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  مدل اقتصاد رفاه  -11

گذاري عمومي مورد استفاده قرار گرفته است. اقتصاددانان مشياين رويكرد بيش از ساير رويكردها در زمينه خط

توانند منابع راه همواره به شكل اثربخش توزيع كنند. به اعتقاد آنها در چنين مواردي رفاه معتقدند كه بازارها نمي

توانند به عنوان مكمل يا جايگزين بازار شود، نهادهاي سياسي ميياد مي» هاي بازارنارسايي«كه از آنها به عنوان 

  عبارتند از:  هاي بازاربرخي از نارساييتدوين شد.  1عمل كنند. اصول اقتصاد رفاه نخستين بار توسط آلفرد پيگو

 سرمايه  گذاري زياد و بازگشته: به موقعيتي در صنايع خاص اشاره دارد كه نيازمند سرمايانحصار طبيعي

 شود. نامتناسب با مقياس و ميزان سرمايه است و باعث رشد يك شركت در مقابل رقبا مي

 ي براي اتخاذ گذاران از اطالعات كافكنندگان و سرمايه: به حالتي اشاره دارد كه در آن، مصرفاطالعات ناقص

ل جامعه كن است تصميماتي گرفته شود كه به نفع كتصميمات عقاليي برخوردار نيستند. در چنين حالتي مم

 نباشد. 

 گان هاي توليد توسط توليدكنندهايي هستند كه در آنها هزينه: اين عوامل موقعيتحضور عوامل خارجي

شود. در صورت وجود شود، بلكه به ديگراني كه خارج از فرآيند توليد قرار دارند، منتقل ميپرداخت نمي

بع با وجود كاالهاي عمومي يا انحصار طبيعي، مكانيسم بازار در تخصيص درست منا پيامدهاي خارجي يا

شود ارد بازار نميهاي كاالها، وها يا هزينهشود. مثالً وقتي پيامد خارجي وجود دارد، همه فايدهشكست روبرو مي

 شود. و كاال به اندازه بهينه توليد نمي

 خاصي مورد  شود كه در آنها منابع عمومي بدون نظم و ميزانهايي مربوط مي: به موقعيتتراژدي اموال عمومي

 شد.  رويه و تخليه منابع متضرر خواهندگيرد. در بلندمدت كل جامعه از استفاده بياستفاده قرار مي

                                                            
١. Alfred Pigou 
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 ر كارگران نبي بدهد كه رقابت تهاجمي بين شركتها باعث تأثيرات سوء جاهايي رخ مي: در موقعيترقابت مخرب

 شود. و جامعه مي

هاي بازار به عهده دولت است، زيرا پيامدهاي اجتماعي بهينه اقتصاددانان رفاه معتقدند مسئوليت اصالح نارسايي

حل است و ترين راهگيري ناهماهنگ افراد به دست نخواهد آمد. كاراترين راه براي مداخله، كم هزينهاز تصميم

هاي اي تعيين آن، تجزيه و تحليل هزينه ـ سود است. اين تالشي براي استفاده از روششيوه مورد استفاده بر

است. معيار پارتو بر اين اساس استوار است كه يك  2اقتصادي در جهت تعيين گزينه بهينه مبتني بر معيار پارتو

ينكه موقعيت فرد ديگري بدتر اقدام بايد فقط زماني اجرا شود كه موقعيت يك نفر احتماالً بهتر خواهد شد، بدون ا

  شود. اين معيار بر تأمين اجتماعي و زنداني كردن مجرمان سازگاري ندارد. 

گذاران مشياند؛ بر اساس اين معيار، خطجايگزين كرده 3اقتصاددانان معاصر رفاه معيار پارتو را با معيار كالدوت

  هاي انجام شده، حداكثر كند. قياس با هزينه هايي را انتخاب كنند كه منافع خالص را دربايد فقط گزينه

وين كنند تا نقش شناسي كاالها و خدمات را تدانتقادهاي مداوم به سيستم بازار سبب شد تا اقتصاددانان رفاه نوع

  شود: شناسي در جدول زير مشاهده ميمحتمل دولت و بازار در تأمين آن مشخص شود. اين نوع

  "پايان پذيري" فراگير بودن  

  كم  زياد

انحصاري 

  بودن

  كاالهاي عوارضي  كاالهاي خصوصي  زياد

  كاالهاي عمومي  كاالهاي مشترك  كم

  

                                                            
٢. Pareto 
٣. Kaldot 
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توانند كاالها ها نمياقتصاددانان بر اين باور هستند كه كاالها و خدمت عمومي را بايد دولت تأمين كند، زيرا بازار

  و خدماتي توليد كنند كه كسب و كارها نتوانند به ازاي آنها پولي بگيرند يا سودي ببرند. 

