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  ياقتصاد بخش عمومكتاب  بررسي و نقد

  *خسرو پيرائي

 چكيده
و عـدالت مطالعـه    كـارآيي  ةدولت در اقتصاد از دو زاوي حضور اقتصاد بخش عمومي در
ارچوبي دارد كه برمبنـاي آن توضـيح   هچ ةسعي در ارائبخش از علم اقتصاد اين  .شود مي

دهد  به اين سؤاالت پاسخ مي ،چنين ر؟ همد يا خيكندر اقتصاد دخالت بايد دهد آيا دولت 
بـازار در غيـاب دولـت     سازوكارا چه حد دولت بايد در اقتصاد نقش داشته باشد. آي كه تا
شرط الزم براي موفقيت و آموزش با كيفيت آيا داشته باشد؟  بردر  يتواند نتايج مطلوب مي

 منابع درسـي بخـش   چاپ درجهتباال وجود منابع درسي مناسب و جامع است؟ تالش 
كـه يـداهللا    ياقتصاد بخش عمـوم . كتاب است تقدير و قابل ،اقتصاد عمومي الزم، ضروري

رفـع   بـراي سـتودني   يكوششي در اين زمينه و تالشـ است  دهورتحرير درآ ةرشت دادگر به
نقـاط  اقتصاد بخش عمومي است. اين اثر امتيازات و  ةكمبود منابع مناسب درسي در زمين

ترشدن مباحث  غنيتواند بر  ها مي رفع آن كه نيز هستهايي  اما كاستي ،داردفراواني  قوت
هـا   مقاله بررسي و ارزيابي كتاب و بيان نقاط قـوت و كاسـتي  از اين هدف كتاب بيفزايد. 

  .است نظر كتاب مورد كارآييافزايش  نظورم  به
  .بوبيتيي، عدالت، دولت، تابع محآ، نقد كتاب، كاراقتصاد بخش عمومي ها: هواژكليد

  
  مقدمه. 1

آن بخش از علم اقتصاد است كـه ماليـات و مخـارج     عمومي ةيماليا اقتصاد بخش عمومي 
. كنـد  ميمطالعه  و عدالت  كارآيي ةزاويدولت در اقتصاد را از دو  حضور وتحليل  رادولت 

ـ    ،تر ساده  عبارت هب ارچوبي دارد كـه برمبنـاي آن   هـ چ ةاقتصاد بخش عمـومي سـعي در ارائ
به اين سـؤاالت پاسـخ    ،چنين د يا خير؟ همكندر اقتصاد دخالت بايد توضيح دهد آيا دولت 
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بـازار در غيـاب    سازوكارچه حد دولت بايد در اقتصاد نقش داشته باشد؟ آيا  تا كه دهد مي
  داشته باشد؟ بر در يتواند نتايج مطلوب دولت مي

هـا حـائز    اقتصاد و ساير رشـته  ةعمومي به دانشجويان رشتتدريس درس اقتصاد بخش 
منـابع درسـي   وجود اهميت فراوان است. شرط الزم براي موفقيت و آموزش با كيفيت باال 

توان گفت فقـدان   مناسب و جامع است. متأسفانه اقتصاد بخش عمومي با كمبود و حتي مي
هاي اقتصاد  در ساير گرايش . اين درحالي است كهاستكتاب درسي مناسب و جامع مواجه 

گونـه نيسـت. هرچنـد منـابع      و اقتصادسنجي وضعيت ايـن  ،مثل اقتصاد خرد، اقتصاد كالن
تـوان بـه كتـب     ها مـي  آن ةجمل است. ازدر دست مناسب به زبان انگليسي براي اين درس 

 Brown and( »جكسون و براون« ،)Harvey Rosen and Ted Gayer( »هاروي رزن و تد گاير«

Jackson(،  مسگريو و مسگريو«و« )Richard Musgrave and Peggy Musgrave(  كـرد اشاره .
  .اند عمده مواجه ةلئمزاياي بسيار با دو مس باوجود مذكوردانشجويان در استفاده از منابع 

