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 مقدمه

قش دولت، براي مديران دولتي، آنچه دولتها بايد انجام دهند يا انجام ندهند و آشنايي با تئوريهاي مربوط به ن

گيرند و موضوعات بااهميتي هستند. در اقتصادهاي مختلط، بايد ميان فعاليتهايي كه در بخش دولتي قرار مي

ها شوند، مرزبندي مشخصي وجود داشته باشد. انتقال منابع و وظيفهفعاليتهايي كه در بخش خصوصي واقع مي

كنند يا به نحوي به آن اتكا دارند، بدون ترديد اثر لتي كار ميبه بخش خصوصي، بر كساني كه در بخش دو

، بيشتر كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، نقش بخش عمومي خود را 1970گذارد. از اواسط دهه مي

دولتها در  مجدداً ارزيابي كردند. آنهايي كه به مدل بازار آزاد به عنوان مبناي اقتصاد پوياتر باور دارند، معتقدند كه

حال حاضر گرفتار فعاليتهاي نامناسبي هستند و از اندازه و نقش دولت بايد به ميزان قابل توجهي كاسته شود. 

هاي اقتصادي آن نظر دارد: آيا دولت بايد كاالها و خدماتي را كه مشاجره فعلي درباره نقش دولت، بيشتر به جنبه

ها و تنظيم امور توس دولت يد به بخش خصوصي داده شود؟ آيا يارانهدهد، ارائه دهد، يا بخشي از آن باارائه مي

هايي، موضوع بسيار سياسي نظر اعضاي مختلف جامعه درباره بايد به همين اندازه فعلي باشد؟ چنين پرسش

گيرد. اگر چند سال پيش نگراني شود و ارزشي را كه براي آن قائلند دربرميكارهايي كه توسط دولت انجام مي

مدتاً درباره اندازه دولت بود ـ كه هنوز كامالً برطرف نشده است ـ اكنون پرسشهاي بيشتري درباره نقش دولت ع

دهد و بر تري درباره آنچه دولت انجام ميمطرح است. مقياس فعاليت دولت اهميت دارد، اما پرسشهاي با اهميت

ا نقشهاي متنوعي دارند و دامنه آنها به سادگي گذارد، مطرح شده است. دولتهاقتصاد و جامعه هر دو تأثير مي

گذارد. گيري نيست. مبالغه نيست اگر گفته شود كه بخش دولتي بر همه اقتصاد و جامعه تأثير ميقابل اندازه

پذير نخواهد بود. مقررات، بدون يك چارچوب قانوني براي اجراي قراردادها، فعاليت كسب و كار خصوصي امكان

ها، استانداردها، شرايط استخدام، همگي بر تصميماتي كه در بازار خصوصي گرفته ها، زيرساختهمالياتها، پروان

 شوند تأثير دارد. مي
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اگر »دارند كه ( اظهار مي33، ص 1992تر شده است. اوسبورن و گابلر )نقش دولت اكنون از گذشته بااهميت

با بهترين كيفيتي كه  «دروندادهاي»شوند، آنها به  قرار است شركتهاي سهامي عام در بازار جهاني امروز موفق

ها ـ نياز توانند داشته باشند ـ آگاهترين كاركنان، تحقيقات پيشرفت، ارزانترين سرمايه، بهترين زيرساختمي

كننده منابع مالي دهنده، تأمينشود كه نقشهاي متفاوت دولت، به عنوان آموزشدارند و اين امر موجب مي

كننده زيرساختها، از آنچه در سي سال پيش بوده است، بسي كننده، واضع مقررات و ادارهنظيمتحقيقات، ت

 «. تر شودپراهميت

هاي گوناگوني هايي كه دولت بايد بر عهده گيرد، تئوريگونه كه مشاهده خواهيم كرد، براي تعيين وظيفههمان

توانند تأمين كنند، فراهم ها و خدماتي را كه بازارها نميوجود دارد. برخي بر اين باورند كه دولتها فقط بايد كاال

توان گفت از آنجا كه دولت نماينده خواست مردم است كه از طريق فرآيند سياسي ابزار كنند. از سوي ديگر، مي

 شود، محدوديتي درباره دامنه آن وجود ندارد.مي

 بخش دولتی

بخشي »اي بخش دولتي را به عنوان شود. نويسندهيم ميبه طور سنتي، اقتصاد بين بخش خصوصي و دولتي تقس

كنندگان تعيين كه خدمات )و در بعضي موارد كاالهايي( را كه دامنه و تنوع آنها توسط تمايل مستقيم مصرف

، تعريف «گيرندشود، بلكه هيئتهاي دولتي، يعني در دموكراسيها، نمايندگان شهروندان در آن باره تصميم مينمي

شوند، تقسيم ( اگر چه بخشهاي دولتي و خصوصي معموالً جدا از هم ديده مي1، ص 1958ت )هيكس، كرده اس

( و آن قدر ارتباط و تأثير متقابل بين آنهاست 1986اقتصاد به دو بخش مانعه الجمع، ساختگي است )مك كراو، 

نظام عميقاً مختلطي »ي مدرن دارتوان گفت كه اقتصاد سرمايهكننده است. ميكه كشيدن مرز بين آنها گمراه

اند و نظام اقتصادي نه خصوصي اي يكپارچه در تعاملاست كه در آن نيروهاي بخش خصوصي و دولتي به شيوه

 «اي از هر دو استاست نه عمومي، بلكه آميزه
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متكي تواند ادامه حيات دهد، به دولت بخش خصوصي براي زيرساختها و نظام قوانين كه بدون آنها بازار نمي

است. دولت براي توليد و تأمين كاالها و خدمات و براي درآمد مالياتي به بخش خصوصي اتكا دارد. تأثير متقابل 

 ميان بخشها ظريفتر از آن است كه بتوان دو بخش را جداي از يكديگر يا مخالف يكديگر قلمداد كرد. 

