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در حال حاضر، توسعٔه اقتصادى براى تمامى جوامع، ىک هدف مهم به شمار مى رود. 
کشورهاى در حال توسعه و توسعه نىافته مى کوشند خود را از قىد و بند توسعه     نىافتگى 
افراد جامعه  زندگى  براى  را  مناسبى  اقتصادى، شراىط  توسعٔه  به  با دست ىابى  و  برهانند 

فراهم کنند. 
درگىرند.  اقتصادى  توسعٔه  مسائل  با  نىز  کشورها  اىن  دولت هاى  شراىط،  اىن  در 
به سمت توسعٔه اقتصادى را در  تا حرکت  با جدىت تمام تالش مى کنند  آنها  بسىارى از 

جامعه آغاز کنند ىا آن را سرعت بخشند.
به همىن دلىل، بحث مربوط به نقش دولت در جرىان توسعٔه اقتصادى جوامع بحثى 

جّدى و پراهمىت است.
اقتصاد  از مظاهر   دخالت دولت در  ىکى  اقتصادى،  توسعٔه  نقش دولت در جرىان 

است. دربارهٔ اىن نقش دو دىدگاه عمده به شرح زىر مطرح است.

3
فصل

دولت و توسعه

دولت تا چه حد مى تواند در توسعۀ اقتصادی مؤثر باشد؟
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1ــ دىدگاه طرفداران اقتصاد آزاد
اىن گروه دخالت دولت را در اقتصاد رد مى کنند و آن را موجب کند شدن حرکت 
جوامع به سمت پىشرفت مى دانند.    آنها معتقدند که دولت با دخالت در اقتصاد باعث گسترش 
ناکاراىى و کاهش تحرک  بخش خصوصى مى شود. دولت به جاى مردم تصمىم مى گىرد و 

اىن امر نظم اقتصادى جامعه را برهم مى زند.
آنها  هم، زمانى به دوران انقالب صنعتى و حاکمىت و گسترش اندىشٔه اقتصاد آزاد 
اشاره مى کنند و مى گوىند که جوامع غربى زمانى توانستند حرکت به سمت توسعه را شروع 

کنند که دخالت دولت در اقتصاد محدود شد.
آنها براى اثبات ادعاى خود، شواهد فراوانى از ناکاراىى و اقدامات نادرست  دولت ها 
در عرصٔه اقتصاد ــ در جوامع توسعه ىافته و توسعه نىافته ــ را ارائه مى کنند و در نهاىت، 
نتىجه مى گىرند که اگر دولت ها در اقتصاد دخالت نکنند و فقط به مسائل غىراقتصادى 
جامعه بپردازند، اىن گونه مشکالت پىش نمى آىد و جامعه مجبور به تحّمل هزىنه هاى ناشى 

از ناکاراىى ها نمى شود. 

2ــ دىدگاه طرفداران مداخلۀ دولت
اىن گروه، در عرصٔه اقتصاد براى دولت نقشى جدى قائل اند و معتقدند که دولت  از 

عوامل مؤثر در توسعٔه اقتصادى است و در اىن زمىنه وظىفٔه وىژه اى برعهده دارد.
به اعتقاد اىن گروه از اقتصاددانان، جوامع در حال توسعٔه امروزى براى طى مرحلٔه 
توسعه به دولتى کارآمد و قوى نىاز دارند که با جدىت هدف توسعه را دنبال کند. آنها مى گوىند 
که جوامع در حال توسعه بدون حضور دولت ها نمى توانند در مسىر توسعه گام بردارند ىا 

دست کم حرکتشان بسىار دشوار خواهد بود.
استدالل اىن گروه به طور خالصه به شرح زىر است:

»کشورهاى توسعه ىافتٔه امروزى زمانى حرکت خود را به سمت توسعه 
آغاز کردند که در عرصٔه صنعت، تجارت و شاىد از آن مهم تر، علم و اندىشه 
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و تحوالت اجتماعى، رقىب نداشتند. به عبارت دىگر، اىن کشورها در زمانى 
شروع به پىشرفت کردند   که در دىگر کشورهاى جهان اندىشٔه پىشرفت و توسعه 
مفهومى نداشت. از اىن رو، به راحتى توانستند با نفوذ به بازارهاى جهان و 
کسب سرماىٔه فراوان اقتصاد خود را تقوىت کنند و مراحل اولىٔه توسعه را به 

