
 

 

 
 

  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

داری نقش دولت در سرمایه

  هامتأخر: واکاوی اسطوره

 

 احمد سیف

 



 احمد سیف 2 

 

ی بسیار مهم و داری مقولهی بین دولت و بازار در اقتصاد سرمایهوارسیدن رابطه

درآمیخته « افسانه»و « اسطوره»ای است که متأسفانه با تعدادی پیچیدهحال درعین

آمد کند و یا چه باید بکند، اغلب در پیاست و درنتیجه این که دقیقاً دولت چه می

گونه که سزاوار است مورد بررسی قرار شود و آنها مخدوش میوجود این اسطوره

ی های رایج دربارههایی نخست اسطورهرو در نظر دارم طی یادداشتازاین 1.گیردنمی

سی داری را بررسی کنم و در پرتو آن در نهایت به بررجایگاه دولت در اقتصاد سرمایه

کنم ی این دولت در اقتصاد بپردازم. در یادداشت حاضر، تالش میجایگاه بایسته

 ی این سه اسطوره اندکی توضیح بدهم:درباره

 داری سربار است.صاد سرمایهی اول، دولت در یک اقتاسطوره -

 «بازار آزاد» ی دوم، اسطوره -

تر برسرراه مردم شوند و کمی نولیبرالی کوچک میهادولتی سوم: اسطوره -

 گیرند.قرار می

 

 ی سرباربودن دولتاسطوره

درواقع « ستمتحت»کنندگان شود که مصرفی اول ادعا میبراساس اسطوره

ند سرباری دولت را تحمل کنند. و این اقدامات دهندگان هستند که ناچارمالیات

توانند ها نمیویژه به خاطر پرداخت مالیات آنکند و بهتر میها را کمدولت آزادی آن

دارند در بازار هزینه کنند. بخش دولتی هم پول خود را به هر شکلی که دوست می

ارآمدی مقررات که چیزی غیر از یک بوروکراسی غیرکارآمد نیست که در کنار غیرک

شود اینها در وپاگیر زیادی هم دارد و درکنار ایرادهای دیگر که اغلب گرفته میدست

 دهند.کلیت خود سرباری دولت را توضیح می

                                                      

گفتارهیای مین در نییو کیالج در درس     ی یکیی از درس ام بازنوشتهجا نوشتهچه در اینآن1  

 دهم.است که برای دانشجویان سال سوم ارائه می« اقتصاد سیاسی»
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دولت به مقدار زیادی « سرباربودن»در همین جا اضافه کنم که این اتهام 