منـدي از ايـن    امكان بهـره  آن زبان انگليسي كه درصورت فقداندر لزوم دانش كافي  .1
  ؛شد منابع ميسر نخواهد

مريكـا،  اطور عمـده بـه اقتصـاد     هب شود هايي كه در اين منابع ذكر مي مصاديق و مثال .2
ي كـاربردي  يهـا  كه ضرورت دارد مثال درحالي ؛استو ساير كشورها مربوط  ،اروپا ةاتحادي

  متناسب با اقتصاد ايران در منابع يافت شود.
بخـش اقتصـاد عمـومي    منابع درسي  كردن چاپ درجهتهرگونه تالش  ،اين اساس بر

يـداهللا   ،منـد  كه اسـتاد ارزش  ياقتصاد بخش عموم. كتاب است تقدير و قابل ،الزم، ضروري
رفـع   درجهتستودني  يكوششي در اين زمينه و تالش است دهورتحرير درآ ةرشت به ،دادگر

 اقتصاد بخش عمومي است. ايـن كتـاب منبعـي جـامع     ةكمبود منابع مناسب درسي در زمين
 فهم براي آموزش درس اقتصاد بخش عمومي در مقطع كارشناسي و نثري روان و قابل است
  .است  ارشد اقتصاد مناسب كارشناسي هايي از آن براي و بخش دارد

كـه رفـع    نيز هسـت هايي  اما كاستي ،داردفراواني  نقاط قوتهرچند اين اثر امتيازات و 
از نگـارش ايـن   هـدف   كه است گفتني. ترشدن مباحث كتاب بيفزايد تواند بر غني ها مي آن

از ارزش و امتيـازات   وجه هيچ بهها  و ذكر كاستي استكتاب موردنظر  كارآييمقاله افزايش 
ابعاد شكلي و درادامـه ابعـاد محتـوايي اثـر      نخست، ،در نوشتار حاضر كاهد. فراوان آن نمي

گيري  بندي و سپس نتيجه شده درقالب جمع ند. درپايان، مطالب ارائهشو ميتحليل و بررسي 
  .دنشو ميآورده نقد كتاب 
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  معرفي كلي اثر .2
هـا تـدريس دروس    يداهللا دادگر حاصـل تجـارب سـال    ةنوشت ياقتصاد بخش عمومكتاب 

هاي مختلـف و در مقـاطع كارشناسـي،     نگارنده در دانشگاه دست بهمختلف بخش عمومي 
، آكاريك منبع درسي  فعليو دكتري است. اين كتاب با هدف پركردن خأل  ،ارشد كارشناسي

جلـد   1000صفحه با شـمارگان   488تحرير درآمده است. اين اثر در  ةرشت روان به و ،جامع
  چاپ رسيده و با قيمتي مناسب براي فروش عرضه شده است. به
  
  تحليل ابعاد شكلي اثر .3

كـه  رسـد   نظـر مـي   لد مناسب است. هرچند بـه كتاب حاضر ازنظر رنگ و طراحي روي ج
ظـاهري بهتـري داشـته باشـد.      ةبازنگري در طرح روي جلد باعث خواهد شد اين اثر جلو

بديهي است كه هرقدر يك منبع درسي ازنظـر شـكل ظـاهري در وضـعيت بهتـري باشـد       
  .كردتر خواهد  آن راغب ةن را به مطالعادانشجويان و مدرس

ـ يشاثر چه در پ ينا يهدف اصل گفتـار چـاپ سـوم    يشگفتار چاپ اول و چه در پ
 نوشـته آن  يهـم بـرا   يمناسب ةفهم ارائه شده است. مقدمو قابل ،روشن يح،شكل صر به

تر يبا حفظ انسجام قو يرايشگارش و وبخش ازنظر ن ينا شودينهاد ميشاست. پ شده
  .شودمطالب اصالح 