گردد. ت آن به نظام اداري واگذار ميشود، ليكن جزييادستور كار سياست توسط فرآيند سياسي تنظيم مي

اگرچه در جامعه مدرن، دولت همه جا حاضر است ـ براي فرد تقريباً برون شدن از چنبره دولت امكان ندارد ـ 

گيري، در سطح سياسي نيست. حجم وسيع مراودات روزمره يك ارتباط بيشتر مردم با دولت، به جز در زمان رأي

دادهاي دولت متنوع و بسيار زياد است. اين رسد. برونيوانساالري به انجام ميشهروند عادي با دولت توسط د

سازي گرفته تا بيمارستانها؛ اخذ مالياتها؛ انتقال پول دادها از جمله عبارتند از: تأمين كاالها و خدمات، از راهبرون

كنترلهايي بر كاالها و مردم؛ اجراي اي از شهروندان به مجموعه ديگر؛ ارتباط با ساير دولتها؛ احتمال از مجموعه

قوانين و مقررات بسيار متنوع براي بيشتر مردم، واقعيت دولت همان نظام اداري است. در عين حال نظر به اينكه 

رود كه بيشتر كار كنند و كار بيشتر را با اثربخشي و كارآيي انجام دهند، خدمات دولتي غالباً از دولتها انتظار مي

شود. به جاي آنكه خدمات دولتي به عنوان ابزار مردم تلقي شود، به بخش خصوصي ديده مي به چشم طفيلي

شود. در پايان سده بيستم، اندازي و ناكارآمدي آن، با بدگماني نگريسته ميخاطر قدرت، كاغذبازي، پشت هم

 درباره نقش بخش دولتي، عدم اطمينان بزرگي وجود دارد. 

 

 نیاز به بخش دولتی

رسيد كه آيا اصالً نيازي به بخش دولتي هست؟ اگر سازوكار بهنجار مبادله از طريق بازار است، وظيفه بايد پ

فراگيري دولت، وجود ايدولوژيهاي سياسي و اجتماعي را ( »5-6، صص 1989دولت چيست؟ به قول ماسگريو )
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رند. بدون دولت، بازارها به گيري غيرمتمركز تفاوت داسازد كه با فرضيات انتخاب مشتري و تصميممنعكس مي

 داليل زير قادر به كار نخواهند بود: 

كنندگان بايد از بازار )الف( براي ورود به بازار، نبايد هيچ مانعي وجود داشته باشد و توليدكنندگان و مصرف

 اطالع كامل داشته باشند. براي ايجاد اين وضعيت، مقررات يا معيارهاي ديگر دولت ضروري است. 

 هنگامي كه رقابت ناكارآمد است نيز مقررات ياد شده مورد نياز خواهند بود.)ب( 

)ج( انجام تعهدات قراردادي و مبادالت الزم براي فعاليت بازار، بدون يك ساختار قانوني تنظيم و محافظت شده 

 پذير نيست. توسط دولت امكان

حل از طريق شود و به راهمي« شكست بازار»ب بروز خواهد كرد كه موج« ناشي از عوامل خارجي»)د( ... مسائل 

 بخش دولتي نياز دارد...

)هـ( ارزشهاي اجتماعي، ممكن است تعديل در توزيع درآمد و ثروت ناشي از نظام بازار و انتقال مالكيت از طريق 

 ارث و ميراث را ايجاب كند. 

دي مطلوب از نظر اجتماعي را به همراه ندارد. )و( نظام بازار... ضرورتاً اشتغال باال، ثبات قيمتها و رشد اقتصا

 هاست. مشي دولتي براي دستيابي به اين هدفخط

گذاري مصرف آينده )نسبت به )ز( نظريات بخش خصوصي و دولتي درباره نرخ تنزيل مورد استفاده در ارزش

 زمان حال( ممكن است متفاوت باشد. 

دهد، به ويژه اين عقيده كه بازارها هميشه و در همه جا ياين موضوعات داليلي براي دخالت دولت به دست م

توانند بدون دخالت دولت، نظامي براي تخصيص و دهند. بازارها بدون ترديد قدرتمندند و ميپاسخ مطلوب نمي
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توزيع بسيار كاالها و خدمات تأمين كنند. در چند مورد، به ويژه در نظام توزيع، توجيهاتي براي اقدامات سياسي 

 ترين دليل اقتصادي براي دخالت دولت كوتاهي بازار است. جود دارد، ليكن اصليو

 

 1كوتاهی بازار

ا و خدمات داري است، در شرايطي بازار ممكن است همه كاالهاگرچه كاالها و خدمات، اساس جامعه سرمايه

داشته  ي اثر سوءبه طور كل مورد نياز را تأمين نكند، يا ممكن است آنها را به نحوي تأمين كند كه بر جامعه

 باشد. 

توان تئوريها و مدلهايي ساخت مبني بر كند. ميكوتاهي بازار يكي از راههايي است كه فعاليت دولت را توجيه مي

اينكه فعاليت دولت، تنها زماني الزم است كه بازار كوتاهي كرده باشد، به شرط آنكه دولت در آن شرايط ويژه 

ند. برخي از كاالها و خدماتي كه بازار ممكن است به طور مطلوب تأمين نكند، عبارتند از: بهتر از بازار كار ك

، ارزشهاي محيطي، دفاع ملي، راهها و پلها، بيمارستانها و بهداشت، خدمات رفاهي، 2آموزش، قوانين و ضوابط

 حمل و نقل عمومي و مشابه آن. 