آورد به دست می بستگی دارد به این که دولت درآمدهایی را که از طریق مالیات به

 ای ارائه بدهم.کند. اجازه بدهید نمونهچه صورتی هزینه می

تر مباحثات کند چند سال پیشدر انگلیس که نویسنده در آن زندگی می

السیر ایجاد آهن سریعزیادی درگرفته بود که آیا بین لندن و بیرمنگام باید نظام راه

ی ردند که آیا درست است که هزینهککرد یا خیر. در همان زمان، شماری ادعا می

بکنیم؟ نظر به این که این « دهندگانسربار مالیات»السیر را آهن سریعایجاد این راه

گویم که این داستان باراضافی آهن ساخته نشد به حدس قریب به یقین میراه

ها پیروز شد و احتماالً به همین دلیل ساخت این دهندگان در بحث و جدلبرمالیات

 آهن انجام نگرفت.راه

ای بر السیر بین لندن و بیرمنگام بار اضافهآهن سریعراستی ساخت راهولی آیا به

دهندگان بود؟ همین جا اضافه کنم که ممکن است به دالیل دیگر بتوان دوش مالیات

بودن بر دوش « باراضافی»یقین آهن مخالفت کرد ولی بهبا ایجاد این راه

 ی از آن دالیل نیست. دهندگان یکمالیات

آهن ساخته شود، هایی که انجام گرفت نشان داد که اگر این راهی پژوهشهمه

ی سودآوری خواهد بود و به همین خاطر اصل و فرع وامی که برای ساخت آن پروژه

تواند کارسازی نماید و حتی این امکان واقعی وجود داشت که گرفته شود را می

داد ماند که البته دولت اگر چنین کاری را انجام میی میاحتماالً مازادی هم باق

کنندگان در انگلیس استفاده کند. توانست از آن برای کاستن از بار مالیاتی مصرفمی

توانست ی دولتی چگونه میدر آن صورت، معلوم نیست که اجرای این پروژه

روی کارآمدن خانم  دهندگان باشد؟ از سوی دیگر تا زمانای بردوش مالیاتباراضافه

، گاز، برق، مخابرات و سازمان آب در مالکیت دولت بود که از 1191تاچر در سال 

سوی دولت خانم تاچر به بخش خصوصی واگذار شدند. آیا این خدمات عمومی به این 

دهندگان بودند؟ ای بردوش مالیاتدلیل به بخش خصوصی واگذار شدند که باراضافه

ی توجه هزینهدلیل افزایش قابلشدن از جمله بهاز خصوصی وجه. اگرچه پسهیچبه

تر شده است ولی در زمان واگذاری هم استفاده ازاین خدمات سودشان بسیار بیش
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خواهم به این نکته اشاره کنم که تصمیم به ها سودآور بودند. به عبارت دیگر، میآن

داری بلکه قتصاد سرمایهای اها به بخش خصوصی نه براساس مبانی پایهواگذاری آن

وار ی نمونهدقیقاً تصمیمی سیاسی بود. البته این واقعیت دارد که در یک جامعه

ای از درآمدهای دولت مالیاتی است که ازساکنان داری منشاء بخش عمدهسرمایه

دهندگان است یا خیر به گیرد ولی این که این مالیاتها باری بردوش مالیاتکشور می

 گونه هزینه کند.بستگی دارد که دولت این درآمدها را چه میزان زیادی

 ها را به دو گروه تقسیم کرد:توان این هزینهطور کلی میبه

 گذاری بخش دولتیسرمایه -

 مصرف بخش دولتی -

توانم از دو دسته بندی را ارائه کنم میاگر به صورت دیگری همین تقسیم

 خدمات سخن بگویم:

 دفاع و جنگ و پلیس -

 اجتماعی خدمات -

 توان به حداقل سه گروه تقسیم کرد:خدمات اجتماعی را هم می

 آموزش عمومی -

 بهداشت عمومی -

 حقوق تقاعد و بازنشستگی دولتی -

ی ها را مشاهده کردیم توجه را به نمودار زیر که دربارهبندیحاال که این تقسیم

 کنم. امریکاست جلب می
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آمار قطعی نیست بلکه براساس روند  بیانگر بالفاصله باید اضافه کنم که این نمودار

نگری برای چند سال آینده ای که آمارهای قطعی داریم، شامل پیشتغییر آن در دوره

گذاری دولت امریکا در سرمایه 1191ی جالب این که در سال هم هست. اما نکته

د درص 1تر از اش هم اندکی بیشدرصد تولید ناخالص داخلی بود و مصرف 9حدود 

رسیم درحالی که میزان می 1111تولید ناخالص داخلی، ولی وقتی به سال 

درصد  11درصد کاهش یافته است میزان مصرف ولی به  3گذاری دولتی به سرمایه

ی دیگری هم رسیده است. حاال که دارم از اقتصاد امریکا سخن می گویم پس نمونه

دهد ت در بوستون درس میبه دست بدهم. پروفسور پولین که در دانشگاه امهرس

میزان مشاغل ایجاد شده به ازای یک میلیون دالر هزینههای دولتی را محاسبه کرده 

 دهد.های پولین را به دست میای از یافتهاست. نمودار بعدی خالصه
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 های دولتیمشاغل ایجاد شده به ازای یک میلیون دالر هزینه