و كيفيت چاپ كتاب مناسب و درخور يك اثر درسي  ،آرايي نگاري، صفحه حروف ةشيو
گرفتن نمودارها و توضـيحات   كلي درمورد محل قرار اي شك بازنگري يدانشگاهي است. ب

  .شود  بهتر خوانندگان از مطالب كتاب ةدتواند باعث استفا ها در صفحه مي مربوط به آن
اي هـ    صالح غلـط د اشوترين موضوعي كه بايستي در شكل ظاهري كتاب بازنگري  مهم

  اماليي است.
  

  تحليل ابعاد محتوايي .4
كتاب حاضر داراي محتواي مناسب و كاملي براي دروس اقتصاد بخش عمـومي در مقطـع   

درك و فهـم   ةحوصـل  متناسـب بـا  و  اسـت  مـؤثر  و مفيـد  كتاب . مطالباستكارشناسي 
شـده تاحـد زيـادي     بيـان توان گفـت مطالـب    مي .است دانشجويان اين مقطع انتخاب شده

 ةد. درادامكناقتصاد بخش عمومي برطرف  ةزمين كتب درسي را در فعليتوانسته است خأل 
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 يو ارتقـا  كارآييتواند موجب افزايش  ها مي شود كه اصالح آن مطلب به نكاتي پرداخته مي
  .شوداثر ازجهت محتوا 

  
  نظم و انسجام مطالب در هر فصل 1.4

رسد بهتر است ازنظـر  ينظر ماما به ،و مناسب دارد يدمف يلبلحاظ محتوا مطاكتاب حاضر به
  :شوديرادامه به ذكر دو مورد اكتفا م. دشود يبازنگر انسجام مطالب در هر فصل

 »كاالي عمومي خـالص و ناخـالص  «، زير عنوان چهارمكتاب از فصل  80 ةدر صفح .1
 ؛توضيحاتي با هدف آشنايي خواننـده بـا ايـن موضـوع و درك تفـاوت ارائـه شـده اسـت        

 اين بخش به تفاوت كاالي عمومي خـالص  ةممكن است خواننده پس از مطالع ،كه درحالي
  ؛به كاالي عمومي ناخالص است نكردن صريح ةناخالص پي نبرد. دليل اين امر اشار و

. اسـت ارائه شده  »گذاري كاالي عمومي خالص قيمت«مطلبي با عنوان  84 ةدر صفح .2
امـا اگـر    ،اسـت ذكر شـده   81 ةكه در صفح است جا و متناسب با سرفصلي هاين موضوع ب

داد  اي را به اين موضوع اختصاص مي توضيحات مجمل فصل جداگانه ةجاي ارائ نگارنده به
  د.ش  اين مطلب بهتر ارائه مي

  
  استنادات و ارجاعات ةمنابع مورداستفاده و شيو 2.4

كـه خـود ايـن منـابع      اسـت  و معتبر استفاده شده ،روز، جامع در نگارش اين اثر از منابع به
توانند براي تكميل مطالعات موردارجاع دانشجويان و اسـاتيد قـرار گيرنـد. درادامـه بـه       مي

ن را از منـابع  گيري بهتر خوانندگا بهره ةتواند زمين ها مي كه توجه به آن شود نكاتي اشاره مي
  رفته در نگارش كتاب فراهم آورد:كار به

 سال نگارش بعضي از منابع در داخل كتاب و در فهرست منابع با هم متفاوت است. .1
ذكـر   2004ارجاع داده شده و سال انتشار كتاب  »رزن«به كتاب  342 ةدر صفح ،مثال رايب

