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مقدمه
از زمان شکل گىرى نخستىن تمدن هاى بشرى، نىاز به نهادى که ادارهٔ امور اىن جوامع 
را به عهده بگىرد، احساس مى شد. بنابراىن، به تدرىج نخستىن دولت ها به وجود آمدند. از 
آن زمان تاکنون، نهاد دولت مسىرى طوالنى و پرفراز و نشىب را پشت سر گذاشته است. 
ماهىت اىن نهاد و مىزان قدرت آن در جوامع مختلف، متفاوت بوده اّما با گذشت زمان     و 
تکامل جوامع و به وىژه دست ىابى به فّناورى هاى نوىن و پىشرفت هاى سرىع در تسخىر طبىعت 
و کشف قوانىن حاکم بر آن، محدودٔه اقتدار دولت وسىع تر شده است به طورى که در عصر 

ما انسان ها وجود و حضور دولت را بسىار بىشتر از اعصار گذشته احساس مى کنند.
تشکىالت  دولت ها  اقتدار  حوزٔه  گسترش  و  بزرگ  امپراتورى هاى  شکل گىرى  با 
دولتى پىچىده تر شد و اىن نهاد در جوامع بشرى نقش مهم تر و جدى ترى را به عهده گرفت.
ـ در دوران گذشته وظاىف محدود      و  ـ چه بزرگ و چه کوچکـ  با وجود اىن، دولت هاـ 

نسبتاً مشخصى داشتند که شامل حفظ نظم جامعه و مقابله با تجاوز دشمنان بود.
با  و  کردند  نفوذ  نىز  جامعه  اقتصاد  محدودٔه  به  تدرىج  به  دولت ها  زمان  گذشت  با 

1
فصل

نقش دولت در اقتصاد

آىا دولت باىد در اقتصاد دخالت کند؟
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شهروندان خود روابط مالى برقرار نمودند. اىن روابط به دو شکل اعمال مى شد: اخذ 
مالىات و خراج از مردم و هزىنه کردن اىن مالىات ها به صورت هاى مختلف؛ از جمله: پرداخت 
حقوق کارکنان کشورى و لشکرى و ساىر هزىنه هاى جارى دولت. به عالوه، دولت ها در 

مواقع قحطى و گرانى نىز به اقدامات خاصى دست مى زدند.
با اىن حال، نقش اقتصادى دولت ها در زمان هاى گذشته در مقاىسه با امروز بسىار 
کم رنگ و محدود به موارد خاص و حالت هاى استثناىى بوده است. به اىن ترتىب، دولت ها 
بىشتر حافظان نظم و امنىت و مدافع ملت ها در مقابل دشمنان داخلى و خارجى بودند و براى 
تأمىن هزىنه هاى مربوط به اىن فعالىت ها، به جمع آورى مالىات اقدام مى کردند اّما امروزه 
اقتصاد  در  را  و حضورشان  دارند  بسىار گسترده اى  فعالىت  اقتصاد  درعرصٔه  دولت ها 
جامعه نمى توان نادىده گرفت. آنها عالوه بر حفظ نظم و امنىت، وظاىفى نظىر هداىت جامعه 
در مسىر رشد و توسعٔه اقتصادى، اىجاد اشتغال، مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادى و 

نظاىر آن را نىز برعهده گرفته اند.

ـ 5    فعالىت 1ـ
1ــ در مورد ضرورت تشکىل دولت در جامعه گفت وگو کنىد.

2ــ نقش اقتصادی دولت را در جوامع گذشته و امروز مقاىسه کنىد.

  نقش اقتصادی دولت 
در جامعٔه امروزى، دولت چه نقشى در اقتصاد دارد؟ هدف او از حضور در عرصٔه 

اقتصاد جامعه چىست؟
اهداف اقتصادى دولت را مى توان به صورت زىر دسته بندى کرد:

1ــ اشتغال کامل: اشتغال کامل به وضعىتى اطالق مى شود که در جامعه همٔه 
جوىندگان شغل، داراى شغلى باشند و بىکارى وجود نداشته باشد. در جوامع امروزى 
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ـ به وىژه جوامع در حال تـوسعه   ــ  مـعموالً مشکل بـىکارى وجود دارد و در بـعضى جوامعـ 
اىن مشکل گاه به ىک مشکل حاد و جّدى اقتصادى، اجتماعى تبدىل مـى شود.

به دلىل آثار سوِء اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بىکارى، معموالً دولت ها براى مقابله 
با اىن مشکل و مهار آن بسىار تالش مى کنند.