 

داری در نظر گرفته تدایی اقتصاد سرمایهاگر در تخصیص منابع دولتی مبانی اب

گذاری در آموزش عمومی و یا انرژی سبز باشد چون شود، دولت باید مشوق سرمایه

گذشته از منافع درازمدت، میزان اشتغالی که برای امریکاییها ایجاد خواهد کرد 

لی های نظامی و یا منابع انرژی فسیهزینه –های دیگر مراتب از هزینه در عرصهبه

ی بیشتر است. ولی خبر داریم که دولت کنونی آقای ترامپ در حالی که یارانه

کاهد ولی ی آموزشی میدهد و از بودجهپرداختی به انرژی سبز را کاهش می

کنم ی نظامی را افزایش داده است. به سخن دیگر دارم به این نکته اشاره میبودجه

که درپیوند با نقش دولت دراقتصاد در  مداران اگرچه درتوجیه سیاستهاییکه سیاست

ای اقتصاد کنند ولی در واقع مبانی پایهگیرند معموالً به اقتصاد هم اشاره میپیش می

 گیری خواهند کرد. را نادیده گرفته و براساس منافع گروهی و طبقاتی خویش تصمیم

ه دست ی دیگری بی دوم بپردازم اجازه بدهید نمونهپیش از آن که به اسطوره

تر دربریتانیا دولت وقت این مباحث را پیش کشید که دیگر بدهم. چند سال پیش
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ی تحصیالت عالی مجانی و بدون شهریه به شهروندان را ندارد و به ارائه« توان مالی»

ی دانشگاهی تعیین شد همین دلیل هم بود که برای دانشجویان انگلیسی هم شهریه

شهریه تعیین شده  -غیرانگلیسی  -دانشجویان خارجی تر برای ها پیش)البته از مدت

ها دانشجویان انگلیسی بدون شهریه وارد دانشگاه ی آن سالبود ولی در همه

پوند بود و  1111شدند(. فعالً به این کار ندارم که این شهریه در اولین اقدام سالی می

پوند رسیده است. ولی پرسش این  1111( به بیش از سالی 1112درحال حاضر )

کردن آموزش عالی آیا مشکل عدم کردن و یا پولیوصیاست که به یک تعبیر خص

 ی آن را درمان کرده است؟ توان مالی در ارائه

البته که چنین هدفی به دست نیامد و احتماالً قرار هم نبود به دست بیاید. در 

 این شرایط:

« خصوصی»ی آموزش عالی ی عمومی ارائهبرای خانوارهای ثروتمند، هزینه -

 شود. ی خانوارها پرداخت میشد و حاال از کیسه

درآمدتر که دسترسی به این امکانات از همیشه دشوارتر برای خانوارهای کم -

 شده است.

ن اند و ایهای فقیر هم که از آموزش عالی بازماندهبه احتمال زیاد خانواده -

 آمدهای نامطلوب درازمدت خواهد داشت.البته پی

 

 «بازارآزاد»ی اسطوره

تر است و هم این که نقش که هم گسترده« بازار آزاد»ی اما بپردازم به اسطوره

 پردازان داشته است. تری در اغتشاش ذهنی سیاستمخرب

باشد  «آزاد»ضرورت شود که بازار باید بهاستدالل هم به این صورت ارائه می

کند و برای عوامل اقتصادی تعیین تکلیف می« مداخله»یعنی وقتی دولت در بازار 

کند که چه بکنند و یا چه نکنند، در آن صورت تخصیص منابع دراقتصاد بهینه می

آمد خورد و البته که در پیگذاری و نوآوری در اقتصاد لطمه مینخواهد بود. سرمایه

خورد. ادی، سطح اشتغال هم دراقتصاد صدمه میاین مداخالت، میزان رشد اقتص
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تر باشد، به نفع همگان است. این دولت در بازار کم« مداخالت»درنتیجه هرچه که 

 گیری البته بر یک کژفهمی اساسی دیگر استوار است که برآن اساس:نتیجه

زندگی « انفرادی»جامعه متشکل از کسانی است که به صورت  -

 کنند.می

 کنند.الزم را ایجاد می« نهادهای»راخور حال افراد هم به ف -

ها شده و یا از آن« نهادها»دلخواه وارد این توانند بهها میآن -

 خارج شوند. 