  ؛شده استان بي 2005سال انتشار كتاب  اما در فهرست منابع ،ه استشد
بعضي از منابع از سطح علمي خواننـدگان كتـاب (دانشـجويان كارشناسـي اقتصـاد)       .2
توان بـه منـابع    مي ،مثال برايها ارجاعي داده نشده است.  و هم در متن كتاب به آن ندباالتر
  ؛كرداشاره  فهرست منابع چهاردهو  سيزده
در صفحات  ،مثال راي. باند ارجاع داده نشده اول دستبعضي از مطالب كتاب به منبع  .3
در  مـذكور ه اسـت. مطلـب   دشـ معيـار اتكينسـون مطـرح     رةكتاب مطلبي دربا 241و  240
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منبع خود مطلـب را از منبـع   اين كه  است  به منبعي ارجاع داده شده 240 ةصفح 1 پانوشت
 ؛منبع اصلي را ذكر كرده است 48 ةصفح پانوشتديگري گرفته و در 

 62 ةدر سطر چهارم صـفح  ،مثال رايد. بنشو نمي درجشده در گيومه  الب ترجمهمط .4
  شود. درجترجمه است، بنابراين نيازي نيست در داخل گيومه  شده مطلبي كه در گيومه ذكر

انتخاب مطالب مفيد و متناسـب بـا سـطح علمـي      باوجودطور خالصه، كتاب حاضر  به
تري در بخـش ارجـاع و    اقتصاد در مقطع كارشناسي نياز به بازنگري دقيق ةدانشجويان رشت

و  شـود  مـي ذكر منابع مورداستفاده دارد. اين بازنگري ازطرفي باعث مستندترشدن مطالـب  
د تا مطالعات خود را ازطريق كنمند كتاب كمك  هبرداران عالق تواند به بهره ديگر، مي ازطرف

  ند.كنمعتبر تكميل  اول دستمنابع 
  

  تحليل و بررسي .5
ل با رويكرد علمي و ئازجمله نقاط قوت كتاب تالش نگارنده درجهت تجزيه و تحليل مسا

 ،عـالوه  خوبي صـورت پذيرفتـه اسـت. بـه     طرفي بوده است كه در كل نوشتار به رعايت بي
هـا در   مختلـف و نقـد آن   هـاي تا با استفاده از بيان تقابل بـين آرا و نظر  است كوشش شده

  ارائه شوند.تر آكارمطالب بهتر و  است ردي كه امكان داشتهموا
. كندشكلي كاربردي و منطبق با اقتصاد ايران ارائه  مطالب را به است هكردنگارنده سعي 

جهان بسته به نيـاز مطلـب ذكـر     هم از اقتصادهاي مهم يروز و مرتبط آمارهاي به ،چنين هم
نوآوري نيـز  اين آيد و  حساب مي مطالب بخش عمومي به ةجديدي در ارائ ةاند كه شيو شده

ازجملـه امتيـازات و نكـات     زيـر را  آيد. طرح موضوعات حساب مي هب كتاب از نقاط قوت
اخالق و رفتار اخالقي،  قضاياي (اساسي) اقتصاد رفاه، :حساب آورد هتوان ب مثبت كتاب مي
و  فـري  )popularity function( تـابع محبوبيـت  ، )Downs( ديـدگاه داونـز  ، اقتصاد سياست

تصاد سياسي قانون قا ةانتخاب عمومي، نظري دربارةمباحث  ،)Frey and Schneider( اشنايدر
سياســي  )business cycle(وكــار  و دور كســب ،اساســي، توزيــع درآمــد، فقــر و نــابرابري

  اقتصادي.  و
ت دانشـجويان  چه ازنظر حجم و چه ازنظر محتوا، منطبق با سطح معلوما ،مطالب كتاب

نظر  البته به ،است علوم اقتصادي در مقطع كارشناسي و سرفصل مصوب وزارت علوم ةرشت
گـذاري در بخـش عمـومي و تجزيـه و      مطالب مرتبط با موضوعاتي مثل قيمت كهرسد  مي

  .دارند  بازنگري و تكميلنياز به مخارج عمومي  ةفايد ـ هتحليل هزين
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مناسـب   هـاي  ها و تمرين فقدان پرسش توان مي اثر در اين بخش را هاي ازجمله كاستي
نگارنـده بـه ايـن     بايدشده دانست كه  نبيادرپايان هر فصل با هدف تكميل و مرور مطالب 