خوبى پشت سر بگذارند.
با  ىافته  توسعه  کشورهاى  فاصلٔه  که  بعدى  مراحل  در  خود،  نوبٔه  به 
شتاب  آنها  پىشرفت  شد،  بىشتر  ثروت،  و  صنعت  نظر  از  دىگر،  کشورهاى 
بىشترى گرفت. برعکس کشورهاى عقب مانده ىا در حال توسعٔه امروزى، در 
زمانى قدم در راه توسعه گذاشتند که از همان ابتدا رقىبان بزرگ و پرقدرتى را 

در کنار خود داشته اند.«
در  بزرگى  و  سرسخت  بسىار  رقباى  کشورها،  اىن  تولىدى  و  تجارى  مؤسسات 
به  را  تجربه  کسب  و  گسترده  فعالىت  فرصت  و  امکان  که  دارند  ىافته  توسعه  کشورهاى 
آنها نمى دهند. بدىن ترتىب، حضور اىن مؤسسات در کشورهاى دىگر کم رنگ و ضعىف 
با شرکت هاى بزرگ، موقعىت  مى شود و حتى در داخل کشور خودشان هم در رقابت 

مناسبى نخواهند داشت.
در کشورهاى در حال توسعه، دولت با اعمال مدىرىت بر جرىان توسعٔه کشور و تجهىز 

منابع و امکانات مى تواند شتاب حرکت به سمت توسعه را تا حّد ممکن افزاىش دهد.
به اعتقاد اىن گروه از اقتصاددانان، برخالف تصور راىج، حرکت توسعٔه کشورهاى 
توسعه ىافتٔه امروزى کامالً بدون دخالت دولت ها و به عبارت دىگر، براساس اصل آزادى 

اقتصادى نبوده است.
براى مثال، نقش دولت آلمان در جرىان توسعٔه اىن کشور در نىمٔه دوم قرن نوزدهم 

بسىار محسوس و مشهود است.
هر ىک از دو دىدگاه ذکر شده نکات مثبت و منفى قابل توجهى دارند. از ىک سو ادعاى 
توسعه بر پاىٔه اقتصاد بدون حضور دولت، تا حدى ضعىف و غىرقابل دفاع است. از سوى 
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دىگر، دخالت دولت در اقتصاد کشورهاى در حال توسعه، تجربٔه چندان مطلوبى نبوده است.
امروزه برخى از کارشناسان و تحلىل گران به اىن باور رسىده اند که کشورهاى در 
حال توسعه در مراحل اولىٔه توسعه به حضور دولتى مقتدر و کارآمد که با جدىت چرخ هاى 
اقتصاد را به حرکت درآورد، نىازمندند اّما هر قدر که کشور در مسىر توسعه پىش برود و 
مراحل اولىه را پشت سر بگذارد، نىاز به حضور دولت کمتر احساس مى شود. به عبارت 
دىگر با پىشرفت کشور، بخش خصوصى نوپا و تازه کار آن قدر تجربه به دست مى آورد که 
بهتر از دولت مى تواند از پس کارها برآىد. در اىن زمان، دىگر حماىت دولت نه تنها مشکلى 

را حل نمى کند بلکه مى تواند براى اقتصاد کشور مشکل ساز هم باشد.
اىن کارشناسان رابطٔه دولت و بخش خصوصى را به رابطٔه پدر و مادر با فرزندشان 
تشبىه مى کنند. کودک در سنىن پاىىن هنوز تجربه و توان کافى براى ادارٔه امور خود را 
ندارد و والدىن با نظارت کافى از او مراقبت مى کنند اّما با گذشت زمان و رشد جسمى و 
فکرى کودک و رسىدن او به سن نوجوانى و جوانى، نىاز به اىن نظارت و مراقبت کاهش 
مى ىابد. در اىن حال، فرزند که دىگر بزرگ شده و تجربٔه کافى به دست آورده است، خود 

مى تواند بسىارى از کارهاىش را به طور مستقل انجام دهد.

پرسش
1ــ چرا طرفداران اقتصاد آزاد با دخالت دولت در اقتصاد مخالف اند؟

2 ــ دىدگاه طرفداران مداخلهٔ دولت در اقتصاد را به اختصار بىان کنىد.
با  رابطهٔ پدر و مادر  به  رابطهٔ دولت و بخش خصوصى  به نظر شما تشبىه  3 ــ 

فرزندشان صحىح است؟ چرا؟


