مطالعات اقتصادي شود. 

در نظر گرفتن مالحظات اقتصاد سياسي در مطالعات اقتصادي از مباحث جدید در علم اقتصاد است 

طوري است كه به به بعد وارد ادبيات اقتصادي شد. اهميت این مالحظات 1960هاي كه از حدود سال

 برايها را تغيير دهد. تواند نتایج تحليلعنوان یك قيد جدید در مطالعات اقتصادي وارد شده و ميبه

در مطالعات  درحالي كهشود، لحاظ مي 1دولت خيرخواهعنوان به اقتصادي؛ دولت هميشه ادبياتمثال در 

اقتصاد سياسي دولت داراي تابع مطلوبيت مخصوص به خود بوده و منافع خود را در حداكثر كردن تابع 
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تابع رفاه سياستگذار، موجب تغيير سازي در نظر گرفتن این قيد در حداكثر 1.كندلحاظ مي اجتماعيرفاه 

بدون در نظر گرفتن قيود اقتصاد  ست كه مطالعات اقتصاديا رودست آمده خواهد شد. ازایننتایج به

 سياسي كافي نخواهد بود. 

مثال موضوعاتي مانند فساد، عنوان به شود.اي را شامل ميمطالعات اقتصاد سياسي حوزه گسترده

هاي پوپوليستي و ... همگي ازجمله مواردي هستند كه در مطالعات اقتصاد جویي؛ عدم شفافيت، سياسترانت

رو تالش براي اصالح شوند. ازاینر گرفته و موجب كاركرد نامناسب بخش عمومي ميسياسي مورد توجه قرا

ترین هاي بخش عمومي صورت گيرد كه یكي از اساسيمدیریت بخش عمومي باید با شناخت چالش

گيري براي اتخاذ سياست بهينه ها و منافع سياستگذار در تصميمهاي بخش عمومي ورود انگيزهچالش

 شود. جویانه ميهاي رانتكه در نهایت منجر به بروز رانت، افزایش فساد و فعاليتاقتصادي است 

پوپوليسم  است. پوپوليستيهاي اقتصادي، سياستگذاري سياست درهاي مهم یكي از مسائل و چالش

ست كه از ادبيات علوم سياسي وارد ادبيات اقتصادي شده و در اقتصاد به جنبه رفتار اقتصادي ا ايواژه

 پوپوليسم شود. بنابراین باید توجه داشت كه مواردي مانند وجه تمایزسياستگذار پوپوليست پرداخته مي

هاي مختلف جامعه و غيره كه در ادبيات علوم سياسي داراي سابقه و دمكراسي، تعریف سياسي از گروه

 2.شودزیادي است، از حوصله این گزارش خارج بوده و بنابراین به آن پرداخته نمي

گاهي درخصوص تفاوت بين پوپوليسم  است كه در بررسي اقتصاد حال ذكر این نكته ضروريبا این

بر دخالت مستقيم نظرات و شود. نظام پوپوليستي مبتنيساالري ابهام ایجاد مينظام پوپوليستي و مردم

مراكز  دمكراسي وجودفریبي وجود دارد. اما در رو است كه در آن امكان عواماینعقاید مردم است و از

اي بين حاكميت و مردم هستند، تبدیل نهادها و احزاب كه واسطه هاي مسئول،علمي مستقل و رسانه

 شوند. پسند براي جلب افكار عمومي ميهاي فریبنده و عوامبه فيلتري براي حذف سيگنال

وليست تحت گذار پوپطور كه اشاره شد به تبيين اهداف و رفتار اقتصادي سياستاین مطالعه همان

 پردازد. ميپوپوليسم  عنوان اقتصادي

شدت در مدیریت بخش عمومي با اشكال و اقتصادي كه گرفتار سياستگذاري پوپوليستي است به

هاي اقتصادي اجرایي به اهداف مشخص شده دست سياست یي مواجه است. در چنين اقتصاديآرناكا

از مشخصات بارز آن است.  كسري بودجه و نابرابري باالمنابع دائمي وجود داشته و  كمبودنيافته، 

ترین چالش بخش عمومي در كشورهایي كه دچار آن را شاید بتوان اصلي پوپوليستيسياستگذاري 

هاي اقتصادي اجرایي در یك كشور و بررسي ميزان منظور بررسي انگيزه سياستبههستند نام برد. 

                                                 
كه براساس آن طوريكند. بهگيري مي. تابع مطلوبيت در اقتصاد، تابعي است كه ترجيحات افراد بر روي كاالها را اندازه1

كننده در پي دارد. در مطالعات اقتصاد سياسي شود كه مصرف يك سبد كاال، چه ميزان مطلوبيت براي مصرفمشخص مي
 نيز لحاظ شده است.  سياستگذارهاي بع مطلوبيت است و بنابراين در تابع رفاه اجتماعي مطلوبيتدولت نيز داراي تا

است اشاره به رهيافتي از علم اقتصاد دارد كه  Economic Populismاقتصادي كه ترجمه عبارت پوپوليسم  در اين مطالعه .2

  Populist Economicابل اقتصاد پوپوليستي ترجمه عبارت ها و نتايج آن اشاره دارد. در مقيسياستگذاراي از به مجموعه

 شود. هاي اقتصادي پوپوليستي به اجرا گذاشته ميشود كه در آن سياستاست كه به اقتصادي اطالق مي
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 م مشخص شود. سمفهوم اقتصاد پوپوليپوپوليستي بودن آنها؛ در ابتدا باید 

مطرح شد. هرچند تا پيش از آن در ادبيات  1980م مفهومي است كه در دهه ساقتصاد پوپولي

م در ستر اقتصاد پوپوليطور دقيقپوپوليستي اشاراتي شده بود، اما به هاياقتصادي درخصوص اقتصاد

ر آمریكاي التين برگزار شد، تعریف م دسدرخصوص اقتصاد كالن پوپولي 1989كنفرانسي كه در سال 

در آمریكاي التين پرداختند و پوپوليسم  شد. در این كنفرانس مجموعه مقاالت به بررسي اقتصاد كالن

هاي پوپوليستي اجرا شده در یك یا چند كشور آمریكاي التين ژه در هر یك از مقاالت سياستطور ویبه

آمده از این سلسله مقاالت روند تكراري و مشابه  وجه به دستمورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه قابل ت

ها بوده نتایج اجراي این سياست شباهت زیاد در و سپس پوپوليستيهاي این كشورها در اجراي سياست

اند، اما به لحاظ برخي هاي منحصر به خود را داشتهطوري كه هرچند هركدام از كشورها ویژگياست، به

عنوان به اند. این مجموعه مطالعات پس از آنهاي بسياري نيز بودهاراي شباهتهاي كليدي دویژگي

ي اقتصادي در سایر سياستگذارهاي ویژگيمورد استفاده قرار گرفته و براساس آن  يمطالعات مرجع

 مورد بررسي قرار گرفته است. پوپوليسم  كشورها از دیدگاه اقتصاد

پرونيسم اواخر قرن نوزده و چند دهه قرن ت ایدئولوژي پوپوليسم محصول جنبش ابا این توضيح

ميالدي در خاورميانه پدید  50در اروپا و دهه  30بيست در آمریكاي التين بود و ظواهري از آن در دهه 

 آمد كه پوپوليسم نبود. 

ياستگذاري در برخي شباهت بين سپردازد. ميپوپوليسم  هاي اقتصادژگيبه بررسي وی این مطالعه

هاي هاي صورت گرفته در اقتصاد ایران در برخي دورهزمانها در كشورهاي آمریكاي التين و سياستگذاري

را پوپوليسم  هاي اجرایي در اقتصاد ایران از منظر اقتصادزماني؛ انگيزه مطالعه بر روي چگونگي سياست

هاي اجرایي در اقتصاد ایران در قالب ستحال قضاوت درخصوص آنكه آیا سياكند. با اینتقویت مي

رو پيش از است. ازاینپوپوليسم  گيرد یا خير، نيازمند شناخت اقتصادقرار مي پوپوليستيهاي سياست

 الزم است تا مفهوم اقتصاد پوپوليسم تشریح شود. اقتصاد ایران، ورود به موضوع 

تشریح خواهد شد؛ در بخش دوم ليسم پوپو پارادایم اقتصاددر ادامه این مطالعه؛ در بخش اول 

 خصوصيات سياستگذاري پوپوليستي شرح داده شده و در بخش سوم شرایط و ریشه ظهور اقتصاد

ارائه  بررسي خواهد شد. همچنين در بخش چهارم فازها و یا مراحل در یك اقتصاد پوپوليستيپوپوليسم 

 نفتي مطرحپوپوليسم  این مطالعه موضوع آخر ازشود. به دليل اهميت مورد كشورهاي نفتي در بخش مي

 گيرد. شده و سياستگذاري پوپوليستي در كشورهاي نفتي مورد بررسي قرار مي

ت و دولت مورد یپوپوليسم از زوایاي اقتصاد و دولت و هدایدئولوژي  در مجموع در این مطالعه

 گيرد. مطالعه قرار مي

 بندي از مطالب صورت گرفته ارائه خواهد شد. در انتهاجمع
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 1. الگوی پوپوليستي1

 به سادگي امكانپذیر نيست. زیرا از یك طرف مفهوم اقتصادپوپوليسم  ارائه مفهوم دقيقي از اقتصاد

گيرد و از طرف دیگر در مقایسه با سایر مفاهيم در زمره مطالعات جدید اقتصادي قرار ميپوپوليسم 

هاي فشار و غيره در ادبيات اقتصادي كمتر مورد توجه قرار جویي؛ فساد، گروهاقتصاد سياسي مانند رانت

 گرفته است. 