بدىن ترتىب، مى توان گفت ىکى از اهداف دولت در عرصٔه اقتصاد، اىجاد اشتغال 
کامل و مبارزه با بىکارى است. براى تحقق اىن هدف، دولت ها مى کوشند شراىط رونق 
اقتصادى را فراهم آورند. در چنىن شراىطى، فعالىت هاى تولىدى گسترش مى ىابند و تماىل 
تولىدکنندگان به استخدام نىروى کار جدىد بىشتر مى شود. اىن به معناى اىجاد فرصت هاى 

شغلى جدىد و رسىدن به  اشتغال کامل است.

ـ 5 فعالىت 2ـ
در مورد علل بىکاری در شهر ىا منطقهٔ محل زندگى خود تحقىق کنىد.

2ــ ثبات قىمت ها: هدف دىگر دولت در عرصٔه اقتصاد، جلوگىرى از افزاىش 
قىمت ها و مهار تورم است. در شراىط تورم، قىمت کاالها و خدمات به سرعت افزاىش 
مى ىابد و اقتصاد کشور دچار اختالل مى شود. به دلىل افزاىش قىمت کاالها و خدمات، افراد 
کم درآمد جامعه براى تأمىن کاالهاى موردنىاز خود با مشکالت جّدى روبه رو مى شوند. 

در نتىجه، سطح رفاه عمومى کاهش مى ىابد.
در اىن شراىط، تالش دولت بر اىن است که تا حّد ممکن از افزاىش قىمت ها جلوگىرى 

کند و با اتخاذ سىاست هاى مناسب، تورم را مهار و قىمت ها را تثبىت نماىد.

ـ 5 فعالىت 3ـ
برای مبارزه با افزاىش قىمت ها چه راه هاىى وجود دارد؟ در اىن باره بررسى کنىد.
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3ــ رشد و توسعۀ اقتصادى: به دلىل فاصلٔه چشمگىرى که از نظر سطح زندگى 
و امکانات بىن جوامع توسعه ىافته و در حال توسعه پدىد آمده است، دست ىابى به توسعٔه 
اقتصادى و طى مراحل پىشرفت مادى براى کشورهاى در حال توسعه به گونه اى که به 
کاهش فاصلٔه مذکور منتهى شود، هدف مهمى است. نقش دولت در اقتصاد، اىن هدف 

مهم را نىز تحت تأثىر قرار مى دهد.
سىاست هاى اقتصادى دولت مى تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کُند سازد 
ىا برعکس بر سرعت آن بىفزاىد. بررسى تجربٔه توسعه در کشورهاى پىشرفته نىز نشان 
به سزاىى  تأثىر  ىافتگى  توسعه  به سمت  جوامع  اىن گونه  در حرکت  دولت ها  که  مى دهد 

داشته اند.
امروزه در اکثر کشورهاى در حال توسعه، دولت ها با جدىت تمام از طرح هاى توسعه 
سخن مى گوىند. براى دست ىابى به رشد و توسعٔه بىشتر برنامه رىزى و سىاست گذارى مى کنند 

و با اىن هدف و آرمان به عرصٔه اقتصاد کشورها وارد مى شوند.
4ــ بهبود وضع توزىع درآمد: مقابله با فقر و ارتقاى سطح زندگى اقشار کم 
درآمد و فقر جامعه همواره ىکى از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها در جوامع مختلف 

بوده است.
از ىک سو مصلحان اجتماعى و معلمان اخالق بر ضرورت حماىت و کمک اقشار ثروتمند 
ـ  سىاسى بزرگ  به فقرا و افراد کم درآمد تأکىد کرده اند و از سوى دىگر، نهضت هاى اجتماعى   ـ

با شعار تالش براى بهبود زندگى فقرا شکل گرفته و گسترش ىافته اند.
از دىدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حماىت از اقشار کم درآمد، راهى براى گسترش 
توسعٔه اقتصادى و نىز حرکتى در جهت تسرىع روند توسعه ىافتگى جامعه است؛ زىرا فقر 

گسترده مى تواند مانعى بر سر راه توسعٔه همه جانبٔه جوامع باشد.
در اىن زمىنه دولت ها، با توجه به ضرورت مقابله با فقر معموالً به طراحى و اجراى 
سىاست هاىى مى پردازند که بتواند ابعاد فقر را در جامعه محدود کند. بنابر آنچه گفته شد، 

اىن هدف را نىز مى توان ىکى از اهداف دولت در عرصٔه اقتصاد جامعه تلقى کرد.