  د.كنبخش هم توجهي ويژه 
  
  سازي اصطالحات تخصصي و معادل ،كيفيت، ميزان كاربرد 1.5

مربـوط   يدن اصـطالحات تخصصـ  كـاربر بـدون بـه   ياثر در موضوع تخصص يكنگارش 
الزم اسـت  دانسـت.   يقاعده مسـتثن  ينتوان از اينم يزو كتاب حاضر را ن يستن يرپذ امكان

آورده  پانوشـت در  يزبـان اصـل   هب يممفاه اند شده يسازمعادل يفارس هكه ب يميمفاه يبرا
 ةينهز« يبه معادل فارس يزبان اصل هبدون آوردن مفهوم ب 145 ةدر صفح ،مثال رايد. بنشو

 external« يمعـادل فارسـ   »يصـي تخص ةينهز« رسدينظر م هاشاره شده است. ب »يصيتخص

cost« يبـرا  يتـر مناسـب  يمعادل فارس را »يليتحم ةينهز« ،صورتينباشد. درا »external 

cost« يزبـان اصـل   هبدون آوردن مفهوم ب 149 ةدر صفح ،ينچنحساب آورد. هم هتوان بيم 
معـادل   »كـل  ةينـ هز« كـه  رسـد ينظر مـ  هاستفاده شده است. ب »كل ةينهز« ياز معادل فارس

 »ياسـي العمـل س عكس ةينهز« ،صورتينباشد. درا »political interaction cost« يبرا يفارس
 يبرا .حساب آورد هبتوان يم »political interaction cost« يبرا يترمناسب يمعادل فارس را
»common goods« تـر  مناسـب  »مخـتلط  يكـاال «نسـبت بـه    »يهمگان يكاال« يمعادل فارس
ساموئلسـون از اصـطالح    يعموم يكاال يمدل تقاضا يحطور در توضينرسد. همينظر م به
 يعنـي آن  يسـي كـه معـادل انگل  بـدون آن  است استفاده شده »تقاضاشبه« يا »كاذب يتقاضا«
»pseudo demand«  يبه اصـطالح تخصصـ   122 ةصفح 3 پانوشت. در شودذكر »external 

cost« يآن اشاره نشده است. معـادل فارسـ   يكه در متن به معادل فارسيدرحال ،اشاره شده 
 2 پانوشـت باشد. در سـطر نخسـت و    »مضر) يآمد جانبيپ يا( يرونيعوامل ب«تواند يآن م
ـ  ييمنفعـت نهـا  « ياز معادل فارس »external benefit« اصطالح يبرا 125 ةصفح  »يمـد آ يپ

 يتـر مناسب يمعادل فارس »مفيد) يآمد جانبيپ يا( يرونيعوامل ب« كه درحالي استفاده شده،
  رسد.   ينظر م هب

. ندمناسبي نيسـت  اصطالحات »بهينه در توليد كارآيي«و  »بهينه در مصرف كارآيي« اًضمن
تحليـل  «عنـوان   29 ةدر صفح ،چنين كند. هم كفايت مي »بهينه«يا  »كارآيي« هاي از واژه يكي
اين تحليل براي چه منظوري است؟ ضمن  نيستمبهم است. معلوم  »هندسي ـ رياضي ةساد
 كند. مطالب زير نمـودار  كننده است و تحليلي ارائه نمي نيز تعادل مصرف 2- 1 كه نمودار آن
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چـه   . چنـان اسـت مـبهم   248 ةعنوان در صفح ،عالوه هب اشكال و نياز به اصالح دارد. 2- 2
زمـان تعريـف شـوند و شـرط      توليد و مصرف هم كارآييو  ،توليد كارآييمصرف،  آييكار