ی کامال مجزا هستند که نباید هم دو حوزه« دولت»و « بازارها» -

کند این می« مداخله« »بازارها»در « دولت»مخلوط شوند. در نتیجه، وقتی 

 ست که این چنین نکند. به نفع همگان ا

تر از عبارتی برای سازوکاری که به چیزی بیش« دولت»ولی در واقعیت زندگی، 

دهند، آن وسیله گروهای مختلف در جوامع بشری وجود و زندگی خود را سامان می

یقین موجب توان به این نهاد داشت، نبودن آن بهی ایرادهایی که مینیست و با همه

شود. اگر به واقع به برچیدن آن انا، و خوشبختی و رفاه همگانی نمیرسیدن ما به نیرو

تر در موفق شویم در بهترین حالت به شرایطی خواهیم رسید که چند سال پیش

سومالی وجود داشت و یا درحال حاضر احتماالً در لیبی وجود دارد. از آن گذشته در 

و هرگز هم وجود نداشته است. وجود ندارد « بازار آزاد»دنیای واقعی، چیزی به نام 

عالوه وجود دولت شرط اساسی شرط وجود بازارها، وجود دولت است و بهدرواقع پیش

و ضروری تداوم و پایداری بازارها هم هست. بازار عمدتاً به خاطر مقررات دولتی است 

کند نه این که این مقررات مانع عملکرد آن باشد. بهترین مثالی که که عمل می

ی فوتبال ی نقش دولت در بازار بدهم به نقش داور در یک مسابقهانم دربارهتومی

ی فوتبال داشت؟ آیا توان بدون داشتن یک داور یک مسابقهشبیه است. آیا می

کند و هرچه کمتر می« مداخله» ی فوتبال توانیم بگوییم که داور در مسابقهمی
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ای که باید به آن توجه کنیم این کتهی فوتبال است. نبکند به نفع مسابقه« مداخله»

که در تحت آن  -داری سرمایه - ی نظام اقتصادیترین خصیصهاست که عمده

 کنیم کدام است؟ زندگی می

« قانون قرارداد»براساس  -بزرگ، کوچک، ساده و پیچیده  -هر مبادله در بازار 

افتد. از دیگر می اتفاق« مالکیت»اش، انتقال آمد تکمیلگیرد و در پیانجام می

به سرانجام برسد، ساختار مقررات و « قرارداد»گذرم ولی برای این که این ها میجنبه

الزم است. اجازه بدهید با یک مثال « مالکیت»و « حقوق»شده از تعاریف پذیرفته

 ساده ادامه بدهم. 

