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 آن ابزارهای و عمومی مشیخط اجرای

 ابزارهای اجباری 

کنند. حکومت عمل محدودی دارند، هدایت میهای مورد هدف را که آزادی ابزارهای اجباری اقدام افراد با شرکت

 :در راستای اعمال اختیارات حاکمیتی ممکن است

 های خاصی را متقبل شوندبه شهروندان دستور دهد تا انجام فعالیت( 1 

 های تحت کنترل خویش برای انجام هر گونه کارکرد مورد نظر ایجاد کند( رأساً شرکت2 

 به طور مستقیم و از طریق بوروکراسی تأمین کند.  ( کاالها و خدمات مورد نظر را3 

 

 مقررات 

های خاصی را برای افراد و مؤسسات داند که حکومت در آن، فعالیتریگان مقررات را یک فرآیند یا فعالیت می

ها عمدتاً خصوصی و گاهی عمومی هستند و حکومت کنترل بر آنها را از داند. این فعالیتمجاز یا غیرمجاز می

دهند. اغلب مقررات، احکام های انتظامی خاص انجام مییق فرآیند اداری مستمر و عموماً از طریق سازمانطر

شوند و به شکل مستمر به وسیله یک واحد دولتی یا سازمان اداری هستند و در جهت اجرای قوانین کلی تدوین می

مقررات بر اساس اقتصادی یا اجتماعی بودن شوند که از نظر اداری مستقل از دولت است. ماهیت خاصی اداره می

هایی است که ممکن است در نتیجه عملکرد نیروهای عدم تعادلتا حدی متفاوت است. هدف مقررات غالباً اصالح 

بازار حاصل شود. مقررات اجتماعی بیشتر با رفاه فیزیکی و روانی سروکار دارند تا مسائل اداری. مقررات اجتماعی 

تر مثل تصادی، بر صنعت خاصی تأکید ندارند، بلکه محور توجه آنها مشکالت یا کارکردهای وسیعمانند مقررات اق

 آلودگی، ایمنی یا امور اخالقی است. 

 مشی چندین مزیت دارند: مقررات به عنوان ابزار خط

اطالعات مورد نیاز برای تدوین مقررات، در مقایسه با ابزارهای داوطلبانه و مختلط کمتر است و دولت نیاز ندارد  (1

 ربط اطالع داشته باشد. های عوامل ذیکه پیشاپیش از اولویت
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هایی شتر از یافتن روزمانی که اقدام خاصی کامالً نامطلوب تشخیص داده شود تدوین مقررات در مورد آنها آسان (2

 برای ترتیب به عدم انجام آنهاست. 

اگر دولت همه اطالعات مربوط را در اختیار داشته باشد مقررات، از نظر اداری در مقیاس با سایر ابزارها  (3

 تر است. اثربخش

 سازند. ریزی را فراهم میها و برنامهبینی بیشتر، امکان هماهنگی بهتر تالشمقررات به دلیل قابلیت پیش (4

العمل مؤثری مورد نیاز است، ابزار سودمندی شود که در مواقع بحرانی که عکسبینی آنها باعث مییت پیشقابل (5

 باشند. 

 تر هستند.هزینههای مالیات کممقررات در مقایسه با دیگر ابزارها مانند یارانه، و انگیزه (6

خص از سوی حکومت باشند، مشی، خواهان اقدام سریع و مشهای فرعی خطزمانی که عامه مردم یا نظام (7

 توانند ابزارهای سودمندی تلقی شوند. مقررات می

 هایی نیز دارند: در عین حال نارسایی مقررات

کنند و باعث کاهش کارآیی اقتصاد های داوطلبانه یا بخش خصوصی را منحرف میمقررات غالباً فعالیت (1

تواند باعث کاهش رقابت شود یا خروج آنها می های صنعتیشوند. مثالً محدودیت در زمینه ورود به بخشمی

 ها تأثیر منفی بگذارد. و بر قیمت

های موجود و محدود ساختن فرصت برای آزمون بازار از گاهی مقررات برای تأمین امنیت بازار برای شرکت (2

 شوند. های فنی میها، مانع از نوآوری و پیشرفتسوی دیگر شرکت

دهند. به عنوان مثال به کارگیری د و امکان در نظر گرفتن شرایط خاص را نمیمقررات اغلب انعطاف ناپذیرن (3

 هایی مانند داروهای سالم و مؤثر با ابهام فراوانی همراه است. عبارت

ها پذیر نیست. به عنوان مثال در جهان میلیونهای نامطلوب امکاناز نظر اداری، وضع مقررات برای کلیه فعالیت (4

 دارد.  کننده وجودآلوده
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های اطالعات، تحقیق، های انتظامی زیاد باشد. هزینهممکن است هزینه اعمال این ابزار به وسیله کمیسیون (5

 جهت به امری قانونی و خصمانه تبدیل کند. گذاری را بیمشیبررسی و تعقیب ممکن است خط

 

 های دولتیشرکت

های توان به عنوان حالت افراطی مقررات قلمداد کرد. زیرا در این حالت مقررات و رویهرا میهای دولتی شرکت

گیرد و به عنوان دستورالعمل داخلی مدیریت سازمان تلقی ها را در برمیشود که کلیه فعالیتخاصی تدوین می

تواند کند. زیرا دولت میتبدیل می های دولتی را نسبت به رعایت مقررات، به ابزار اجباریشود. این کار شرکتمی

 به دلیل مالکیت هر آنچه را که مدنظر دارد، انجام دهد. 