سري خصوصيات به طور معمول برپایه یكپوپوليسم  تعاریف مختلف ارائه شده درخصوص اقتصاد

طوري ليست استوار شده است بهپومشترك مشاهده شده بين اقتصادهاي پوپوليستي و سياستگذاران پو

پوپوليسم  توان عنوان اقتصادده ميهاي اقتصادي اتخاذ شاي از شعارها، رفتارها و سياستكه به مجموعه

 الق كرد. را اط

توان از آن براي درك بهتر رائه شده و مياپوپوليسم  ترین تعاریفي كه درخصوصیكي از قدیمي

و یا سياستگذاري براساس  3ساالرياست. پدر (1965) 2اقتصاد پوپوليست نيز استفاده كرد، تعریف دي تال

است كه با این مشخصات  پوپوليستيهاي یك عنصر ضروري براي سياست ؛رهيافت یك پدر دلسوز

خيزد یك حركت سياسي است كه در حمایت از طبقه كارگر یا كشاورز )رعيت( بر مي» شود: شناسایي مي

ار از بين این دو گروه بر تصورت یك حركت مستقل و خودمخجدا از این دو گروه است یعني به اما

 «.نخواسته است

 یكنزد نيزپوپوليسم  اقتصادما را به  توانددي ميتا حدود زیاپوپوليسم  ( ازتعریف دي تال )

اي از نيز در بيشتر مطالعات صورت گرفته مجموعهپوپوليسم  ، اقتصادبراساس این تعریفكند. 

شود. با این حال این هاي مردم و طبقه كارگري را شامل ميهاي اقتصادي در حمایت از تودهسياست

 ه گونه ایست كه در نهایت پيامدهاي انتظاري را در پي ندارد. ب پوپوليستيروش سياستگذاري در اقتصاد 

كه بر روي كشورهاي آمریكاي التين اي براساس مطالعه (1991) 4كافمن و استالینگزاز دیدگاه 

شود كه براي دستيابي به اهداف ها را شامل مياي از سياستمجموعهپوپوليسم  اقتصاد ،انجام شده

 اند. این اهداف عبارتند از: خاصي طراحي شده

شود تا این موضوع باعث مي 5:)فرودست( تر از متوسطپایين. حمایت سازماندهي شده از طبقه 1

 طبقه حاميان زیادي براي خود جذب كند؛ این سياستگذار پوپوليست در بين

 وكار با منشأ داخلي، . حمایت از كسب2

 هاي خارجي و صنایع بزرگ داخلي. . انزواي سياسي ثروتمندان؛ شركت3

                                                 
1. Populist Paradigm  

2. Di Tella 

3. Paternalism  

4. Kufman and Stalings  

5. Lower-middle Class Groups   
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 شود عبارتند از: هاي اقتصادي كه براي دستيابي به این اهداف اجرا ميدر همين راستا سياست

 ـ كسري بودجه براي تقویت تقاضاي داخلي، 

 هاي قيمتي براي تنظيم توزیع درآمد، ـ افزایش دستمزد اسمي و كنترل

منظور كنترل تورم و افزایش دستمزد و سود در بخش ـ كنترل نرخ ارز و یا تقویت ارز داخلي به

 غيرقابل تجارت. 

ها ميان اهداف یك دولت با اهداف مذكور به معناي پوپوليست ذكر است صرف وجود شباهت شایان

ي و روش پيگيري اهداف مهم است. به بيان دیگر كشورهاي زیادي سياستگذاربودن نيست بلكه شيوه 

پردازند و با روش عالمانه و وكار داخلي )ملي( و یا حمایت از طبقه فرودست ميبه حمایت از كسب

 رسند. هاي اقتصاد، به موفقيت نيز مينظرگرفتن محدودیتدر

بيش در تعاریف دیگر از وهاي عنوان شده ازسوي كافمن و استالینگز كممجموعه اهداف و سياست

شده و در  ارائهپوپوليسم  تري كه از اقتصادتر و كاملشود. تعریف دقيقنيز مشاهده ميپوپوليسم  اقتصاد

دایم اقتصاد ا( از پار1991) 1شود. تعریفي است كه ادواردز و درنبوشتأكيد مي این مطالعه نيز بر آن

 اند.كرده ارائهسم پوپولي

اقتصاد »كنند كه از دیدگاه ما طور تعریف ميرا اینپوپوليسم  ( اقتصاد1991درنبوش و ادواردز )

د داشته و در مقابل بر رشد اقتصادی و توزيع درآمد تأكيرهيافتي به اقتصاد است كه « 2سمپوپولي

های خارجي و واكنش عامالن اقتصادی و ريسك ناشي از تورم و كسری بودجه، محدوديت

تعبيري پوپوليسم  اقتصاد. درواقع چنين تعریفي از گيردهای جمعي غيربازاری را ناديده ميسياست

ای پوپوليستي هسياستگذاریكه  دهدهشدار مي، بلكه كارانه نيستدستكارانه از اقتصاد محافظه

شوند، همان شوند و زماني كه منجر به شكست ميطور معمول در نهايت منجر به شكست ميبه

درنبوش و ادواردز  .شوندها سود ببرند در نهايت متضرر ميگروهي كه قرار بود از اين سياست

كنند كه نظریه اصلي ما این است كه تجربيات اقتصاد كالن مختلفي كه بررسي شده ( تأكيد مي1991)

 هم متفاوت بوده باشند.  هاي اجرا شده ممكن است بابسيار شبيه به هم بودند، عليرغم آنكه سياست

م و الگوي اقتصاد سپوپوليتصاد شده درخصوص اق ارائهبندي از تعاریف بنابراین در مجموع با جمع

رهيافتي است كه در آن بهبود وضعيت توزیع درآمد پوپوليسم  باید عنوان داشت كه اقتصاد پوپوليستي

در صدر اهداف قرار گرفته و براي دستيابي به این اهداف  تر از متوسط )فرودست(پایينو حمایت از طبقه 

توجه به این نكته گيرد. را تا حدود زیادي در نظر نمي هاي ذاتي اقتصادیتدسياستگذار پوپوليست محدو

بسيار حائز اهميت است كه در نظر گرفتن اهدافي مانند بهبود وضعيت توزیع درآمد و افزایش رفاه طبقه 

                                                 
1. Dornbusch and Edwards 

2. Economic Populism  
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متوسط به خودي خود اهداف قابل قبولي هستند، اما روش دستيابي سياستگذار پوپوليست به این اهداف 

هاي ذاتي اقتصادي( كه در نهایت منجر به عدم دستيابي نظر گرفتن محدودیتدر ست )بدون ا ايبه گونه

 شود.به اهداف تعيين شده و اتالف منابع اقتصاد مي

 

 . خصوصيات سياستگذاری اقتصادی پوپوليستي2

تا حدود الگوي اقتصاد پوپوليستي كه در باال به آن اشاره شد، و روشن ساختن پوپوليسم  تعریف اقتصاد

هاي اجرا شده توسط كمك كند. سياست پوپوليستيتواند به درك خصوصيات سياستگذاري زیادي مي

هاي سياستگذاراي پوپوليست اگرچه بسته به شرایط مختلف متفاوت بوده و در كشورهاي مختلف سياست

ها داراي تاین سياس اقتصادي متناسب با مقتضيات زماني و مكاني به اجرا گذاشته شده است؛ اما

بيش نتایج كم و هاي مشتركي نيز هستند كه باعث شده تا در كشورهاي مختلف با شرایط متفاوت، جنبه

 مشابهي داشته باشند. 