كنند. نخست، اطالعات مربوط به مبادله ممكن است مي استوكي و زكهازر شش دليل براي كوتاهي بازار بيان

ممكن است مانع مبادالت شود. سوم، بعضي بازارها ممكن است اصالً  3هاي معامالتناقص و كم باشد. دوم، هزينه

به وجود نيايند ـ به علت ناكافي يا نامتقارن توزيع اطالعات يا عدم توانايي اجراي قراردادها. چهارم، قدرت بازار 

گذاري را تضعيف كند. پنجم، برخي معامالت جنبه تواند شرايط مناسب قيمتبرخي خريداران يا فروشندگان مي

                                                           
1. Market failure  
2. Orders 
3. Transaction Costs 
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اثرگذاري خارج از كنترل ما را دارند. ششم، برخي خدمات و كاالها طبيعتاً عمومي هستند، به اين معني كه 

 برند. ز آنها بهره ميهمه، بدون توجه به اينكه هزينه آن را پرداخت كرده باشند يا نه، ا

 شود: هاي بازار در زير خالصه ميانواع اصلي ناتوانايي

 4كاالهاي عمومی -1

گيرد كه قيمت آن را بپردازند. كاالهاي عمومي كامالً متفاوتند، زيرا به كاالهاي خصوصي فقط به كساني تعلق مي

« غيرقابل حذف»دهند. آنها يا نه، بهره ميكنندگان، بدون توجه به اينكه قيمتي پرداخته باشند همه استفاده

توان تنها هستند، يعني اگر به كسي داده شوند، در اختيار همه هستند. به عنوان مثال، يك چراغ دريايي را نمي

توان خواست بگويند كه هر پردازند، نگهداشت. از شهروندان نميبراي استفاده كشتيهايي كه هزينه خدمات را مي

خواهند و سپس دقيقاً همان منبع را با ماليات خود پرداخت كنند. در متون به از دفاع ملي ميكدام چه سطحي 

كاالهايي كه مثل آموزش و بهداشت از نظر اجتماعي مطلوبند. بازارها ممكن كنند،نيز اشاره مي 5كاالهاي شايسته

توان آنها را دمات حذفي هستند كه مياست اين نيازها را به صورت مطلوب ارائه نكنند، اگر چه اين كاالها يا خ

تواند كاالهايي خصوصي تلقي كرد. نيروي كار تحصيل كرده از نظر اقتصادي مطلوبيت دارد و كمك دولت مي

آموزش را براي منافع جامعه به طور كلي گسترش دهد. اينكه هزينه آموزش چگونه تأمين شود، نيز يك مسأله 

كاالي خصوصي تلقي شود و كساني كه توانايي ذاتي براي تحصيل ندارند  عمومي است. اگر تحصيالت به عنوان

ها بخواهند براي آموزش آيد. از سوي ديگر، اگر خانوادهاز آموزش محروم شوند، مسأله عدالت و كارآيي پيش مي

واع خود بيشتر خرج كنند، هيچ راهي براي جلوگيري از آن وجود ندارد. بهداشت موضوع دشواري است و با ان

ديگر كاالها و خدمات تفاوت دارد. در حالي كه ارائه خدمات بهداشتي توسط پزشكان و بيمارستانها در سرتاسر 

هاي متفاوتي براي تأمين هزينه آنها وجود دارد. برخي كشورها مكانيزم كشورهاي توسعه يافته تعميم پيدا كرده،

                                                           
4. Public Goods 
5. Merit Goods 
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رسد كه همرأيي چنداني دانند. به نظر ميمومي ميخدمات بهداشتي را كاالي خصوصي و بعضي كشورها آن را ع

تواند آنها را تأمين درباره كاالهاي شايسته و تأمين آنها توسط دولت، در جامعه وجود ندارد. چون بازار هم مي

پاسخ تر از سطح مطلوب و دلخواه، تعيين سطح مطلوب تأمين، پرسشي است كه بيكند، اما در سطحي پايين

كنندگان بايد بخشي از هزينه را بپردازند يا ي بايد تعيين كند؟ چه ميزان كافي است آيا مصرفماند؛ چه كسمي

 نه؟

 6ـ عوارض بیرونی2

تواند آن را تشكيل دهد. به معامالت بازار، غالباً بر اشخاص ثالث، يا محيط اثراتي دارد كه تنها اقدام دولت مي

ت آن بر كيفيت هوا بازار خريد، اما آثار عوارض خارجي يا فضوال توان اتومبيل و سوخت آن را ازعنوان مثال، مي

يطي به اقداماتي يا تصادفات در قيمتي كه براي اتومبيل پرداخت شده، منظور نگرديده است. معموالً مسائل مح

ن است رويكرد حل بازاري وجود ندارد. فعاليت دولت هم ممكاز سوي دولت نيازمند است، زيرا براي آنها راه

 گيرند. رت ميبازاري داشته باشد، مثل صدور مجوزهاي آلودگي، اما اينها هنوز در چارچوب مقررات دولت صو

 ـ انحصار طبیعی 3

يعني هنگامي كه به يك  مشخصه بعضي از كاالها اين است كه قيمت تمام شده نهايي آنها كاهش يابنده است،

كشي آب يا اشتراك برق براي يك واهد بود. نصب لولهبراي مشتريان بعدي ارزانتر خشود،مشتري عرضه مي

كند، زيرا شبكه توزيع قبالً ايجاد شده است. هنگامي خانوار، قيمت تمام شده آنها را براي خانوار بعدي ارزانتر مي

رود و استثمار بالقوه كننده باشد، آثار مفيد رقابت از ميان ميكه تمايل به سوي انحصار يك عرضه

شود. وجود انحصار طبيعي به عنوان دليلي براي برخي از ان، به تقاضاي اقدام سياسي رهنمون ميكنندگمصرف

اند. در هر صورت، مداخالت دولت به كار رفته است، اما اكنون صنايع كمتري به عنوان انحصار طبيعي باقي مانده

                                                           
6. Externalities  
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ماليكت خصوصي است، اما با مقررات مثالهايي به ويژه در اياالت متحده وجود دارد كه در آنها اين خدمات در 

شوند. به بيان ديگر، دخالت دولتي به معناي تأمين مستقيم توسط دولت نيست و اكنون، روند دولت اداره مي

 سازي چنين خدماتي، به همراه نوعي مقررات دولتي است. جهاني به سوي خصوصي

 7ـ اطالعات ناقص4

داليلي وجود دارد. تئوري به عنوان كوتاهي بازار، « ات نامتقارناطالع»براي منظور داشتن اطالعات ضعيف، يا 

ژه در دسترس كند. به ميزاني كه اطالعات به ويبازار، اطالعات كامل براي خريداران و فروشندگان فرض مي

ي است در مورد بندي اطالعات، مثالهايكننده يا بستهخريدار نباشد، بازار كمتر بهينه است. حمايت از مصرف