120

منظور از دخالت دولت چىست؟
فعالىت هاى دولت در عرصٔه اقتصاد را در دو محور عمده مى توان بررسى کرد:

1ــ عرضٔه کاالها و خدمات،
2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد.

1ــ عرضۀ کاالها و خدمات: دولت مى تواند با سرماىه گذارى، در بازار بعضى از 
کاالها و خدمات وارد شود و به تولىد، عرضه و فروش آنها بپردازد. دراىن زمىنه، دولت با 
تأسىس شرکت ها و مؤسسات مختلف که به نام شرکت هاى دولتى شناخته مى شوند، اقدام 

به فّعالىت مى کند.
ممکن است دولت ماىل به تولىد و عرضٔه بعضى کاالها باشد و بهره بردارى از برخى 
توزىع  و  تصفىه  استخراج،  کشف،  مثال،  براى  شود.  عهده دار  خود  را  معادن  و  منابع 
فرآورده هاى نفتى را به عهده بگىرد و با تأسىس ىک شرکت، اىن فّعالىت ها را انجام دهد. 

به اىن ترتىب، دولت با عرضه و فروش فرآورده ها، درآمد کسب مى کند.
همچنىن ممکن است در برخى زمىنه ها مردم و به عبارت دىگر، »بخش خصوصى« 
حاضر به سرماىه گذارى نشوند. دلىل اىن کار نىز مى تواند عدم اطمىنان از سودآورى، 
به  ناچار  دولت  حالت،  اىن  در  باشد.  دىگر  عوامل  ىا  زىاد  بسىار  اولىٔه  به سرماىٔه  نىاز 
سرماىه گذارى در اىن زمىنه مى شود و کاالها و خدمات موردنىاز مردم را عرضه مى کند. 
ـ نظىر تولىد  فوالد  ــ  بعضى از شاخه هاى صنعت که به سرماىٔه اولىٔه بسىار زىادى نىاز دارندـ 

از اىن نوع هستند.
عالوه بر اىن، ممکن است در بعضى شراىط خاص دولت به ناچار برخى مؤسسات 
تولىد و عرضٔه بعضى  بازار  ترتىب در  بدىن  بگىرد و  تولىدى و تجارى را تحت پوشش 
انقالب اسالمى در کشور  پىروزى  از  اىن وضعىت پس  کاالها و خدمات درگىر شود. 
تولىدى را  ادارٔه برخى واحدهاى صنعتى و  ناچار مالکىت و  به  افتاد و دولت  اتفاق  ما 
به عهده گرفت. بدىن ترتىب تعداد زىادى مؤسسات وابسته به دولت )در زمىنٔه اقتصاد( 

اىجاد شدند.
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2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد: دولت براى هداىت اقتصاد 
در مسىر مطلوب و موردنظر خود و با هدف اىجاد نظم و انضباط در عرصٔه فعالىت هاى 
اقتصادى جامعه، قوانىنى را وضع مى کند و سىاست هاىى را براى اجرا در کشور طراحى 
مى نماىد. براى مثال، جهت جلوگىرى از واردات کاالهاى خاص به کشور قوانىنى را وضع 
و اجرا مى کند ىا براى تشوىق تولىدکنندگان به فعالىت بىشتر و تولىد برخى کاالها، امتىازات 

و امکاناتى را در نظر مى گىرد.
به طورکلى، دولت با در نظر گرفتن تصوىرى از آىندٔه اقتصاد و مشخص کردن اهداف 
آن، سعى مى کند فّعالىت هاى اقتصادى جامعه را به سمت و سوى موردنظر خود هداىت کند.

بى روىٔه  مصرف  و  واردات  ساختن  محدود  مصرف گراىى،  کاهش  نظىر  هدف هاىى 
کاالهاى وارداتى، برنامه رىزى در جهت به کارگىرى فّناورى هاى نوىن، افزاىش فّعالىت هاى 
اجراى  و  از طرىق طراحى  مى توان  را  مناطق محروم کشور  در  تولىدى، سرماىه گذارى 

سىاست هاى مناسب دنبال کرد.
ارزىابى  اقتصاد  عرصٔه  در  را  دولت  فعالىت هاى  که  اقتصاددانانى  و  اندىشمندان 
مطرح  را  توجهى  درخور  و  ظرىف  نکات  خاص،  نکته سنجى هاى  با  معموالً  مى کنند، 
برخى  را در  فّعالىت و حضور دولت  تجربىات موجود،  و  به شواهد  توجه  با  مى سازند     و 