منتقدان، اين نظريه را با اصالحاتي مانند ناديده گرفتن متغيرهاي سياسي از سوي اقتصاددانان رفاه باعث شده تا 

  دهد. مشي ارائه ميانگارانه از فرآيند خطتوصيف كنند كه ديدگاهي نادرست و ساده 5يا توهم تئوريكي 4موهومي

  

  گراييگرايي و كلكثرت -12

گرايي كه يك نظريه گروهي است در اروپا توسعه يافته است. كثرت 6گراييگرايي در امريكا نضج گرفت و كلكثرت

جامعه چيزي جداي از مجموعه  7نفع در فرآيند سياسي است. به اعتقاد بنتليهاي ذيمبتني بر فرضيه برتري گروه

شامل هاي مختلف هاي مختلفي وجود دارند كه در گروهدهنده آن نيست. در جامعه منافع و گروههاي تشكيلگروه

ها زياد و بدون ساخت گرايي، گروهيابند. در نظريه كثرتهاي مشترك تجلي عيني ميافرادي با عاليق و خواست

هاي بارز آنهاست. يك فرد ممكن است براي تعقيب هستند و عضويت متداخل و نبود اعضاي نمايندگي از ويژگي

  باشد.  هاي مختلف خود به تعداد زيادي گروه وابستهمنافع و خواسته

ها در زمينه تأثيرگذاري گرايان تا حدي به دليل نداشتن برداشت صحيح در مورد توانايي متغير گروهنظريه كثرت

گرايي در تر در ارتباط با كاربرد كثرتگيري دولت، مورد انتقاد قرار گرفته است. مشكل مهمبر تصميم

ت. از اين نقطه نظر دولت نهايتاً مكاني قلمداد مشي عمومي اسگذاري، نقش مبهم دولت در تدوين خطمشيخط

كردند تا در مورد اختالفاتشان بحث كنند. ولي اين بار دولت هاي رقيب با يكديگر مالقات ميشد كه در آن گروهمي

خواهد تا كند و ميشد كه ضوابطي در مورد تعارض گروهي تدوين ميطرفي تلقي مينوعي جايگاه رسمي بي

                                                            
٤. Amyth 
٥. Theoretical Illusion 
٦. Corporatism 
٧. Bentley 
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گرايان توان اظهار نمود كه برداشت كثرتها به مصونيت آنها خدشه وارد نسازند. به عالوه ميگروهمطمئن شود كه 

ها نيز نادرست است، زيرا بر فرض وحدت هدف و اقدام دولت استوار العمل دولت در قبال فشار گروهدر مورد عكس

  است. 

دهنده خود را ص خود و فراتر از افراد تشكيلكند كه طبقات مياني، حيات خاگرايي چنين استدالل مينظريه كل

شود. به گرايي ديده ميها فاقد شكل آزاد، داوطلبانه يا رقابتي هستند كه در كثرتگرايي، گروهدارند. در نظريه كل

گذاري شناسايي و حمايت شوند، وابسته مشيعالوه آنها مستقل نيستند زيرا براي اينكه در ازاي ايفاي نقش در خط

  دولت هستند. به 

نفع شناخته شده از سوي هاي ذيمشي عمومي بر اساس تعامل بين دولت و گروه يا گروهگرايي، خطدر نظريه كل

  شود. ها در بين آنها و به كمك دولت نهادينه ميگيرد. تعامل ميان گروهدولت شكل مي

اي توصيفي و نوع خاصي از آرايش مقولهگرايي نيز با مشكالتي روبرو بوده است؛ نخست اينكه رويكرد نظريه كل

تواند توضيح زيادي در اين مورد ارائه كند كه چرا ها و جوامع است. از اين رو  اين نظريه نميسياسي بين دولت

هاي عمومي خاصي دارند. دوم اين موضوع كمك چنداني مشيكشورهايي مانند استراليا، كانادا يا اياالت متحده خط

گرا نكرده است. سوم اين نظريه مشي عمومي حتي در كشورهاي كلآگاهي ما از فرآيند خط به افزايش درك و

دهد. چهارم اين نظريه نفع نيز ارائه نميحتي تعريف و برداشت خاصي از واحد تحليل بنيادين خود، يعني گروه ذي

وشني از ماهيت دولت، منافع آن ها در سياست ابهام دارد. سرانجام اين نظريه مفهوم ردر مورد اهميت نسبي گروه

شناسد ارائه هاي ديگر را نميشناسد و گروهها را به عنوان نمايندگان منافع كل ميو اينكه چرا برخي از گروه

  دهد. نمي
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