اي به بررسي خصوصيات اقتصاد كالن سياستگذاري ( در مطالعه1991دورنوبش و ادواردز )

هاي شدید انبساطي مالي و ليست سياستاند. از دیدگاه این دو سياستگذاران پوپوپرداخته پوپوليستي

ها گذارند تا به بازسازي اقتصاد و رشد اقتصادي سرعت بخشند. در اجراي این سياستاعتباري به اجرا مي

در پي اجراي چنين  معموالًتوجه چنداني به كسري بودجه، كسري خارجي و تورم نشده و  معموالً

شد اقتصادی باال، تورم باال، عدم تعادل در برای رمدت پس از يك بازه كوتاههایي سياست

 شود.ها ايجاد مياقتصاد، كاهش دستمزد حقيقي و عدم تعادل در ترازپرداخت

های انبساطي بدون سياست؛ پوپوليستيهاي كالن بنابراین جنبه اصلي اشتراك بين سياست

نتيجه همچنين یك های اقتصادی در جهت منافع طبقه متوسط است. توجه به محدوديت

 . ها بروز كسری بودجه و تورم استمشترك بين اين سياست

طور معمول فروپاشي نتيجه نهایي چنين سياستگذاري به (1991) از دیدگاه درنبوش و ادواردز

حل مناسبي براي خروج از این وضعيت نداشته و منجر به اقتصاد است كه در این شرایط سياستگذار راه

هاي باال با هزینهسازي هایي براي ثباتشود كه برنامهمي IMFلمللي مانند ادخالت نهادهاي مالي بين

 دارند. 

 هاي زیر توجه كرد:مؤلفهتوان به هاي پوپوليستي ميمنظور شناسایي سياستبه

هاي صورت كه سياستبه این هستند: اجتماعيخاستگاه  یدارا ی پوپوليستيهاسياست .1

 ندر ایكند. توزیع درآمد در آنها مناسب نيست رشد پيدا ميپوپوليستي در كشورهایي كه وضعيت 

كنند از این طریق جایگاه ها سعي ميدولتكشورها باور عمومي بر آن است كه وضعيت باید تغيير كند. 

 اجتماعي خود را بازیابند. 
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تر از هاي پوپوليستي جلب رضایت طبقه پایيناهداف سياست هدف سياست پوپوليستي: .2

 كند. ها در این جهت حركت ميبوده و همه سياست ترین زمان ممكنودست( در كوتاه)فر متوسط

 هاي پولي و مالي انبساطي در رأس كار سياستگذار پوپوليستيسياست نوع سياست اجرايي: .3

 شود. است كه در نهایت منجر به تورم و كسري بودجه مي

 برخي اقدامات اوليه سياستگذار پوپوليست عبارتند از: اقدامات اوليه سياستگذار: .4

 1اقتصادسازي بازفعال 

 افزایش حداقل دستمزد 

  منظور كنترل تورمارزش پول داخلي )كاهش نرخ ارز( به افزایشتالش براي 

  علت هزینه سياسي كه هاي بازتوزیعي بهجاي سياستهاي توزیعي بهبيشتر به سياستتوجه

 2.بر داردافزایش ماليات در

هاي بازتوزیعي به نوبه مجدد و سياستسازي هاي فعالالبته باید توجه داشت با وجود آنكه سياست

 ايگونهست بههاي پوپوليطور معمول نحوه اجراي آنها توسط دولتاما به ،خود اهداف مناسبي هستند

نتيجه اجرای چنين توجه دارند و در نهايت مدت ها تنها به اهداف كوتاهاين دولتست كه ا

ها و همچنين بدتر بحران ترازپرداخت ،افزايش بيكاری، افزايش كسری بودجه ،هاييسياست

 3.شدن وضعيت توزيع درآمد است

هاي است. با این درك از سياست پوپوليستيهاي هاي كلي سياستموارد عنوان شده در باال جنبه

هاي زماني مختلف در كشورها را از این منظر مورد هاي اجرا شده در بازهتوان سياستمي پوپوليستي

 بررسي قرار داد. 

 

 پوپوليست سياستگذارشرايط ظهور . 3

گونه رواج دارد و در برخي دیگر از كشورها این پوپوليستيهاي اینكه چرا در برخي از كشورها سياست

  محل بحث در ادبيات اقتصادي است. شود، یكي از موارد ها كمتر مشاهده ميسياست

ان پوپوليست در سياستگذاردهد كه تجربه كشورهاي آمریكاي التين مانند شيلي و پرو نشان مي

                                                 
1. Economic Reactivation  

هاي گروه ازبخشي از منابع را  سياستگذارهاي بازتوزيعي در علم اقتصاد، سياستي است كه براساس آن منظور از سياست .2

نوعي سياست بازتوزيعي است كه درآمد ستاني كند. سياست مالياتهاي كم درآمد توزيع ميپردرآمد گرفته و در بين گروه
كنند و دولت منابع به دست آمده را صرف عرضه كاالي عمومي و غيره مانند بهداشت افراد پردرآمد ماليات بيشتري پرداخت مي

ن. اين پردازد و نه بازتوزيع آبه توزيع منابع مي صرفا   سياستگذارست كه ا ايگونهكند. اما سياست توزيعي بهعمومي و... مي
سياست در كشورهايي كه داراي منابع طبيعي در اختيار دولت هستند قابل انجام است و در غير اين صورت در كشورهايي 

تواند منابع الزم براي اجراي سياست هايي مانند خلق پول توسط بانك مركزي ميكه داراي منابع طبيعي نيستند، تنها روش
 توزيعي توسط دولت را فراهم آورد. 

3. Mazarei, 1996. 
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هاي ناشي از آن ظهور این كشورها پس از یك دوره اصالحات و تعدیالت ساختاري و ایجاد نارضایتي

طور ش رشد اقتصادي و افزایش نابرابري بهكرده است. اصالحات ساختاري كه در ابتدا منجر به افزای

تر از متوسط )فرودست( به این باور عمومي برسند كه طبقه پایينشود تا شود، باعث ميهمزمان مي

ي پوپوليست سياستگذاردرآمدهاي افزایش یافته به صورت عادالنه توزیع نشده و همين امر زمينه ظهور 

اي كم و بيش مشابه، گرفتار با تجربه 1980پرو در دهه و  1970آورد. شيلي در دهه را فراهم مي

 ان پوپوليست شدند. سياستگذار

 همچنين در برخي كشورهاي نفتي امكان ظهور سياستگذار پوپوليست بيشتر از سایر كشورهاست

  نفتي به آن پرداخته خواهد شد. پوپوليسم  كه در بخش انتهایي این مطالعه با عنوان

تواند موجب ظهور سياستگذار پوپوليست شود و در ادبيات اقتصادي از كه مي ازجمله موارد دیگري

طوري كه در این جوامع باور شرایط اوليه نام برده شده، گسترش فساد در جامعه است. بهعنوان به آن

هاي فشار تا حد زیادي بر دولت )حاكميت( تأثيرگذار بوده و بخش زیادي عمومي بر این است كه گروه

دهند، در چنين شرایطي زمينه براي ظهور یك سياستگذار پوپوليست كه خود اختصاص ميمنابع را بهاز 

در بخش ابتدایي اشاره پوپوليسم  طور كه در تعریفهمان 1دهد فراهم است.وعده به مبارزه با فساد مي

ر پوپوليست گيرد اما سياستگذاصورت مي فرودستحركتي است كه در حمایت از طبقه پوپوليسم  شد،

كه درصد باالیي از جمعيت جامعه را تشكيل  فرودستاز بين آن مردم نيست. در حقيقت زماني كه طبقه 

 فرودستدهند فاصله زیادي با طبقه ثروتمندان داشته باشند، نياز براي كاهش این فاصله در طبقه مي

 امكان ظهور دارد.  ودستفروجود دارد و در نتيجه سياستگذار پوپوليست با شعار حمایت از طبقه 

هاي انبساطي در مرحله همچنين باید توجه داشت كه سياستگذار پوپوليست براي اجراي سياست

رو عبور از یك دوره ركود و قرار گرفتن در ابتداي دوره افزایش درآمدها اول نيازمند منابع است. ازاین

 نيز از شرایط اوليه است. 