مک خواهید یک همبرگر بیگروید و می دونالد محل میفرض کنید که به مک

بیگ مکی « مالک»بخرید. قبل از هرچیز باید مطمئن باشید که فروشنده در واقع 

عنوان خریدار باید اطمینان خاطر داشته خواهد به شما بفروشد و شما بهاست که می

شوید. فروشنده هم باشید که پس از مصرف آن گرفتار مسمومیت غذایی نمی

مالکیت آن به شما منتقل  پذیردکه وقتی شما قیمت بیگ مک را پرداختید،می

شود. فروشنده هم باید مطمئن باشد که خریدار به وظایف خویش در اجرای می

 کند.عمل می« قرارداد»همین 

، «تعهدات»مطرح است و هم « حقوق»ای هم ام در هر مبادلهتر هم گفتهپیش

کلی طور کند. بهولی شکل و صورت این حقوق و این تعهدات برای طرفین تفاوت می

خواهد خرید یک شیشه شیر باشد یا گیرد، میای که در بازار صورت میهر مبادله

خرید چند میلیارد دالری یک بنگاه براساس قراردادی است که اگرچه گاه نوشته و 

شود ولی اغلب براساس قراردادهای نانوشته استوارند تا درمحضر قانونی ثبت می

ی این مبادالت باید رای انجام و اتمام همهانتقال مالکیت صورت بگیرد. درواقع ب

ی حقوق و مالکیت ازپیش تنظیم شده شدهای از مقررات و تعاریف پذیرفتهمجموعه

 باشد.

برای شماری از این مبادالت و شماری از این بازارها این مقررات و تنظیمات 

تری بیشوپاگیرند و برای شماری دیگر مبادله با سهولت بسیار پیچیده و حتی دست

گیرد. ولی واقعیت این است که درجهان امروزین بازاری وجود ندارد که این انجام می
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مقررات و تنظیمات در آن وجود نداشته باشد و البته که این مقررات آزادی ما را در 

 کند. انتخاب اندکی محدود می

ثال داری پیشرفته است ماجازه بدهید از انگلیس که نظام اقتصادی اش سرمایه

 بزنم. 

توانید هرچه که دوست دارید دراین بازارها خریداری کرده و یا به فروش آیا می

 برسانید؟

 توانید. البته که نمی

 فروش اعضای بدن و یا مواد مخدر در انگلیس غیر قانونی است. 

 خرید رأی مردم در انتخابات آزاد نیست و مجازات قانونی دارد. 

 به یک قاضی دادگاه رأی او را خرید.توان با پرداخت مبلغی نمی

 خرید و فروش سالح گرم در انگلیس غیرقانونی است. 

خرید و فروش مشروبات  -از جمله در ایران و عربستان  -درشماری از کشورها 

 الکلی هم غیرقانونی است. 

ها در شماری دیگر از بازارها، تایید دولت برای این که بتوانید در این مبادله

 کنید ضروری است.مشارکت 

 در همین انگلیس، آیا هر کسی آزاد است که طبابت کند؟

ی ی وکالت و چندین حوزهالبته که این گونه نیست. و همین محدودیت درباره

 دیگر هم وجود دارد. 

 تواند در بازار و در این مبادالت مشارکت کند؟آیا هرکسی می

ری کودکان از یک سن کارگیوجود ندارد. به« آزادی»روشن است که این 

طور که گفتم اطبا و وکال برای این که بتوانند وارد این غیرقانونی است و همان

 داشته باشند. « جواز»مبادالت بشوند باید از دولت 

 تواند به تأسیس بانک دست بزند؟آیا هرکس و یا هر بنگاهی می

ا بنگاه البته که نه، از سوی دولت مقرراتی وجود دارد که باید شخص و ی

ی دست به متقاضی تاسیس بانک آن شرایط را احراز کرده باشد. یا اجازه بدهید نمونه

تواند در بازار سهام به فروش سهام کنید هر بنگاهی مینقدتری بدهم. آیا گمان می

جا هم منفی است. شرایط و مقرراتی وجود دارد که عمدتاً خود دست بزند؟ پاسخ این
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یعنی  –اند و بدون احراز آن شرایط چنین مبادله ای هاز سوی دولت تعیین شد