  افزايد. مي مذكوربر قوت مباحث  ،و هندسي بيان شود ،مفهومي، رياضي كارآيي
  

  أملت   قابل ةچند نكت .6
مطالعه و  »كارآيي«و  »عدالت«ة پايدر دو  اقتصاد بخش عموميشده در  موضوعات مطرح .1

اين موضوع در تعريف اقتصاد بخش عمـومي   كه شود توصيه مي ،. بنابراينشوند ميبررسي 
  ؛ل موردتأكيد قرار گيردئساير مسا دربارةو توضيحاتي 

ايـن   ،طـرف  دولت در تعيين سياست اقتصادي با دو هدف متضاد مواجه است. ازيك .2
 كه بهترين اسـتفاده از  اي انجام شوند گونه هاي اقتصادي به كند كه فعاليت هدف را دنبال مي

منـافع   ،ديگـر  ازطـرف  ؛اسـت  ياست كه مدنظر هر دولت كارآيياين وجه  ؛عمل آيد همنابع ب
و اين وجه عـدالت و   شودطور مناسب توزيع  ههاي اقتصادي دولت بايد ب حاصل از فعاليت

 شود مطرح ميكند. مشكلي كه  هدفي است كه دولت در تعيين سياست اقتصادي تعقيب مي
گيرند. در بسـياري از مـوارد    ديگر قرار مي و عدالت درمقابل يك كارآيي ،اغلب كه آن است
توزيع مناسب بـه بهـاي    ،چنين . همشود مي منجر استفاده از منابع به توزيع ناعادالنه كارآيي

 كـه  به ايـن واقعيـت ضـروري اسـت     شود. باتوجه پذير مي ناكارآمدي تخصيص منابع امكان
و  كـارآيي . اين موضوع بـه اهميـت نسـبي    شودو عدالت برقرار  كارآييميان مناسبي ة مبادل

  ؛عدالت در هر زمينه بستگي دارد
دولت بايد جامعه را از خشـونت و   .1 :آدام اسميت سه نقش براي دولت قائل است .3

جامعـه را   كه امكان دارد هر عضـو  دولت بايد تاجايي .2 ؛دكنتهاجم ديگر جوامع محافظت 
عدالت را  كه دولت وظيفه دارد ،چنين هم ؛دكنظلم و ستم هر عضو ديگر حفاظت درمقابل 

دولت وظيفه دارد نهادهاي عمـومي و   .3 ؛دكنطور صحيح براي شهروندان اجرا و برقرار  هب
 و ازقبيـل جـاده   رنـد، دابراي اكثريـت جامعـه    را ترين منافع اي كه بيش المنفعه خدمات عام

  ؛دكند، ايجاد و حفظ كناي متوجه كسي  كه هزينه بدون آن ،مدارس
هـا و   منـابع و كـاال   ةتخصـيص بهينـ   اي از علم اقتصاد است كه بـر  شعبهاقتصاد رفاه  .4

منـدي   ر رفاه اجتماع تمركز دارد. رفاه اقتصادي سطح عمومي رضايتدها  چگونگي تأثير آن
شتغال، جبـران غرامـت   توان با ميزان ا . رفاه اقتصادي را مياستيابي جامعه  اقتصادي و كام

 ؛و تأمين اجتماعي سنجيد ،كاري، برخورداري از منافع كاالي عمومي بي
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شـامل   )fundamental theorems of welfare economics( قضاياي اساسي اقتصاد رفـاه  .5
و  )fundamental theorem of welfare economics first( اساسي نخسـت اقتصـاد رفـاه    ةقضي

 )fundamental theorem of welfare economics second(اساسـي دوم اقتصـاد رفـاه     ةقضـي 
 invisible hand( »دسـت نـامرئي   ةقضـي «اساسي نخست اقتصاد رفاه يا  ة. طبق قضيشود مي

theorem( ـ شـود يمـ  منجـر  كارآمد پـارتو  يصتعادل رقابت به تخص هـر   ،يگـر دعبـارت  ه. ب
 يآن است كه بازار رقـابت  يهقض ينا ياصل ةيدا .استتخصيص تعادل والراسي كارآمد پارتو 