 صورت زیر خالصه كرد: هاي پوپوليستي را بهایط اوليه ظهور سياستتوان شرطور كلي در مجموع ميبه

 ،عبور از دوره ركود و افزایش درآمدها .1

 ،توزیع نابرابر درآمد .2

 ،افزایش فساد .3

پيامدهاي  نارضایتي اجتماعي عمومي )ناشي از فساد گسترش یافته و توزیع نابرابر درآمد و بعضاً .4

 ،هاي تعدیل ساختاري(ناشي از سياست

 2،تواند بهتر شودبر اینكه اوضاع ميوجود باور عمومي مبني .5

 در زمان رونق. .6

                                                 
1. Dornbousch and Edwards, 1991. 

 .1991، براساس مطالعه درنبوش و ادواردز. 2
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 . مراحل اقتصاد پوپوليستي4

شود، داراي اي كه در آن به اجرا گذاشته ميو نتایج آن اگرچه بسته به جامعه پوپوليستيسياستگذاري 

در بيشتر كشورهاي  هایي است، اما در مجموع داراي خصوصيات مشترك زیادي بوده و تقریباًتفاوت

( مراحل 1991مورد بررسي در مطالعات مختلف روند مشابهي را طي كرده است. ادواردز و درنبوش )

اند كه بررسي كشورهاي آمریكاي و عنوان كرده را به چهار مرحله تقسيم كرده پوپوليستي سياستگذاري

در تمامي این  دهد كه این چهار مرحله تقریباًبودند نشان مي پوپوليستيالتين كه گرفتار سياستگذاري 

 كشورها مشاهده شده است. 

است كه  درحالي كه داراي الگویيرسد )ميزماني كه به قدرت  پوپوليستيطور كلي سياستگذار به

هاي اقتصادي بلندپروازانه با هدف بهبود توزیع سرعت دست به اجراي سياستدر باال به آن اشاره شد( به

براساس مطالعه ادواردز و درنبوش  زند.درآمد، ایجاد شغل و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، مي

اند، اما چهار فاز تار مخصوص به خود را داشته( اگرچه هر یك از سياستگذاران پوپوليست رف1991)

 توان شناسایي كرد: رفتار سياستگذاران پوپوليستي مي نتيجه)مرحله( در 

نسخه خود قرار دارد: رشد توليد؛  طور كامل در تطابق بادر مرحله اول سياستگذار به مرحله اول: -

هاي اقتصاد كالن چيزي از ياستدستمزد حقيقي و نرخ اشتغال در وضعيت مناسبي قرار دارد و س

زا نباشد و هاي قيمتي باعث شده است تا تورم خيلي مشكلموفقيت كم ندارند. در این مرحله كنترل

شود. كاهش موجودي انبارها و در دسترس همچنين در كنار آن؛ كمبودها از طریق واردات تأمين مي

 دهد. بر تورم پوشش ميثير اندكي أبودن واردات، تقاضاي درحال گسترش را با ت

شود كه ناشي از دو موضوع در این مرحله اقتصاد وارد تنگنا و شرایط سخت مي مرحله دوم: -

نا تا حدودي ناشي از گسترش شدید تقاضا براي كاالهاي داخلي و تا حدودي دیگر گاست. این شرایط تن

كاهش موجودي انبار خصوصيت  ناشي از كمبود رو به رشد ارز خارجي بوده است. برخالف مرحله اول كه

ساز منبع مشكالت واصلي آن مرحله بود، در مرحله دوم سطح پایين موجودي انبار و كاهش شدید ساخت

هاي ارزي و حمایت از تجارت خارجي در این است. قيمتگذاري مجدد و تالش براي كاهش تورم، كنترل

درحالي كه دستمزد در شرایط قبلي باقي  یابدطور معناداري افزایش ميمرحله ضروري است. تورم به

هایي كه در مرحله قبل بر روي ارز و دستمزد حقيقي اعطا مانده است. كسري بودجه در نتيجه سوبسيد

 شدت افزایش یافته است. شده به

كمبودهاي بسيار شدید، شتاب بيش از حد نرخ تورم، شكاف واضح ارز خارجي  مرحله سوم: -

شود. كسري بودجه ارزش شدن ارز داخلي و تبدیل سرمایه داخلي به ارز ميمنجر به خروج سرمایه و بي

رود. دولت تالش آوري شده و سوبسيدهاي باال، رو به وخامت ميعلت كاهش شدید در ماليات جمعبه
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 كند. دستمزد حقيقي شدیداًسازي از طریق قطع سوبسيدها و كاهش نرخ ارز اقدام به ثباتكند تا مي

مشخص است كه دولت  شوند. در این مرحله كامالًهاي اقتصادي نامتعادل ميیابد و سياستكاهش مي

 اي قرار گرفته است. در وضعيت بسيار نااميدكننده

گيرد. در ر دستور كار دولت جدید قرار ميارتودوكسي دتثبيتي  هايسياست مرحله چهارم: -

یابد و حتي شدت كاهش ميشود، نرخ دستمزد حقيقي بهبه اجرا گذاشته مي IMFبرخي موارد اصالحات 

گردد. همچنين این كاهش باز مي پوپوليستيهاي به زیر نرخي دستمزد حقيقي قبل از اجراي سياست

گذاران را به شدت نااميد هاي اجرا شده گذشته، سرمایهاستبسيار طوالني و ماندگار خواهد بود، زیرا سي

علت گذاري شده است. كاهش شدید دستمزد حقيقي بهكرده و موجب خروج سرمایه و كاهش سرمایه

تواند حركت افتد كه سرمایه امكان جابجایي و حركت داشته اما نيروي كار نمياین واقعيت اتفاق مي

كند اما نيروي كار در دام هاي نامناسب اقتصادي، سرمایه فرار ميتكند، در نتيجه با اجراي سياس

آميز شود. این رفتارها به طور معمول در نهایت منجر به تغيير خشونتهاي نادرست گرفتار ميسياست

 شود. دولت مي

شان تا انتهاي آن را ن پوپوليستي گذاراي كه در باال به آنها اشاره شد، از ظهور سياستچهار مرحله

طور معمول در كشورهایي كه داراي به پوپوليستيهاي دهد. اما نكته قابل توجه آن است كه سياستمي

طور كه شود. همانتكرار  ممكن استكند. یعني این چرخه مه پيدا ميچنين سياستگذاراني هستند ادا

طور معمول به ستيپوپوليهاي اشاره شد، سياست پوپوليستيهاي در بخش شرایط اوليه اجراي سياست

، پس پوپوليستيشوند. بنابراین در بسياري از اقتصادهاي به دنبال اصالحات اقتصادي به اجرا گذاشته مي

 پوپوليستيسياستگذاري  از فاز چهارم و انجام برخي اصالحات و بهبود نسبي اوضاع اقتصادي، مجدداً

 شود. رونق گرفته و فاز اول اجرا مي

شود آن است كه با توجه به روشن بودن پيامدهاي اجراي اینجا مطرح ميیك سؤال مهم كه در 

( یك 1991شود؟ براساس درنبوش و ادواردز )ها تكرار ميهاي این چنيني، چرا این سياستسياست

طور كلي طراحان شود آن است كه بهپاسخ كلي كه توسط ادبيات اقتصاد سياسي به این سؤال داده مي

ژیك دارند. اما نتيجه آن خواهد راتتها، اهداف اس، از اجراي این سياستپوليستيپوهاي چنين سياست

مانند محدودیت نرخ ارز و نرخ هاي ذاتي اقتصاد ها در نهایت محدودیتشد كه با اجراي این سياست

ها كه شوند و تورم باال و دستمزد حقيقي پایين را در پي دارند. این پيامدتورم باال به اقتصاد تحميل مي

سياسي هاي هاي اقتصادي را در پي دارند، در نهایت منجر به نارضایتي و حتي بحرانتعادلعدم 

 1.شوندمي

 

                                                 
 .1991 ،. ادواردز و درنبوش1
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 نفتيپوپوليسم  .5

پوپوليسم اندیشه سياسي است كه داعيه حكومتداري داشته، بار ایدوئولوژیك پيدا كرده و مانند هر 

هاي عمومي داراست. خاستگاه و كاركرد ایدئولوژي ایدئولوژي دیگري سياستگذاري خاص خود را در حوزه

ر گرفته است. آنگاه ي دولتي مورد مطالعه قراسياستگذاراز زوایایي چون اقتصاد و دولت و نيز پوپوليسم 

تاریخي آن جنبش پرونيسم در آمریكاي التين و در پي ظهور و بلوغ  أشویم كه منشاست كه متوجه مي

هاي هدیت، اقتصاد و بود. اگر چه جلوه 20و چند دهه قرن  19هاي ناسيوناليستي اواخر قرن جنبش

در آلمان و ایتاليا ظاهر شد، اما  با غلظت و شكل و شمایل فاشيستي 30دولت پوپوليسم در اروپاي دهه 

 پوپوليسم نبود.