شوید، آیا اتفاق نخواهد افتاد. حتی وقتی وارد این مبادله می -خریدوفروش سهام 

توانید به هر قیمتی که دوست دارید کاال یا خدمات موردنظر خود را خریداری می

جا رسد در ایننظر میچه که در نگاه اول به کنید و یا به فروش برسانید؟ برخالف آن

خریدار نیروی  -و بسیاری از کشورهای دیگر  –هم پاسخ منفی است. اگر درانگلیس 

تر از آن مجازات قانونی کار هستید، یک حداقل مزدی وجود دارد که پرداخت کم

طور کلی به –دانم که در کالسهای درسی وقتی از تعیین میزان مزد دارد. من هم می

زنیم با استفاده از نمودارهای عرضه و تقاضا به این توهم دامن میگوییم سخن می -

چه شود. درعمل ولی آنی برخورد این دو دربازار، میزان مزد تعیین میکه درنتیجه

های کنترل مهاجرت نیروی ای برمیزان مزد در اقتصاد دارد سیاستکنندهاثر تعیین

شود. حتی اجازه بدهید از میکار است که عمدتاً از سوی دولت تدوین و اجرا 

قیمت »یعنی دواقع  -تری نمونه بدهم. چند سالی است که نرخ بهره بازارهای مهم

شده است و حتی اکنون « ارزان»شدت داری غربی بهاقتصادهای سرمایه در« پول

است. یعنی واقعیت این « منفی»چندین سال است که نرخ واقعی بهره در این بازارها 

ستانی کنید دلیل ارزان بودن وامشدت پایین است. آیا فکر میبهره بهاست که نرخ 

 -پایین آمده است « شابهای»ی پول زیاد شده و در نتیجه این است که عرضه

پاسخی که معتقدین به بازار آزاد به چنین وضعیتی خواهند داد. از سوی دیگر، آیا 

ستانی کم عنی متقاضیان وامی -کنید که دلیل این امر این است که مردم فکر می

سقوط  هاقیمتتر شده است و در نتیجه کم –اصطالح تقاضا برای وام به -اند شده

  –پردازان اند. البته که هیچ کدام از این احتمالها واقعیت ندارند. سیاستکرده

اند که برای تشویق تقاضای کل در اقتصاد، نرخ بهره را به تصمیم گرفته -هادولت

مصنوعی در سطح پایینی نگاه بدارند. این که آیا سیاست درستی است یا خیر  صورت

 جا ربطی ندارد. ی من در اینو یا درعمل مؤثر بوده یا خیر، به موضوع مورداشاره

داری بسیار یی که در نظام سرمایههاقیمتترین پذیریم که دو تا از مهماگر می

ی و نرخ بهره از سوی دیگر، نه به وسیلهاند، یعنی مزد از سویی هم تعیین کننده
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توان نتیجه شوند درنتیجه میطور عمده از سوی دولت تعیین میبلکه به« بازار آزاد»

 هم اثرگذار هستند.  هاقیمتگرفت که تنظیمات دولت در تعیین دیگر 

 

 ی نولیبرالیشوندهدولت کوچک

طور دائمی ولیبرالی بهشود این است که دولت نسومین اسطوره ای که ارائه می

کند. چون در این نگرش اش فعالیت میی اثرگذاریترشدن حوزهدر راستای کوچک

 ی کشور است.بلکه بخشی از مشکالت اداره« حلراه»نه بخشی از « مداخالت دولت»

واقعیت امر این است که این ادعا سراپا کذب است و سند و شاهدی در دفاع از 

آن نداریم. درواقع دولت نولیبرالی همانند هر نوع دولت دیگری در همه جا هست ولی 

متفاوت است. در همین  هادولتاش با مداخالت انواع دیگر ی فعالیت و مداخلهحوزه

ی نولیبرالی بودند که حتی هادولتکند، انگلیسی که نویسنده در آن زندگی می

ی سیمور اند. به گفتهرا تنظیم و اجرا کرده« های فعالیت دبستانجداول شیوه»

دولت درجایی که به دنیا می آیی و »شود ( برخالف ادعاهایی که می99ص  1112)