تاهي بازار، براي توان اطالعات عرضه كرد تا بازارها بهتر عمل كنند. تئوري كواينكه از طريق اقدام دولت مي

ام ندهد، ناكافي است. كند، اما براي تعيين آنچه دولت بايد انجام دهد يا انجفعاليت دولت، رهنمودهايي ارائه مي

ه كوتاهي بازار، ( با اين امر ك1980( فريدمن )1975)از يك سوء برخي اقتصاددانان بازار، به ويژه استايگر 

هد آمد. استايگر مخالفند. زيرا در اين صورت، دولت وسيعي پديد خوا كند،توجيهي براي فعاليت دولت فراهم مي

خريدار  ـكننده غيرضروري و خالف اصل مراقبت در خريد معتقد است كه اقدام دولت براي حمايت از مصرف

 باشد. يد خود باشد ـ كه بزرگترين محرك رقابت است، ميبايد مواظب خر

براي فعاليتهاي  دهد، ليكن پاسخ كامليمفهوم توانايي بازار، رهنمودهايي براي موارد دخالت دولت به دست مي

 كند. دولت ارائه نمي« مجاز»

 

 

                                                           
7. Imperfect information  



 

10 
 

 مراحل دخالت دولت

به نقش  سياسي است. ولي مباحث مربوطترين مجادله  در فلسفه كهن« اينكه دولتها چه وظايفي دارند؟»

ز ايدئولوژيك ترين جنبه تماياقتصادي دولت پيشينه چنداني ندارد و جديد است. ميزان دخالت دولت، بنيادي

ده است و در ترين نقطه آن، حداقل دخالت دولت، پسنديتوان در نظر آورد كه در راستاست. پيوستاري را مي

ست كه افراد ا(. راست بر اين باور 195شود )داونز، ص در اقتصاد توصيه مي ترين نقطه دخالت كامل دولتچپ

رآنند كه اقدام ببايد آزاد باشند كه براي خودشان تصميمهاي اقتصادي اتخاذ كنند، در حالي كه طرفداران چپ 

ري را حل داهاي ذاتي سرمايهتواند مسائل اجتماعي و نابرابريجمعي و مالكيت عمومي يا دخالت حكومت مي

ده گذشته، بارها سگيرد؛ با وجود اين، در دو كند. مجادالت سياسي، معموالً بين دو سر افراطي پيوستار در مي

غربي، سه  آونگ دخالت دولت بين نقاط مختلفي روي پيوستار، در نوسان بوده است. به طور خالصه، جوامع

 اند. مرحله اصلي دخالت دولت را تجربه كرده

 صاد آزادجامعه اقت -1

براي بحث و بررسي نقش دولت در اقتصادهاي مختلط، اواخر قرن هجدهم نقطه آغاز مناسبي است. در اين 

گذراند كه در آن، دولتها در جزئيات امور اقتصادي دخالت داشتند. زمان، مركانتاليسم آخرين مرحله خود را مي

ود ساختن تجارت خارجي موجود بود كه مقررات مقرراتي به ويژه براي توسعه ثروت و قدرت كشور از طريق محد

داخلي با هدفهاي ملي را هم در پي داشت. قصد اصلي، استفاده از دولت براي پيشبرد هدفهاي اقتصادي كشور 

اي روشن و مداوم. نقش گرفت، نه برنامهصورت مي  8بود. اما اين كار از طريق مجموعه تصميمهاي موقت

ترده و با نفوذ بود؛ به بيان ديگر، بخش سياسي جامعه بر بخش اقتصادي تسلط مركانتاليستي دولت بسيار گس

نوشت  1776داشت. به عنوان واكنشي نسبت به نظر مركانتاليستي جامعه، آدام اسميت، كتاب ثروت ملل را در 

گير كه يكي از بزرگترين و پرنفوذترين نوشتارهاي نظري است كه در آن، او داليل بسياري براي كاهش چشم

                                                           
8. Ad hoc 
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هاي فرمانروا ـ به بيان ديگر، نقش دولت ـ (. وظيفه208-9، صص 1976كند. او معتقد بود )نقش دولت ارائه مي

المقدور، هاي مستقل ديگر؛ دوم، حتيبه قرار زير است: نخست، وظيفه محافظت جامعه از خشونت و حمله جامعه

اعضا، توسط برپا داشتن مراجع قضايي دقيق؛ عدالتي يا ستم ساير وظيفه محافظت همه اعضاي جامعه از بي

امور عمومي و ايجاد تعدادي نهادهاي دولتي كه ايجاد آنها مورد عالقه افراد نيست؛ زيرا اي سوم، وظيفه انجام پاره

 بازده اقتصادي براي آنان ندارد، اما براي جامعه ضروري است. 

تر از حيات اساسي است. اقتصادي بسي  اساسي مبناي كل اين تئوري معكوس مركانتاليسم است. يعني حيات

سياست و نهادهاي دولتي، اهميتشان كمتر از عالقه به پيشرفت فردي از طريق نظام اقتصادي است. دولت بايد 

كننده بازار باشد و با اكراه و در صورت نياز به عنوان آخرين تير تركش در آن قدم گذارد. اهميت آدام تسهيل

كه نظرياتش تا زمان ما با قوت ادامه يافته است. اقتصاددانان نئوكالسيك يا طرفداران  اسميت در اين است

 شناسند. اقتصاد آزاد امروز، آدام اسميت را به عنوان بانفوذترين فرد در عقايدشان مي

 ظهور دولت رفاه -2

چنانكه آدام اسميت و در قرن نوزدهم، به ويژه در انگلستان، كوششهاي جدي به عمل آمد كه حكومتي حداقل، آن

ردند ايجاد شود. با اين وجوه، اگرچه سطح زندگي به طور كلي در بريتانياي عهد ويكتوريا به كپيروانش تبليغ مي

ميزان قابل توجهي افزايش يافت، اما آثار جانبي نامطلوبي، مثل  استثمار كودكان كارگر، كمبود مسكن و 

داري داشت. تا حدودي در واكنش به افراط در آزادي اقتصادي سرمايهبهداشت عمومي بسيار اندك، نيز به همراه 