هاي پوپوليستي در كشور آمریكاي التين مانند ونزوئال در عصر حاضر و در دوران اوباما نيز جنبش

ميالدي تعلق داشت با  50و بوليوي رشد كردند اما سياستگذاري اقتصادي آنها چون به دوران دهه 

از فساد و نارضایتي عمومي پدید آوردند. همچنين مسير توسعه  استقبال عمومي مواجه نشده و آواري

با فساد  2016هاي آخر سال ان پوپوليست از راه اصلي منحرف شده و در ماهسياستگذاربرزیل نيز با 

ها كه در ادامه به آن اشاره مختصري خواهيم يسياستگذارحكومتي مواجه و بركنار شدند. به علت ماهيت 

 پوليسم نفتي نيز گفتند. داشت، به آنها پو

طور خالصه باید اشاره داشت كه پوپوليسم آمریكاي التين محصول موج اول كشاورزي و دهقاني به

و ریشه پوپوليسم آمریكاي التين را نداشت، بلكه كاراكتر و  أميالدي منش 30بود. پوپوليسم اروپاي دهه 

بود. پوپوليسم عصر حاضر  mass armyهم موج دوم صنعتي شدن و  ویژگي فاشيسم اروپایي آن

  1.آمریكاي التين، پوپوليسم نفتي بود

نفتي پوپوليسم  شود،هاي اخير از آن یاد ميدر سالپوپوليسم  كه در ادبيات اقتصاد جدیديموضوع 

پردازد و براساس است. این بخش از ادبيات به بررسي ویژگي كشورهاي نفتي مي Petro Populismیا 

هاي پوپوليستي ان تمایل زیادي به اجراي سياستسياستگذارشود كه در كشورهاي نفتي، آن ادعا مي

هاي اقتصاد كالن پوپوليستي و همچنين سياست خارجي پوپوليستي در این كه سياست طوريدارند به

 شود. كشورها به اجرا گذاشته مي

این كشورها به طور ویژه پوپوليسم  شرایط خاص كشورهاي نفتي باعث شده تا در ادبيات اقتصاد

پوپوليست پس از یك دوره رونق در كشورها  سياستگذارطور كه اشاره شد، مورد بررسي قرار گيرند. همان

دهد، احتمال كه ابعاد رونق در كشورهاي نفتي در مقياس بزرگي رخ ميكند، از آنجایيظهور پيدا مي

بوده و همچنين پيامدهاي ناشي از اجراي هاي پوپوليستي در این كشورها نيز بيشتر بروز سياست

                                                 
 ( مراجعه شود. Gammer, 2004) 2004براي مطالعه بيشتر در اين باره به گامر  1.
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 هاي پوپوليستي نيز بيشتر است. سياست

هاي نفتي است. سياستپوپوليسم  گيرد، موضوعآنچه در این بخش از مطالعه مورد توجه قرار مي

هاي اقتصادي كه در اقتصادي اجرا شده در كشورهاي پوپوليستي نفتي تا حدود زیادي به سياست

هایي كه شاید بتوان گفت در ادبيات اقتصادي از آنها اشاره شد شباهت دارد، سياست هاي قبل بهبخش

هاي اقتصادي شود. بنابراین با توجه به شباهت سياستآنها تحت عنوان بيماري هلندي نيز نام برده مي

هاي مخصوص و سایر كشورهاي پوپوليستي در این بخش تنها به ویژگي نفتي پوپوليستيدر كشورهاي 

 گيرد. ها مورد بررسي قرار ميكشورهاي نفتي پرداخته شده و پيامد اجراي این سياست

اي از ادبيات اقتصادي در ارتباط است. ابتدا ادبيات رفتار نفتي با مباحث گستردهپوپوليسم  موضوع

است كه در آن سياست خارجي كشورهاي داراي منبع  1سياست خارجي كشورهاي داراي منابع طبيعي

كنند كه كشورهاي داراي منبع ( در این خصوص عنوان مي2011) 2شود. راس و واتني بررسي ميطبيع

لحاظ سياسي اند ولي بهلحاظ اقتصادي با جهان خارج پيوند عميق برقرار كردهطبيعي عليرغم آنكه به

 ي اندكي دارند. المللبينهمگرایي 

نيز در ارتباط است كه در آن  3«هاي رانتيدولتنظریه »نفتي همچنين با ادبيات پوپوليسم  موضوع

( كه 1970) 4طلبي سياسي است. مطالعه مهدويدولت رانتي عالقمند به یك خودمختاري و استقالل

هاي رانتي هاي رانتي است، اشاره دارد كه دولتهاي دولتترین مطالعات در زمينه ویژگيیكي از پر ارجاع

دارند و این موضوع چه در سياست  طلبانه و خودمختاري سياسيلهاي استقالتمایل زیادي به سياست

 خارجي و چه در سياست داخلي آنها نمود دارد. 

در ارتباط پوپوليسم  نيز مشخص است، با ادبيات طور كه از عنوان آننهما نفتيپوپوليسم  در نهایت

 است. ادبياتي كه در ابتداي این مطالعه نيز به آن اشاره شد. 

كند كشور نفتي ایران، ونزوئال، بوليوي و اكوادور ادعا مي چهار بر روي اي( در مطالعه2014) 5جهترو

در سياست خارجي رفتاري مشابه یكدیگر دارند، این كشورها سياست  نفتي پوپوليستيكه كشورهاي 

 خارجي رادیكال داشته و مهمترین خصوصيت مشترك سياست خارجي آنها، رفتار ضد آمریكایي است.

كه كشورهاي نفتي حاشيه خليج فارس و  طوريشود؛ بهاین رفتار در همه كشورهاي نفتي مشاهده نمي

 هاي بزرگ هستند. الملل همگام با آمریكا و سایر قدرتیا برونئي كشورهایي هستند كه در سياست بين

با كشورهایي مانند ایران، ونزوئال و  فارس تفاوت بين كشورهاي حاشيه خليجكه علت درخصوص آن

( در كتابي 1388) 6توان با قاطعيت اظهارنظر كرد. اما كارلچيست، نمي نفتي پوپوليستيسایر كشورهاي 

                                                 
1. Foreign Policy Behaviour of Resource Rich State 

2. Ross and Voeten 

3. Rentier State theory 

4. Mahdavi 

5. Hetrog 

6. Karl  
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گيري نهادها نحوه چگونگي شكل هاي كشورهاي نفتي پرداخته، تالش كرده است تاكه به بررسي ویژگي

دارد كه یكي آن را توضيح دهد. وي در این كتاب عنوان مي در كشورهاي نفتي، رفتار دولت و پيامدهاي

گيري نهادها در برخي كشورهاي نفتي با یكدیگر تفاوت قابل شود نوع شكلاز مواردي كه باعث مي

كند كه در كشورهاي مالحظه داشته باشد، نسبت منابع نفتي به ازاي جمعيت كشور است. كارل عنوان مي

ات، قطر، كویت و غيره كه در آنها نسبت ذخایر نفتي سرانه مقدار باال و قابل نفتي مانند عربستان، امار

ها متفاوت از كشورهایي مانند ایران و ونزوئال كه از يسياستگذارگيري نهادها و توجهي است؛ نوع شكل

چار كند، است و از این روست كه این كشورها كمتر دآنها با عنوان كشورهایي با سرمایه ناكافي یاد مي

 شوند. مي 1«نحسي منابع طبيعي» پدیده

( را شاید بتوان براي توجيه رفتار متفاوت سياست خارجي 1388بندي كارل )این استدالل و تقسيم

كار برد. یعني نوع متفاوت ( به آن اشاره شده، نيز به2014ج )ورتكشورهاي نفتي كه در مطالعه ه

نفتي سرانه پایين و باال )كشورهاي با سرمایه كافي و  گيري نهادها در كشورهاي نفتي با ذخایرشكل

 ناكافي( موجب شده است تا نحوه سياست خارجي آنها نيز متفاوت باشد. 