 «.سپارند، حضور داردجا که تو را به خاک میآن

نولیبرالی مداخالت کمتری در اقتصاد دارند با شواهد ی هادولتاین ادعا که 

 19ملی را در  های دولتی به درآمدموجود ناهمخوان است. درجدول زیر نسبت هزینه

کنید که برخالف این ادعا، دهم و مشاهده میداری به دست میی سرمایهکشور عمده

یش یافته است. شدت افزابه این سو به 1191ی این کشورها از سهم دولت در همه

از  1119های دولتی از درآمد ملی در آن در سال تنها کشوری که سهم هزینه

 تر شده است ایرلند است.کم 1191میزانش در 
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 های دولتی از درآمد ملی به درصد سهم هزینه

 سال نروژ هلند ژاپن ایتالیا ایرلند

12 31.1 12.3 33.9 31 1191 

31.9 32.1 11.3 24.4 21 1191 

41.2 24.9 31.9 91.4 21.2 1121 

21.2 43.9 31.3 49.4 42.1 1111 

31.3 29.1 31 22.1 21.3 1111 

22.9 21.1 21.2 41.1 22.2 1111 

19.1 22.1 31.14 21.9 41.3 1119 

 سال کانادا بلژیک ریشتا استرالیا

11.1 31.1 32.9 12.1 1191 

14.4 31.1 21.1 34.9 1191 

32.1 22.4 42.9 21.4 1121 

39.9 21.2 44.3 29.2 1111 

34.1 41.1 21.1 21.1 1111 

34.1 41.4 43.2 21.1 1111 

39.1 21.1 41.1  1119 

 سال آلمان فرانسه فنالند دانمارک

12.9 19.9 32.9 31 1191 

21.1 31.4 32.1 39.9 1191 

49.1 31.2 29.1 29.1 1121 

42.9 29.2 21.1 24.9 1111 

43.3 22.3 41.9 24.1 1111 

49.1 42.1 49.1 24.9 1111 

41.1 43.9 49.4 23.1 1119 
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 سال امریکا بریتانیا سوییس سوئد

31.1 19.1 31.9 19.1 1191 

23.9 11.3 31.3 31.9 1191 

94.9 11.9 22.9 33.9 1121 

91.2 31.1 21.3 39.9 1111 

49 34.1 39.9 33.1 1111 

41.3 32 21.1 21.9 1111 

21.1 33 21.1 39.2 1119 

 

 199، ص 1111منبع: جان ریونهیل: اقتصاد سیاسی جهانی، 

برگرفته از 1119آمار   
 Trading Economics 

 

 :کنم.ی این جدول اشاره میبه چند نکته درباره

بیش از  1119های دولتی دردر بلژیک، دانمارک، فنالند، فرانسه و نروژ هزینه

های اقتصادی که در اقتصاد درصد درآمد ملی این کشورهاست یعنی نصف فعالیت 41

 گذرد. نمی« بازار آزاد»گیرد از چارسوق این کشورها انجام می

هیچ کشوری به های دولتی از درآمد ملی در سهم هزینه 1191درحالی که در 

ام کشوری که دراین جدول آورده 19کشور از  11در  1119رسد در درصد نمی 21

 درصد شده است. 21های دولتی از درآمدملی بیش از سهم هزینه

 گیری کلی:تا به همین جا چند نتیجه

داری بسی پیچیده تر از آن است که از سوی نقش دولت در اقتصاد سرمایه -

 شود. عا میمخالفان این نقش اد

انرژی بگذاریم و « بازار»در مقابل « دولت»به جای این که برای مباحث  -

تر است تا بررسی کنیم که بهترین وقت خود و دیگران را تلف کنیم، مناسب

 ترکیب این دو کدام است تا بتوانیم به اهداف زیر برسیم:
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 گیرند. برداری قرار بمنابع موجود در اقتصاد به صورت بهینه مورد بهره -

 ثبات نظام اقتصادی خود را تضمین کنیم. -

 ی بهینه از این منابع، رفاه اجتماعی را به حداکثر برسانیم. با استفاده -

 

 