داري در درون خود تناقضاتي دارد كه بود كه ماركس و ديگران در اواسط قرن نوزدهم اظهار داشتند كه سرمايه

ناميده شد، پديد « دولت رفاه»انجامد. در اواخر قرن نوزدهم چيزي كه بعدها به نام ناگزير به استثمار كارگران مي

هاي رويآمد كه توانست با مسؤول قلمداد كردن دولت در زمينه بهزيستي شهروندان، بسياري از زياده

بسياري هاي رفاه، براي اعضاي معمولي جامعه، مزاياي اري را برطرف سازد. بدون ترديد، برنامهدسرمايه

دربرداشت. دولت رفاه هرگز بدون اختالف نظر نبوده است. اين كوششي بود براي برتر نشان دادن سياست نسبت 
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گرفت. اما سه مسأله وجود داشت. نخست، به اقتصاد، و بنابراين به شدت در مقابل نظام آزادي اقتصادي قرار مي

هاي رفاه بايد فراهم شود كه در نهايت، از برنامه هايمسأله عمده تأمين مالي است. پول الزم براي پرداخت

شود.دوم، و همچنان مربوط به نكته نخست، يك ماليات بر ثروتهاي توليد شده توسط نظام اقتصادي تأمين مي

به سادگي  1980و  1970هاي اي اتكا دارد كه در دههبرنامه سياسي از اين نوع بر حمايت سياسي گسترده

آمد. سوم، تئوريهاي سياسي و اقتصادي پشتيبان دولت رفاه از مد افتادند. در حرفه يها به دست نمگذشته

اقتصاد، مكتب نئوكالسيك رايج گرديد و واكنش نسبت به دولت رفاه را دامن زد. نئوكالسيكها از بازگشت به يك 

 كردند. جامعه پوياتر اقتصادي، مجدداً بر اساس نظريات آدام اسميت دفاع مي

 رایی اقتصاديتعقل گ -3

سده حضور  نهضتي به جدايي از نقش بزرگ و بدون شك اشتراكي دولت كه در بيشتر اين 1970از ميانه دهه 

ي، اكنون هاي كليدي ديوانساالرگذاري، و در بخشمشيداشت، ظهور كرد. در ميان دولتمردان، مشاوران خط

نامند. اين تئوري چهار گرايي اقتصادي ميرا تعقلاكثريت با اقتصاددانان نئوكالسيك يا چيزي است كه گاهي آن 

 جنبه دارد: 

دهند و توان فرض كرد كه افراد، بيشتر هر چيز را بر كمتر آن ترجيح مي. مي9گرايي فرديفرض تعقلالف( پيش

شود كه  افراد بهترين داور منافع كنند. فرض ميدر تعقيب هدفها دست كم در مجموع عقاليي رفتار مي

اي خود را براي هادي( خود هستند. لذا بايد به آنها، تا آنجايي كه امكان دارد، آزادي داد تا استراتژي)اقتص

 رسيدن به منافع تدوين كنند. 

                                                           
9. Individual rationality  
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اي كامالً تجربي بسط يافته ساخت، به ويژه هوان مدلتها بر اساس اين فرض. از فرض نخست، ميب( بسط مدل

و تئوري بازيها. كاربرد اين موضوع در سياست نيز  10ر انتخاب عقالييبا استفاده از تكنيكهاي تدوين شده د

 شود. ناميده مي 11تئوري انتخاب عمومي

يرد كه بازارهاي گگرايي اقتصادي، اين نظر ناشي از مدلها را دربرميج( نقش حداكثر براي نيروهاي بازار. تعقل

 .12خصوصي هم كارآمدند و هم خود ـ تنظيم

ت. به همين دليل بايد دولت. دخالت دولت در ساز و كار خود ـ تنظيم بازار ذاتاً ناكارآمد اس د( نقش حداقل براي

 آمد قهري اختصاص نقش حداكثر براي نيروهاي بازار است. آن را به حداقل رساند. اين پي

له هاي مرحله سوم و مرحسه مرحله دخالت دولت هنوز بخشي از مجادله رايج است و با توجه به مشابهت

خواهند حضور بخش دولتي را آور نيست. بحث كنوني ميان كساني است كه مينخست، ادامه اين مجادله شگفت

اند، حفظ كنند. هايي مربوط به دولت رفاه كه برايش ارزش زيادي قائلها و برنامهدر جامعه، دست كم در حوزه

هاي اقتصادي و براي ارزيابي نتايج برنامهدر حال حاضر، داليل اندكي به نفع توسعه بخش دولتي وجود دارد 

توان گفت كه دولت اند. ميها چندان موفق نبودههايي وجود دارد كه اين برنامهگرا بسيار زود است و نشانهتعقل

گرايي روشن  راهنماي خود را به سمت دولت 13گراييكلينتون در اياالت متحده، از پس دوازده سال ضددولت

كارتر است. به هر حال نگرش كلي درباره كوچك كردن جر در بريتانيا از خانم تاچر محافظهكرده است و يا مي

 كنند، تثبيت شده است. دولت و مهار كردن قدرت ديوانساالري بيش از آنچه تغييرات سياسي توصيه مي

 

                                                           
10. Rational choice  
11. Public choice  
12. Self – regulating  
13. Anti – govermentalism  
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 وظایف اصلی دولت

هند ده عبارت ديگر اموري را خوب انجام ميدولتها كارهايي را بايد انجام دهند و كارهايي را نبايد انجام دهند. ب

ترين دهند. حتي در دوران آزادي اقتصادي هم نقشهايي براي دولت وجود داشت. افراطيو اموري را بد انجام مي

شناسد. با وجود اين، مرزي كه ميان دولت و ايي براي وجود دولت ميهاقتصاددان بازار هم امروز ـ هنوز ـ فايده

رايان سياسي متفاوت است. احتمال موفقيت كنترل توليد و فروش ميوه و گ، كامالً با نظر چپكشندبازار مي

سبزيجات توسط دولت بسيار ناچيز است، در حالي كه تأمين رفاه و بهزيستي توسط بخش خصوصي نيز 