اقتصادي در كشورهاي  اي از رفتارهاي سياسي ونفتي را مجموعهپوپوليسم  ( معناي2014هتروج )

گرا؛ مخالفت با كشورها با سياست داخلي چپداند. از نظر وي سياست خارجي رادیكالي در این نفتي مي

طبقه  2طور ویژه تمركز بر بسيج سياسيهاي بازتوزیعي و بهسياست داري بزرگ داخلي،هاي سرمایهگروه

 همراه است.  3پایين به حاشيه رانده شده

ي گرایهاي حكمراني اقتدارگرا، مليمؤلفهنفتي با پوپوليسم  (2014همچنين از دیدگاه هتروج )

طلبي براي تبدیل جامعه به و جاه 4اقتصادي در مقابل بازرگاني خارجي، خودكفایي، حاكميت خودنما

كند كه اگر چه هر یك از این ( استدالل مي2014یك جامعه بزرگ، شناخته شده است. هتروج )

ست نيز مشاهده شود، اما كمتر مشاهده شده ا غيرنفتي پوپوليستيخصوصيات ممكن است در كشورهاي 

طور همزمان در كشورهاي پوپوليستي باشد و جمع همه آنها با یكدیگر مختص كه تمام این خصوصيات به

 است.  نفتي پوپوليستيكشورهاي 

در برخي  با ادبيات بيماري هلندي نيز در ارتباط است. آنچه پس از رونق نفتيپوپوليسم  ادبيات

شود، تا حدود زیادي به رفتار نام برده مي« هلندي بيماري»كشورهاي نفتي رخ داده و از آن تحت عنوان 

حال باید توجه داشت كه نفتي شبيه است. با اینغير پوپوليستي در كشورهاي سياستگذاراقتصادي 

كه بيماري هلندي را شاید طورينفتي، مفهومي فراتر از ادبيات بيماري هلندي است. بهپوپوليسم  ادبيات

كه پوپوليست در كشور نفتي دانست، درحالي سياستگذارهاي اقتصادي یك بتوان نتيجه بخشي از سياست

                                                 
1. Resource Curse  

2. Political Mobilization 

3. Marginalized 

4. Flamboyang Leadership  
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ان سياستگذارانگيزه رفتار  و ي، نوعسياستگذارهاي اقتصادي به ماهيت بر جنبهپوپوليسم نفتي عالوه

 دازد. پرعد سياسي و اقتصادي ميپوپوليستي و نتایج آن از بُ

ي پوپوليستي اشاره شد كه فاز چهارم سياستگذار مراحلدر بخش قبل از این مطالعه درخصوص 

 (1388شود. كارل )آميز دولت ميي پوپوليستي در برخي موارد منجر به تغيير خشونتسياستگذار

نشان داده ، اما در بررسي خود بر روي كشورهاي نفتي نفتي نداشتهپوپوليسم  اي به موضوعهرچند اشاره

هاي ضعيف و اقتدارگرا بودند بعد از افول رونق نفتي در است كه چطور كشورهاي نفتي كه داراي دولت

 اند. دچار بحران سياسي شده 1970انتهاي دهه 

پوپوليستي در كشورهاي  سياستگذار( عليرغم آنكه ارتباط مستقيمي با رفتار 1388استدالل كارل )

نفتي ندارد، ولي از آن جهت كه اثر سياسي دوران پس از رونق در كشورهاي نفتي را بررسي كرده و به 

( 1388طور خاص و به اختصار به مورد ایران نيز پرداخته، جالب توجه است. در حقيقت استدالل كارل )

ي پوپوليستي در كشورهاي نفتي باشد. ارسياستگذتواند تبيين فاز چهارم آید، ميكه در ادامه مي

 اند. را طي كرده 1970هاي مياني دهه كه كشورها دوره رونق نفتي سالطوريبه

دارد كه كشورهاي صادركننده نفت داراي سرمایه ناكافي )یعني عنوان مي 1(1388كارل )

ها شباهت شان به رونقواكنشلحاظ شان پایين است(، بهكشورهایي كه منابع آنها به نسبت جمعيت

زیادي با یكدیگر دارند. ایران، ونزوئال، نيجریه، الجزایر و اندونزي همگي مخارج را افزایش داده، كشاورزي 

هاي طور خالصه براي برنامهاند و بهرا كوچك كرده و در نهایت گرفتار ارز بيش از حد ارزشگذاري شده

اما درون این چارچوب كلي مشترك، نوسانات جدي در عملكرد به دردسر افتادند. « ثمرده كردن نفت»

طور ویژه آلومينيم د. اندونزي و الجزایر بر توسعه گاز طبيعي، ونزوئال و نيجریه روي فلزات و بهوشدیده مي

دهد كه كشورهایي كه به ( نشان مي1989گذاري كردند. آیوتي )و فوالد و ایران در امور دفاعي سرمایه

 هاي معدني رفتند، عملكرد بهتري داشتند. بيعي به جاي كلوخهسمت گاز ط

از لحاظ اقتصادي، اندونزي بسيار بهتر از سایرین پيش رفت، مخارجش را كمتر افزایش داده و 

 فيزیكي، آموزش و كشاورزي برقرار كرد.  هايتري در بين زیرساختسعه متوازنتو

هاي اقتصادي، در بروندادهاي سياسي این كشورها بر مشابهت( عالوه1388اساس مطالعه كارل )بر

شود. ونزوئال، ایران، الجزایر و نيجریه الگوهاي مشابه تغيير رژیم یا بحران نيز الگوهاي مشابهي دیده مي

هاي ثباتي سياسي دولتبي 1شدید رژیم را تجربه كردند، اگرچه زمان و ابعاد آن متفاوت بود. جدول 

دهد.نفتي را نشان مي

                                                 
تلخيص شده « هاي نفتيهاي نفتي و دولتمعماي فراواني، رونق»نفتي از كتاب پوپوليسم  مطالب اين بخش تا پايان .1

 است. 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

16 

 1992-1974های نفتي، ثباتي سياسي دولتبي .1جدول 

 تغيير دولت تغيير رژيم تغيير حكومت كشور رديف
 + + + ایران 1
 - + + نيجریه 2
 تهدید شده تهدید شده + الجزایر 3
 - تهدید شده + ونزوئال 4
 - - - اندونزي 5
 - - + نروژ 6

 .1388 ،كارل:مأخذ

 

الجزایر و ونزوئال( قرار واقعي در نوع رژیم )ایران و نيجریه( باالتر از تهدید )در این جدول، تغييرات 

گونه كه وبر تعریف آن 1( در تفاوت بين دولت، رژیم و حكومت بيان شده كه دولت1388كارل )ت. گرفته اس

صورت  آور در یك قلمرو معينهاي جمعي الزامكند، ساختار سازماني دائمي است كه درون آن انتخابمي

شوند. دولت شامل نظام اداري، نظم قانوني نهادینه شده و هنجارهاي رسمي و غيررسمي گيرند و اجرا ميمي

هاي درون دولت است مجموع انگاره 2رژیمكند. ثر را اتخاذ ميؤاست كه با اعمال زور مشروع تصميمات م

هایي یندآبازیگراني كه به چنين فركند، گيري را تعيين ميیند تصميمآكه شكل و راهبرد دسترسي به فر

كند چگونه تصميمات به طور اند( و قوانيني كه تعيين مياند )یا كنار گذاشته گذاشته شدهراه داده شده

هاي نمایندگي و الگوهاي سركوب است. شود. رژیم شامل روش انتخاب دولت، شكلقانوني گرفته مي

ري( است كه گادارات خدمات كشوري، ادارات لششامل بازیگراني )سياستمداران حزبي،  3حكومت

 .(40- 39: 1388كنند )كارل هاي عالي درون رژیم را در هر لحظه معين زماني اشغال ميجایگاه

گيري شده تغييرات دولت با جابجایي بنيادي در نهادهاي مالي و یا نهادهاي خشونت اندازه اینجادر 

شود، بلكه هاي سياسي مالحظه نميثباتي در دمكراسيبياي از و تغييرات در حكومت به صورت جلوه

ثباتي سياسي شد و نيجریه در رتبه بعد ترین بيتغيير در قدرت یك ویژگي آن است. ایران دچار بزرگ

 قرار داشت. 

یك تحليل كند كه ( در ادامه براي توجيه تفاوت تغييرات رخ داده در كشورها، بيان مي1388كارل )

، بحران به )درآمدهاي ناشي از رونق( تر باشددهد كه هرچه اثر ثروت رخ داده بزرگجبري نشان مي

اندازه ثروت  2كند. در جدول نيز این تحليل را تأیيد مي 2وجود آمده نيز بيشتر است. نتایج جدول 

 اتفاقي در مورد ایران بيش از سایر همه كشورهاست. 