عرصه ها تأىىد مى کنند ىا مورد انتقاد قرار مى دهند.
براى مثال، در عرصٔه فعالىت هاى تولىد و عرضٔه کاالها و خدمات، از ىک سو گفته 
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انجام نمى پذىرند و  مى شود که اگر دولت در اىن فعالىت ها درگىر نشود، اىن امور اصالً 
اىن کاالها به مرحلٔه تولىد نمى رسند ىا اىنکه اىن کارها به روش مناسبى انجام نمى گىرد. 
بدىن لحاظ، برخى اقتصاددانان با جدىت مدافع فعالىت هاى تولىد و عرضه توسط دولت 
هستند. از سوى دىگر، برخى معتقدند که عملکرد مؤسسات تولىدى وابسته به دولت ىا همان 
شرکت هاى دولتى، چندان مطلوب نىست؛ بسىارى از آنها زىان ده هستند ىا سودآورى قابل 
مالحظه اى ندارند. در حالى که اگر اىن شرکت ها تحت مالکىت بخش خصوصى فعالىت 
کنند، مى توانند موفق و سودآور باشند. بدىن جهت اىن گروه از اقتصاددانان توصىه مى کنند 
که دولت مؤسسات وابسته به خود )شرکت هاى دولتى( را به بخش خصوصى واگذار کند 
و خود به دور از هىاهوى تولىد کاال و خدمات فقط به سىاست گذارى و تدوىن قوانىن و 

هداىت اقتصاد بپردازد.
از وضع  آگاهى کامل  با فرض  در محدودٔه وضع قوانىن و سىاست گذارى، دولت 
اقتصاد و آنچه باىد انجام بگىرد، به تدوىن قوانىن و مقررات مى پردازد. به عبارت دىگر، 
باىد نسبت به مسائل مختلف اقتصادى کشور شناخت کامل داشته باشد تا بتواند قوانىنى 

کارآمد را طراحى کند.
در اىن باب، برخى اقتصاددانان معتقدند دولت لزوماً در عرصٔه اقتصاد اطالعات کافى 
ندارد و اگر براساس اطالعات ناکافى خود به سىاست گذارى و دخالت در عرصٔه اقتصاد 

کشور اقدام کند، ممکن است به فعالىت هاى اقتصادى جامعه لطمه بزند.
به هر حال، دخالت دولت در اقتصاد از نظر مىزان دخالت، نحوهٔ دخالت و حوزه  هاىى 
و  بوده  اقتصاددانان و سىاستمداران  توجه  بگىرد، همواره مورد  باىد دخالت صورت  که 

خواهد بود.

ـ   5 فعالىت 4ـ
ىک واحد دولتى را که تولىدکنندهٔ کاال ىا خدمتى است، نام ببرىد. در مورد علل دولتى 

بودن اىن واحد در کالس گفت وگو کنىد.



123

پرسش
1ــ اهداف اقتصادی دولت را فهرست وار ذکر کنىد.

2ــ چرا دولت ها برای تثبىت قىمت ها تالش مى کنند؟
3ــ نقش دولت را در رشد و توسعهٔ اقتصادی به اختصار توضىح دهىد.

4ــ چرا مقابله با فقر ىکى از هدف های مهم دولت هاست؟
5  ــ تأثىر نحوهٔ توزىع درآمد بر توسعهٔ اقتصادی را تجزىه و تحلىل کنىد.

6  ــ اندىشهٔ مرکانتىلىست ها را تجزىه و تحلىل کنىد.
7ــ نظر مکتب کالسىک در مورد دخالت دولت در اقتصاد چه بود؟

8   ــ بحران سال 1929 جامعهٔ صنعتى چه پىامدهاىى داشت؟
9ــ تجربهٔ اقتصادی آلمان در مورد دخالت دولت در اقتصاد، در سال های 

قبل از جنگ جهانى دوم مؤىد چه نظرىه ای است؟
10ــ دولت فعالىت های خود را در اقتصاد به چه صورت هاىى انجام مى دهد؟

11ــ دولت چگونه از طرىق وضع قوانىن و سىاست گذاری مى  تواند در اقتصاد 
دخالت کند؟

اقتصاد  زمىنهٔ  در  کارآمد  و  قوانىنى درست  12ــ دولت چه وقت مى تواند 
طراحى کند؟