، توسط دولت وجود آيد. بين اين دو كرانه، بحثهايي در هر دو سو درباره توليد، مثالً برقساز به نظر ميمسأله

 زند. دارد. اتكاي صرف بر تئوري كوتاهي بازار، نقش مشخصي براي دولت رقم نمي

ر از نقشهاي دولت را در هفت عنوان تدوين كرده ت( يك مجموعه مناسب و عملي19ـ22، صص 1989اندرسون )

ري براي تي او نقش گستردهكه مدعي است نقشهاي عمومي هستند. برخي از آنها مثالهاي كوتاهي بازار است. ول

 ند. كدولت تصور مي

 

 تامین زیر ساخت اقتصادي -1

كند. اري را فراهم ميددولت نهادهاي اساسي، مقررات و ترتيبات الزم براي عملكرد موفق يك نظام مدرن سرمايه

گيري استاندارد، زهاز جمله تعريف و محافظت از حق مالكيت، اجراي قراردادها، تأمين پول، وزن و ساير ابزار اندا

 ثبت شركتها، ورشكستگي، حق امتياز، حق تأليف، ايجاد نظام قانوني، نظم و تعرفه. 

 تامین كاالها و خدمات عمومی متنوع -2

برخي از كاالهاي عمومي، گرچه براي همه اعضاي جامعه ارزشمندند، اما پرداخت هزينه ميزان استفاده شده 

براي يك نفر تأمين شود، در دسترس همه قرار خواهد گرفت. اين نوع توسط هر فرد بسيار دشوار است. اگر 
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ها و پلها، كمك به دريانوردي، كنترل سيل، سيستم فاضالب، سيستم كنترل كاالها اقالمي چون دفاع ملي، جاده

گيرد. بسياري از اينها استفاده گسترده دارند، غيرقابل تقسيم و ترافيك و ساير زيرساختها را دربرمي

تثناناپذيرند و به همين دليل، كاالهاي عمومي هستند. اما دخالت دولت الزم نيست به معناي تأمين و ارائه اس

آوري عوارض راهها و پلها، دريانوردي و غيره تعبيه كرد، ولي توان يك نظام عملياتي براي جمعمستقيم باشد. مي

 ارائه خدمات را به بخش خصوصي واگذار نمود. 

 ضهاي گروهیحل و فصل تعار -3

دليل اصلي وجود دولت، نياز به حل و رفع تعارضهاي جامعه، به منظور دستيابي به عدالت، نظم، و ثبات است.  

خواهد از شود. دولت ميهاي نادار در برابر گروههاي دارا را شامل مياين كار اقدامات الزم براي حمايت از گروه

هاي حقوق و دستمزد كاركنان، عدالت را دستمزد، يا برنامهطريق قوانين كارگران خردسال، مقررات حداقل 

 جايگزين استثمار نمايد. 

 حفظ رقابت -4

در بخش خصوصي، هميشه رقابت وجود ندارد و غالباً اقدام دولت الزم است تا اطمينان حاصل شود كه مؤسسات 

دهد. در غياب مقررات مناسب، يكنند. بدون نظارت دولت، منافع سيستم بازار آزاد لزوماً رخ نشان نمرقابت مي

شركتها ممكن است كارتل تشكيل دهند، دسترسي به محصوالتشان را محدود كنند و قيمتها را ثابت نگهدارند. 

كند، ولي از سويي، اقدامات دولت ـ اين يك تناقص است كه بخش خصوصي، پيوسته از دخالت دولت شكوه مي

گذاري و تجارت منصفانه، قوانين هاي قيمتز، قانون شركتها، هيئتقوانين و مقررات سپرده و خريد و فروش ار

 كننده ـ براي بهبود و محافظت از رقابت در بخش خصوصي ضروري است. ار و حمايت از مصرفصعليه انح
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 حفاظت از منابع طبیعی -5

نافع نسلهاي براي جلوگيري از استفاده مسرفانه از منابع طبيعي، حفاظت در مقابل تخريب محيط، يا حفظ م

گيرد. اي را در برميكنندهتوان به نيروهاي رقابتي اعتماد و اتكا كرد. اقدامات دولت، معيارهاي تنظيمآينده، نمي

از آن جمله مقررات طراحي براي اتومبيلها و كاميونها؛ تعيين هدف براي كاهش آلودگي؛ جلوگيري از ورود 

 دولت متكي هستند.  14مبيلها. اين معيارها عموماً بر قدرت قهرياتومبيل به بعضي مناطق؛ بازرسي ساليانه اتو

 

 تامین حداقل كاالها و خدمات براي افراد -6

ه بار بو سوءتغذيه  عمليات بازار، گاهي نتايج ظالمانه و يا از نظر اجتماعي غيرقابل قبولي چون فقر، بيكاري،

ار خارج شوند. ي ديگر ممكن است از اقتصاد بازسوادي، يا علتهاآورد. برخي به علت بيماري، كهنسالي، بيمي

دايي است. گرايي اقتصادي موافقند كه يكي از نقشهاي منطقي دولت، فقرزرين طرفداران تعقلتحتي افراطي

 تالف هست. هايي اجتماعي دربردارد، غالباً اخهايي كه هزينها و برنامهها، جمع هزينههدرباره سطح كمك

 

 تثبیت اقتصاد -7

ست. دولت هاي اقتصادي، هميشه افت و خيز وجود داشته و شرايط رونق، كسادي را در پي داشته اخهدر چر

د بخشد. اگرچه تواند از طريق بودجه، سياستهاي پولي، كنترل بر دستمزدها يا قيمتها اين شرايط را بهبومي

داند و انتظار يمضعيت اقتصادي اقدامات دولت غالباً ناقص و گاهي اشتباه است، ولي جامعه، دولت را مسؤول و

 ي اقدام و كوشش نمايد. ادارد كه دولت بايد براي حل هر مسأله
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 ابزارهاي دولت

جيه شده است. ابزار دولت، روش اقدام دولت است و يا سازوكار آن است هنگامي كه اقدام دولت به طريقي تو

دولت خدمات و  يرند: )الف( تأمين، هنگامي كهگبيشتر دخالتهاي دولت از طريق چهار ابزار اقتصادي صورت مي