 

                                                 
1. State 

2. Regime  

3. Government  
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 ثباتي سياسي.ثروت اتفاقي و بي2جدول 

 كشور
ثروت داخلي به صورت درصدی از 

 )رتبه(*توليد ناخالص داخلي اسمي

ثروت اتفاقي 

 سرانه )رتبه(

رتبه براساس 

 ثباتي سياسيبي

 1 2057 (1) 7/36 (1) ایران

 3 353( 5)  1/27 (2) نيجریه

 2 437( 3)  8/22 (3) الجزایر

 5 148( 6)  9/15( 4) ونزوئال

 4 1918( 2)  8/10( 5)  اندونزي

 6 700(3)  5/5( 6)  **نروژ

 همان.:مأخذ

 جمعيت.  1970-1974هاي صادرات نفت در عایدي افزایش* 

 عنوان سال رونق در نظر گرفته شده است. به 1967سال ** 

 به واسطه افزایش در قيمت نفت است. *** ثروت اتفاقي تغيير در درآمدهاي دولت

 

خرج )درآمدهاي ایجاد شده براي دولت( ها دانيم كه اگر این ثروتحال به لحاظ اقتصادي ميبا این

عملكرد  اثري نيز نخواهند بود. بنابراین یك شاخص داراي نشده و به داخل اقتصاد وارد نشوند، عمالً

این  3. جدول ه استبه اثر رونق تفسير كرد از آن (1388كارل ) بهتر، افزایش در ميزان مخارج است كه

 دهد. افزایش را در مورد كشورها نشان مي

 

 ثباتي سياسي. اثر رونق و بي3جدول 

 ثباتيرتبه براساس بي *اثر رونق رتبه برمبنای اثر رونق

 1 (686باال ) ایران

 2 (286باال ) نيجریه

 3 **(-باال ) الجزایر

 4 **(-باال ) ونزوئال

 6 (102متوسط ) اندونزي

 5 (5/0پایين ) نروژ

 همان.:مأخذ

. ارقام مربوط 1971-73نسبت به ميانگين قبل از رونق  1974-1975اثر رونق= درصد افزایش در ميانگين نرخ رشد مخارج دولت در  *

 است. 1975-1973نسبت به  1977-1976به نروژ براي 

دهند كه جهش اوليه مخارج نيجریه در دامنه مخارج ایران بود، حال آنكه جهش اوليه الجزایر تا حدي شواهد موجود نشان مي** 

 كمتر بود. 
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نشان داده شده است، اهميت  3ثباتي سياسي كه در جدول رابطه قوي بين اثر رونق و بي

دهد. اما هنوز معما باقي است. چرا برخي كشورها قادر هاي اتخاذي در هنگام رونق را نشان ميسياست

تر به این بودند تا حداقل مقداري مقاومت در برابر وسوسه بيشتر خرج كردن نشان بدهند؟ نگاهي دقيق

 تواند مفيد فایده باشد. پنج كشور مي

( تجربه مشترك كشورهاي نفتي )ایران، ونزوئال، نيجریه و الجزایر( را در نحوه 1388كارل )

 ،سه بزنگاه مهم درخصوص كشورهاي نفتي وجود داردداند. از دیدگاه وي گيري نهادهاي آنها ميشكل

منبع اصلي عنوان به هاتحميل ماليات بر درآمد شركت ،هاي ضعيفي به دولتالمللبينهاي ورود شركت

 كرد. آمد و تغييرات رژیم كه اتكا به نفت را تقویت یا تضعيف ميدر

ونزوئال مهمترین رویداد همان و اندونزي  ه،نيجری ،الجزایر ،در ایراندارد كه ( عنوان مي1388كارل )

طور كه نفت بخش صادراتي پيشتاز سازي مدرن است. همانهاي نفتي و دولتهمزماني ورود شركت

گيري به سرعت قالب معيني گرفت تا تداوم لت براي تصميموچارچوب د ،رها شدهركدام از این كشو

مدل توسعه اقتصادي برمبناي نفت را تسهيل كند. الگوي سياست اقتصادي عبارت بود از حداكثر ساختن 

از طریق مخارج عمومي مطابق با منطق  ،ها از خارج اقتصاد براي توزیع در اقتصاد داخلياستخراج رانت

 ي. سياس

ي آوري از ساختار مالياتي مشابهي پيروصورت حيرتاین گروه از صادركنندگان نفت همگي به

باال و ماليات بر اشخاص و  ت پرداختي شركت نفت(ا)شامل مالي هاشركتكنند كه سهم ماليات بر مي

كردند تا به هاي نفتي از رونق استفاده كامل نیك از دولتكاالها و خدمات پایين است. بنابراین هيچ

عنوان جایگزیني براي نفت بپردازند. در این بخش مروري بر وضعيت هریك اصالح نظام مالياتي خود به

 از كشورهاي نفتي خواهيم داشت. 

اتفاقات رخ داده در هر یك از كشورهاي  از ( در ادامه به اختصار درخصوص هریك1388كارل )

دارد كند. وي مورد ایران را نيز به طور ویژه بررسي كرده و عنوان مينفتي مورد نظر توضيحاتي ارائه مي

هاي سياسي و مذهبي مردم تا حدودي متأثر از نحوه بر انگيزهكه تغيير حكومت در ایران، عالوه

 ه است. هاي یك دولت نفتي نيز بودسياستگذاري

در حقيقت دولت نفتي پوپوليستي در ایران با طي یك چرخه سياستگذاري پوپوليستي، در انتهاي 

 به عواقب ناشي از فاز چهارم سياستگذاري پوپوليستي دچار شده است.  دوره رونق؛

نفت در آغاز قرن بيستم و همزمان با ونزوئال »كند كه ( درخصوص ایران استدالل مي1388كارل )

مفاهيم حقوق مالكيت خصوصي را  ،قبل از رشد و تمركز یافتن دولت. توسعه نفتي ، یعنيد ایران شدوار

دهد ها نشان ميها و تركروس ،هاهاي انگليسبراي نخستين بار معرفي كرد. با ورود نفت افزایش دخالت

كردند بانه سعي ميطلهاي جدایيوجود نداشت. جنبش اصالً ،كه دولت مركزي در پایان جنگ جهاني اول
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 ،شد. متعاقب آنها استفاده ميهاي مختلف را كنترل كنند. از درآمد نفت نيز براي كنترل ناآرامياستان

ترجيح  يالمللبين هاي نفتيدالرهاي نفتي به دولت مدرن و تشكيل رژیم در ایران شكل داد. شركت

هاي انگليسي در پشتيباني صوصي. شركتدادند تا با یك دولت ضعيف طرف حساب باشند تا مالكان خمي

گرایي متصل به فرآیند تمركز بودند. پول نفت مستقيماً مؤثربسيار  1931از برآمدن رضاشاه به قدرت در 

ترین منبع درآمدي بود. مستقيم از نفت؛ اصليدرآمدهاي مستقيم و غير 1930دهه  در ابتداي ،شد

 به هم گره خورد.  امالًسازي و صنعت نفت كدولت ،سرنوشت رژیم پهلوي

داشتن رژیم دخالت كرد تا مانع ملي شدن نفت براي سر پا نگه كه ایاالت متحده مستقيماً 1954از 

گرا مداخله ،این درآمدهاي نفت بود كه دولتي رانتي ،1979تا سقوط حكومت سكوالر اقتدارگرا در  ،شود

 كرد. ت حكومت مطلقه شاه را تأمين مالي ميگرا و به شدت زورگو اما از لحاظ اداري ضعيف تحو تمركز

كشاورزي تا حد  ،پنجاه -موجب افزایش درآمدهاي نفتي ناشي از توافق پنجاهدر مرحله اول به

جنون خرج كردن به  ،1973باالیي نابود شده و مهاجرت به شهرها افزایش یافت. واكنش ایران به رونق 

بود. شاه برخالف حتي فكر عقيم كردن دالرهاي نفتي را هم نكرد.  كه هرگز تجربه نشده چنان حدي

 هاي زیر بود: شاه در جستجوي نوسازي كشور به روش

تشویق به رونق مصرف تا طبقات تجاري تحصيلكرده را آرام نگه  ،گذاري در صنایع سنگينسرمایه»

ایجاد  ،ورزي عشایري و دینيهاي سنتي غيرقابل كنترل سياسي زندگي كشانابودي فعاالنه شكل ،دارد

 «.تشكيل احزاب سياسي خودي و ایجاد حكومت پليسي تا مخالفان خود را سركوب كند ،ارتش نظامي

مشكالت اقتصادي زود ظاهر شد و دولت شاه ناتوان  ،1975اما پس از ثابت ماندن قيمت نفت در 

كردند تا نشان دهند از اري مياز تعدیل با شرایط جدید بود. نهادهاي سياسي ارقام بودجه را دستك

كنند. ساختارهاي رژیم بدون نفت قابليت دوام نداشت و با نخستين نشانه مشكالت ها پيروي ميسياست

 «.بر نفت ایران از هم پاشيدرژیم مبتني ،اقتصادي

نفتي مورد بررسي قرار گرفت، توضيح مختصري  پوپوليستآنچه در این بخش از مطالعه تحت عنوان 

وص رفتار سياسي و اقتصادي سياستگذار پوپوليستي در كشورهاي نفتي است. توضيحات درخص

وع سياستگذاري اقتصادي و ن پوپوليستبررسي مفهوم اقتصاد  هاي ابتدایي این مطالعه كه بهبخش

یي حال از آنجاپردازد، در حقيقت رفتار سياستگذار پوپوليست نفتي را نيز دربر دارد. با اینپوپوليستي مي

تري از سایر كشورها دارد، باعث شده تا هاي رخ داده در كشورهاي نفتي ابعاد به مراتب بزرگكه رونق

تري رخ دهد و از این هاي اقتصادي پوپوليستي در كشورهاي نفتي نيز با ابعاد بزرگپيامد اجراي سياست

 شده است.  نفتي ایجاد پوپوليستروست كه در ادبيات اقتصادي شاخه جدیدي با عنوان 

توان تفسير بيشتري از بنابراین باید توجه داشت كه مطالب عنوان شده در این بخش را مي

علت اهميت كشورهاي نفتي )از آنجایي كه ایران نيز یك كشور هاي اوليه مطالعه دانست كه بهبخش

 نفتي است( به تفصيل به آن پرداخته شده است. 
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 بندیجمع

 پوپوليستيطور كه در متن این مطالعه نيز اشاره شد، نكته قابل توجهي كه درخصوص اقتصادهاي همان

شود، آن است كه اقتصاد كالن همه این ایده اصلي در ادبيات اقتصادي دنبال ميعنوان به وجود دارد و

تفاوت داشته  اقتصادها تا حدود زیادي به هم شبيه است، اگرچه از نظر سياسي ممكن است با هم بسيار

 باشند. 