ها ای از مالکیت این شرکتهای دولتی سه ویژگی عمده مشترک قابل بحث است. نخست درجهدر مورد شرکت

گران اغلب معتقدند که هر شرکتی که درصد یا کمتر از نصف باشد. تحلیل 100تواند متعلق به دولت است که می

م کنترل یا مدیریت مستقیم در شود. دودرصد از سهامش متعلق به دولت باشد، شرکت دولتی نامیده می 51

کنند که های دولتی کاالها و خدماتی تولید میای در اختیار دولت است. سوم شرکتهای دولتی تا اندازهشرکت

 شود.ای دریافت نمیکنندگان به طور مستقیم هزینهبتوانند آنها را بفروشند، برخالف کاالهای عمومی که از مصرف

 مشی برای دولت مزایایی دارند. یکی از ابزارهای خطهای دولتی به عنوان شرکت

ها شود، این شرکتهایی که کاالها یا خدمات مورد نیاز جامعه به وسیله بخش خصوصی تولید نمیدر موقعیت (1

 مشی هستند. ابزار اقتصادی کارآمدی در جهت اهداف خط

ارهای داوطلبانه و مقررات، از جهات مختلف های دولتی در مقایسه با ابزمیزان اطالعات الزم برای ایجاد شرکت (2

 بسیار کمتر است.

 توانند در صورت گسترده بودن مقررات از مدیریتی ساده استفاده کنند. های دولتی میاز نظر اداری شرکت (3

های توان به خزانه عمومی واریز و از آن برای پرداخت هزینههای دولتی را میمنافع حاصل از فعالیت شرکت (4

 استفاده کرد.عمومی 
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 های شرکت دولتی از مزایای آن کمتر نیست. نارسایی

توانند اقدامات خالف قانون های دولتی میها دشوار است. زیرا مدیران شرکتها از نظر دولتکنترل این شرکت (1

اند و منافع فردی آنها چنان کم است که تمایلی به نفعان بسیار پراکندهفراوانی انجام دهند. افزون بر آن ذی

 اعمال کنترل مؤثر بر شرکت دولتی ندارند. 

تواند های دولتی میشود، عملیات شرکتهای دولتی به ورشکستگی آنها منجر نمیشرکت چون زیان مستمر (2

 غیر اثربخش باشد. 

های ناشی از ناکارآمدی خود را به های دولتی حالت انحصاری دارند و بدین ترتیب هزینهبسیاری از شرکت (3

 سازند. کنندگان منتقل میمصرف

 

 تأمین مستقیم 

برای بخش خصوصی یا نظم بخشیدن به عملکرد این بخش در مورد کار مشخص یا انجام به جای انتظار کشیدن 

تواند آن کار را رأساً انجام دهد. یعنی با استفاده از های دولتی نیمه مستقل دولت میآن کار با استفاده از شرکت

عمومی فراهم سازد. اکثر کارهای  کارکنان دولت، خود اقدام به تأمین کاال و خدمات کند و هزینه آن را نیز از خزانه

نشانی، تأمین اجتماعی، گیرد. دفاع ملی، روابط سیاسی، تأمین پلیس، آتشدولت با استفاده از این ابزار صورت می

 آموزش و پرورش، مدیریت اراضی عمومی و...

 تأمین مستقیم به عنوان یک ابزار مزایایی در بردارد: 

 همانند سایر ابزارهای اجباری به دلیل نیاز به اطالعات کم به کارگیری این ابزار آسان است.  (1

ها و اطالعات ضروری برای عملکرد های بزرگ برای ارائه مستقیم، تأمین منافع، مهارتبه دلیل نیاز به سازمان (2

 شود. پذیر میاثربخش وظایف امکان

شود یرمستقیم است که در آنها به قراردادها و مقررات بیشتر توجه میتأمین مستقیم عاری از مشکالت ارائه غ (3

 تا نتیجه. 
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 سازد. تأمین مستقیم امکان درونی کردن معامالت را فراهم می (4

 ای دارند: های تأمین مستقیم نیز اهمیت ویژهنارسایی

شود، در جوامع لیبرال دموکرات ها توسط بوروکراسی که اغلب با ویژگی عدم انعطاف، مشخص میاجرای برنامه (1

 ناپذیر است. که برای رعایت قانون ارزش خاصی قائلند امری اجتناب

ها و کارکنان درگیر در تأمین کاالها و خدمات اغلب باعث دخالت سیاسی جهت کنترل سیاسی بر سازمان (2

 شود و دیگر خدمت به عموم در اولویت قرار نخواهد گرفت.دولت به منظور انتخاب مجدد آن میتقویت 

کنند و در نتیجه ها نمیهای بوروکراتیک در معرض رقابت قرار ندارند، اغلب توجهی به هزینهچون سازمان (3

 ها را بپردازند. دهندگان باید این هزینهمالیات

 ها را با دشواری مواجه سازد.های بین سازمانی و درون سازمان، اجرای برنامهاین احتمال وجود دارد که تعارض (4

 

 

 

 

  