نگامي است كه دولت كند؛ )ب( يارانه، كه واقعاً جزيي از تأمين است و هكاال را از طريق بودجه دولت تأمين مي

( توليد، كند تا كاالها و خدمات مورد نظر دولت را تأمين نمايد؛ )جدر اقتصاد خصوصي به كسي كمك مي

فاده از قدرت تنبيهي نند؛ و )د( مقررات، كه استكال و خدمات براي فروش در بازار توليد ميهنگامي كه دولتها كا

 گيرد. حكومت را براي مجاز يا ممنوع كردن فعاليتهايي در اقتصاد آزاد دربرمي

دك بود. دند و توليد انها ناكافي بودر عصر مركانتاليسم، ابزار اصلي مورد استفاده مقررات دولت بود، زيرا بودجه

هاي عمومي بيشتر و توزيع دوران دولت رفاه عمدتاً بر تأمين كاالها و خدمات، توسط دولت از طريق ماليات

هاي اصلي يفهاي وجود دارد كه مناسب وظمجدد منابع به بخشهاي فقيرتر جامعه، اتكا داشت. ابزارهاي ويژه

شود و رات انجام مينابع طبيعي، غالباً از طريق مقراند. به عنوان مثال، وظيفه حفظ رقابت، و حفاظت از مدولت

هاي مختلفي بر هحل و فصل تعارضات بين گروهها، آشكارا موضوعي مربوط به قانون است. اگر چه دولتها به شيو

ر اقتصاد مختلط گذارند، بحث موجود درباره نقش و اندازه دولت، به دخالت آنها دزندگي شهروندانشان اثر مي

 شوند. شود. هر يك از ابزارها در اينجا جداگانه شرح داده ميد نميمدرن محدو

 15تأمین دولت -1

دهد. بخش بودجه نيز به عنوان بخش بزرگي از عمليات دولت را تأمين مستقيم از طريق بودجه تشكيل مي

شود، أمين ميگيرد كه از طريق ماليات تهايي از دولت را دربرميشود و حوزهشناخته مي« عمومي دولت»بخش 

ها، دفاع، آموزش، بهداشت و المثل: يعني تأمين كاالها و خدمات غيربازاري، مثل جادهنه از طريق دريافت اجرت
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كند، شود كه در آنها دولت، نهايتاً پولي خرج نميرا هم شامل مي 16رفاه اجتماعي. اين اقالم، پرداختهاي انتقالي

نمايد. بيشتر فعاليتهاي دولت از طريق تأمين گان به طبقه ديگري منتقل ميهندداي از مالياتبلكه آن را از طبقه

 شود. گيرد و در بودجه درج ميمستقيم صورت مي

و كنترل بر  كند ميزان فعاليت عمومي در اقتصاد، توزيع معقول درآمد و ثروتدولت از طريق بودجه سعي مي

يع و تثبيت مشيهاي تخصيص، توزمعموالً به عنوان خطكل فعاليتهاي اقتصاد را تعيين كند. اين كارها را 

كند. به بيان هاي دولتي و خصوصي را تعيين ميمشي تخصيص اندازه نسبي بخششناسند. تخصيص، خطمي

د توسط دولت سازد كه كدام فعاليتها بايكند و هم مشخص ميديگر، بودجه هم فعاليت كلي دولت را تعيين مي

ند. اين نظر اهاي مربوط به اندازه دولت، در واقع درباره سيستم تخصيصصوصي. بحثانجام شوند و نه بخش خ

وزيع ميان بخشها تگيرد، به اين معناست كه كه هزينه دولت و ماليات، بخش اعظم فعاليتهاي اقتصادي را دربرمي

كند، كنترل مي ادي راتواند از آنچه امروز هست، بهتر باشد. هنگامي كه دولتي، بخش اعظم فعاليتهاي اقتصمي

 گذارد. هاي آن بر بخش خصوصي، اثر شايان توجهي ميانتقال در نحوه هزينه

است.  التي درآمد و ثروت بين شهروندانعددهنده كوشش دولت براي كاهش بيمشي توزيع نشانتوزيع، خط

وندان است، اما اتي از شهربخش اعظم خط مشي توزيع، تأمين رفاه اجتماعي از جمله پرداختهاي انتقالي به طبق

روههايي مثل آمدهاي توزيعي دارند. حمايت مالياتي اختصاص يافته به گساير تصميمهاي مربوط به بودجه پي

 كشاورزان، درست مثل پرداختهاي مستقيم براي تأمين اجتماعي، جنبه توزيعي دارند. 

اي بهبود بخشد. مشي بودجهتوسط خط خواهد كل اقتصاد رامشي تثبيت زماني است كه دولت ميتثبيت، خط

ترين وظيفه اقتصادي است. همه تصميمهاي مربوط به مخارج دولت و مالياتها نيز بر بخش اين احتماالً مشكل

توان به طور مشيها و سطح آنها در مجموع ميكننده دارند. بنابراين، با تغيير اين خطخصوصي تأثير تعيين
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ر گذاشت. با پيدايش اقتصاد كينزي دولتها آشكارا مسؤوليت ايجاد اشتغال كامل، غيرمستقيم بر كل اقتصاد تأثي

 تثبيت قيمتها، رشد اقتصادي و يك تراز پرداخت استوار را پذيرفتند. 