شبيه به یكدیگر است، همه آنها بهبود وضعيت توزیع درآمد  ان پوپوليست عموماًسياستگذاراهداف 

دهند. بنابراین شاید از این منظر تفاوت چنداني بين و حمایت از طبقه فرودست را در دستور كار قرار مي

يرپوپوليستي نباشد، اما تفاوت در شيوه كار غان محافظهسياستگذاران پوپوليست و سایر سياستگذار

هاي ذاتي پوپوليست بدون در نظر گرفتن محدودیت سياستگذاركه طوريدستيابي به اهداف است، به

هاي پولي و مالي انبساطي و در نتيجه كسري بودجه به غيره قصد دارد تا به اهداف اقتصاد و سياست

معناي پوپوليست بودن تمام سياستمداراني كه شعارهاي آنچه گفته شد نباید به تعيين شده دست یابد. 

 دهند قلمداد شود.عدالتخواهانه سر مي

 ،پوپوليستي ياراستگذهاي سياز مجموع موارد عنوان شده در این مطالعه درخصوص ویژگي

 توان در سه ویژگي و شرایط زیر خالصه كرد:را مي الگوي یك اقتصاد پوپوليستيمهمترین خصوصيات 

)و همچنين سطح وسيعي از مردم( از عملكرد اقتصادي  پوپوليستيسياستگذار  اوليه: شرايط .1

 تواند بهتر از این شود. همچنين نوعاًطور جدي وجود دارد كه شرایط ميراضي نيستند و این اعتقاد به

ركود را اي بوده كه پيش از آن رشد اقتصادي پایين را تجربه كرده و یا یك دوره گونهشرایط اقتصاد به

بوده و  IMFهاي اجرایي بر اثر برنامه تعدیلگذرانده كه در برخي موارد ناشي از اجراي یك سياست 

منجر به  ، عموماًتثبيت پس از سياست تعدیلهاي نارضایتي عمومي را به همراه داشته است. سياست

سياستگذار پوپوليست،  برايهاي خارجي شده و بنابراین منابع كافي را بهبود كسري بودجه و ترازپرداخت

كشورهاي پوپوليستي آمریكاي التين ازجمله  فراهم آورده است. پوپوليستيهاي براي اجراي سياست

هاي پوپوليستي در آنها پس از یك دوره اصالحات و تعدیالت ساختاري كشورهایي هستند كه سياست

 ظهور پيدا كرد. 

كشورها، این است كه توزیع درآمد بسيار نابرابر این عالوه یكي دیگر از شرایط اوليه مشترك در به

هاي بوده و همين نابرابري توزیع درآمد نارضایتي را ایجاد كرده و در نتيجه یك تغيير رادیكالي در سياست

 اقتصادي را در پي دارد. 

طور معمول به پوپوليستي سياستگذار قيود اقتصادی در سياستگذاری:وجود نداشتن  .2

گيرد. از دیدگاه این سياستگذار كارانه را رد كرده و هرگونه قيود اقتصادي را نادیده ميظهرویكرد محاف
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هاي خارجي موجود و توانایي هاي اقتصادي راهي براي توسعه و انبساط بيشتر هستند. دارایيظرفيت

هاي یتدوحلي براي توسعه و انبساط بيشتر بدون در نظر گرفتن ریسك و محدبراي نرخگذاري ارز، راه

 شود. خارجي، استفاده مي

زا نيستند، زیرا همواره این امكان وجود هاي ایجاد شده، تورماز نظر سياستگذار پوپوليست انبساط

 ها را كنترل كرد.اي، قيمتهاي قيمتي و فشار هزینهدارد كه با كنترل

 پوپوليستيهاي شرایط اوليه كه در باال توضيح داده شد، برنامه ه: با توجه بهای سياستينسخه .3

طوري كه رشته سازي اقتصادي، بازتوزیع درآمد و بازسازي اقتصادي. بهبه سه نكته تأكيد دارند: باز فعال

است. سياست « از طریق توزیع مجدد درآمدسازي باز فعال»هاي سياستي، مشترك در همه نسخه

طوري كه افزایش دستمزد ها در درجه اول، افزایش دستمزد حقيقي است، بهنسخهپيشنهادي همه این 

زا ها را جبران كند. در چنين شرایطي اگر اجراي این سياست تورمبتواند افزایش سطح عمومي قيمت

علت كاهش سطح استاندارد زندگي مردم رد باشد، سياستگذار هرگونه تالش براي كاهش تورم را به

چنين سياستگذار به بازسازي اقتصادي براي ذخيره ارزهاي خارجي و دسترسي به رشد كند. هممي

 1.زنداقتصادي باالتر نيز دست مي

هستند نشان داده است كه  پوپوليستيي سياستگذارهمچنين تجربه كشورهایي كه داراي نظام 

 سياستگذار مرحله اولدر این كشورها در چهار مرحله به فروپاشي اقتصادي و سياسي خواهند رسيد. 

افزایش محبوبيت و دستيابي به رشد  براي سعي هاي یارانهپوپوليست با افزایش مخارج و اجراي سياست

رود. دارد در این مرحله منابع ارزي به علت افزایش واردات به شدت رو به كاهش ميمدت اقتصادي كوتاه

تورم و كاهش ذخایر خارجي خود را به  هاي منابعي اقتصاد تحميل شده ومحدودیت در مرحله دوم

 ،دهدفروپاشي اقتصادي رخ مي در مرحله سومگذارد. اقتصاد تحميل كرده و نرخ تورم رو به افزایش مي

شود. دولت با پاشد و محدودیت منابع ارزي منجر به افزایش شدید نرخ ارز ميبازار ارز به یكباره فرو مي

 در مرحله چهارمشود. ها ميها و یارانهبه كاهش هزینهیت منابع مواجه شده و مجبور دمحدو

و  اجتماعينارضایتي شدید شود، به اجرا گذاشته مي IMFهاي ارتودوكسي و یا اصالحات سياست

این  شود.منجر به فروپاشي نظام سياسي شده و دولت با خشونت بركنار مي ،فرودستخصوص طبقه به

ها در ابتداي دوره مشاهده شده ناشي از افزایش شدید هزینه پوپوليستيتجربه كه در بيشتر كشورهاي 

 ي است.سياستگذار

نفتي پرداخته شده است. در این بخش  پوپوليستهمچنين در بخش آخر از این مطالعه به بررسي 

 كه كند به طوريي پوپوليستي در كشورهاي نفتي نيز به طور ویژه ظهور پيدا ميسياستگذارعنوان شد كه 

شاید بتوان گفت موضوع بيماري هلندي تا حد زیادي جنبه رفتار اقتصادي سياستگذار پوپوليست را نشان 

                                                 
 .1991 ،. ادواردز و درنبوش1
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هاي نفتي نيز تا حدود زیادي شبيه به یكدیگر و از نوع پوپوليستي داده و از طرف دیگر رفتار سياسي دولت

تري نسبت به سایر كشورها روت بزرگكه كشورهاي نفتي به هنگام رونق، با اثر ثبوده است. همچنين از آنجایي

 تر است. هاي اقتصادي و سياسي پوپوليستي در این كشورها بزرگشوند، پيامد سياستمواجه مي

گرایي چپهاي مصداق بارز این امر، هوگو چاوز در ونزوئال بوده است. ناسيوناليسم تهاجمي و ایدوئولوژي

ان در این كشورها، امروز سياستگذارهاي اقتصادي اجرا شده ازسوي در آمریكاي التين به همراه سياست

 پوپوليسم نفتي نيز نام دارند )مانند هوگو چاوز در ونزوئال(. 
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