 یارانه -2

اند، ليكن مثالً كمك به كشاورزان يا صنعت، به شركتهاي اتوبوسراني خصوصي يا مدارس ها بسيار متنوعيارانه

كند، ليكن با كمكهايي از جانب گيرند. بخش خصوصي كاالها يا خدمات معيني را تأمين ميدربرميخصوصي را 

دولت. اگر چه بخشي از تأمين مالي آن، عمومي است، فعاليتهاي تفصيلي آن همه در بخش خصوصي صورت 

 ف شود. كنند كه پولشان در جهت تصويب شده مصرگيرد و دولتها عمدتاً تنها بر اين نظارت ميمي

 تولید  -3

گويند بين تأمين دولت براي كاالهاي اجتماعي و توليد عمومي بايد ( مي9، ص1989آن طوري كه ماسگريوها )

كنندگان بايد گيرد و استفادهوجه تمايز روشني تصور كرد. برعكس تأمين، توليد خارج از بودجه دولت صورت مي

شوند، بپردازند. به عنوان مثال، تأمين برق يا خدمات ليد ميقيمت آن را مثل كاالهايي كه در بخش خصوصي تو

شود و اگر كيس كنندگان فروخته ميراه آهن در برخي كشورها در مالكيت دولت است. اين خدمات به مصرف

 شود. قيمت آن را نپردازد، از استفاده محروم مي

 مقررات  -4

ي تأثيرگذاري بر اقتصاد بازار. موضوع مشوقها و محركها مقررات يعني به كار بردن قوانين تصويب شده دولت برا

كند، اما مقررات آنقدر متنوع و كارها معرفي مياي از راهاگرچه اهميت دارد و مقررات را به عنوان مجموعه

متفاوتند كه تعريف ويژگي آنها بايد نشان دهد كه چگونه بايد آنها را پياده كرد. مقررات ممكن است اقتصادي يا 

جتماعي باشند. اقتصادي براي تشويق كسب و كار و ساير فعاالن اقتصادي براي انجام فعاليتهايي و اجتناب از ا
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كنندگان، به ويژه در مورد ساير فعاليتها. مقررات اجتماعي معموالً براي حفاظت از منافع شهروندان و مصرف

 معيارهاي كيفيت، سطوح ايمني و كنترل آلودگي است. 

 را باید به كار برد؟كدام روش 

هاي مختلف و در زمانهاي گوناگون، از اي ندارد. تئوريمشي دولت بهتر است، پاسخ سادهاينكه كدام ابزار خط

اند. كشورهايي كه پيشينه تأمين دولتي ندارند، به ويژه اياالت متحده، سابقه ابزارهاي متفاوتي جانبداري كرده

گير باشند، دولت ممكن بسته به اينكه مقررات در عمل چقدر جدي و سخت تري در مقررات دولتي دراند.طوالني

گر قلمداد شود. همچنين ابزارهاي است تقريباً به همان اندازه كه خودش خدمات و كاالها را تأمين كند مداخله

پذير كانالجمع باشند. تركيبهاي گوناگوني سازگار با كشورهاي مختلف اممشي عمومي ضرورتاً نبايد مانعهخط

 است. 

 بحث در زمینه اندازه دولت

اي درباره اندازه و رشد دولت به وجود آمده است. اگرچه اندازه دولت تغيير ، مجادله عمده1970از آغاز دهه 

كند، نگراني درباره مقياس و كارآيي آن پرسشهايي را درباره تأثير اندازه دولت بر اقتصاد به طور كلي مطرح مي

شود كشورهايي با سطح باالي فعاليت دولت و يا نرخ باالي افزايش ترين شكل آن، گفته ميفراطيكند. در امي

اند. اين نظر اينك چندان مشهود نيست. براي چنين ادعايي، در سطح فعاليتهاي دولت، نرخ رشد پاييني داشته

ـ در واقع اروپاي غربي به طور يافتن شواهد تئوريك و تجربي هميشه دشوار بوده و توجيه كشورهايي مثل آلمان 

اند، مشكل بوده است. اگرچه هنوز كلي ـ كه فعاليت باالي دولت را با عملكرد قدرتمند اقتصادي عجين كرده

بحثهاي معقولي درباره اندازه مناسب دولت وجود دارد، ليكن رونق بازار آن به سردي گراييده است. دو دليل 

دازه دولت در كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تثبيت شده و در براي اين امر وجود دارد. نخست، ان

شود مجادله به نقش دولت منتقل شده است؛ بسياري موارد كاهش يافته است. دوم و مهمتر اينكه احساس مي
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دهد، مي يعني فعاليتهايي كه دولت بايد يا نبايد در آنها دخالت كند. اندازه، به خودي خود، از آنچه دولت انجام

اهميت بسيار كمتري دارد. به هر حال، اندازه دولت پرسشي است كه همچنان داراي اهميت است. گفتن اينكه 

 (: 9، ص 1985آورد. )لين، دولت بزرگ است، مجموعه پرسشهايي را به شرح زير پديد مي

بايد براي بخش  گذاري شود و چه مقدارچه ميزان از منابع جامعه بايد توسط دولت مصرف يا سرمايه -

 خصوصي باقي بماند؟ )مسأله تخصيص(؛ 

بودجه دولت چقدر بايد بزرگ باشد؟ و دولت تا چه حدي بايد به درآمدهاي خصوصي، به صورت  -

 هاي انتقالي، كمك كند؟ )مسأله توزيع(؛ پرداخت

 الري(؛ توان يا بايد در بخش دولتي استخدام كرد؟ )مسأله ديوانساچه درصدي از نيروي كار را مي -

 چقدر از منابع توليدي كليدي بايد در مالكيت دولت باشد؟ )مسأله مالكيت(؛  -

 ميزان اختيار و قدرت مناسب دولت در جامعه چقدر است؟ )مسأله آزاديهاي فردي(. -

رايجترين معيار اندازه دولت، مجموعه مخارج دولت به عنوان درصدي از كل اقتصاد كشور است. برخالف بعضي 

مبني بر ادامه رشد دولت، كشورهاي سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه در سالهاي اخير، به طور انتظارات 

 اند. هاي خود را كنترل كردهعام، هزينه

مجادله بر سر نقش و اندازه دولت، اكنون در مرتبه جالب توجهي است. دولت حداقل، هنوز ممكن است براي 

چون و سازي دولت مؤثر افتاده است. افزايش بيرسد كه نهضت كوچكيبرخي زياده از حد باشد. اما به نظر م

رسيد كنترل شد و به ميزاني برگشت داده شد كه به نظر مي 1970و  1960هاي ها در دههچراي هزينه

ها تحت تأثير فشارهاي انتخاباتي افزايش يافت و تحت همين فشار نيز وارونه خواستند. شايد هزينهشهروندان مي

 ديد. گر

 