ندارد دولت در اقتصاد دخالت داشته باشـد.   يضرورت ،يندنبال دارد. بنابرا هاجتماع را ب ةينبه
 ياساسـ  ةقضي .يردگ يشهرا پ )laissez faire( »مداخله عدم« يهاياستس يددولت با ،يجهدرنت

هـر  د، كنـ را اصـالح   يعبازار توز سازوكاركه با فرض آن كه دكنيدوم اقتصاد رفاه مطرح م
 يطشرا باهر تخصيص كارآمد پارتو . يددست آ هتواند بيم يكارآمد از تعادل رقابت يصتخص

و  ييكـارآ مسـائل   يكدر آن است كه تفك يهقض ينا يتاهم شود.يحاصل م يتعادل والراس
  ؛است يرپذ امكان يعتوز

يعنـي مصـرف    است؛شود كه در مصرف رقابتي  گفته مي كاالي خصوصي به كااليي .6
 ةمنافع كاال به دارند ،ديگر عبارت هب .باشد كننده وممحر فرد مصرف ديگري را كاهش دهد و

رسد و ديگري از داشتن آن كـاال محـروم اسـت. كـاالي عمـومي       فرد آن كاال مي همنحصرب
 .پذيري) را نداشته باشد (رقابتي و محروم مذكوركااليي است كه يك يا هردو خصوصيات 

بلكـه   ،محروميت فرد مطرح نيسـت  پذيري) (محروم پذيري خصوص خاصيت استثنا در
 محروميت از مصرف موردنظر است.

 ،توان كاالها را به چهـار دسـته   پذيري مي پذيري و استثنا به دو خصوصيت رقابت باتوجه
  تقسيم كرد. است، داده شده  طوركه در جدول زير نشان همان

  كاالها پذيري تقسيم. 1 جدول
  ااستثن            

  ناپذير  پذير  رقابت

  ب  الف  پذير
  د  ج  ناپذير

  
 ة. كاالي دستاستپذير و استثناپذير است كاالي خصوصي  كه رقابت »الف« ةدستكاالي 

 و و كاالي عمومي يا عمـومي ناخـالص   استاما استثناناپذير  ،پذير است گرچه رقابت »ب«
 ،اسـت  يرناپـذ گرچـه رقابـت   يـز ن »ج« ةدسـت  ي. كـاال اسـت  يهمگان يكاال يگردعبارت هب
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ـ  و و كاالي عمومي يا عمـومي خـالص   استاستثناپذير  ديگـر كـاالي اجتمـاعي     عبـارت  هب
ناپذير و اسـتثناناپذير اسـت كـاالي عمـومي يـا       كه رقابت »د« ةآيد. كاالي دست حساب مي هب

  ؛استعمومي محض 
و  اسـت (بـدون قصـد قبلـي) اثـر     بودن  آمد جانبي ناخواسته مهم در تعريف پي ةنكت .7

تغيير از  )pecuniary externality( آمد مالي كيد قرار گيرد. پيأضرورت دارد در تعريف موردت
  ؛يك تعادل به تعادل ديگر است و دولت نقشي درخصوص آن ندارد

انتقاد اقتصاد ليبرال  كه است گفتني ،درخصوص انتقاد رفاه ليبراليستي به رفاه پارتويي .8
يا مكتب اتريشي به اقتصاد نئوكالسيك است. آنان دو انتقاد اساسي به رفاه پـارتويي مطـرح   

توانـد   نمـي  بنابراينيك انتقاد آن است كه اصل پارتو به ويژگي فردي توجه دارد،  ؛ندكن مي
اجتماعي مورداستفاده قرار گيرد. انتقاد ديگر به اين صورت مطرح شده اسـت   ةقاعد مثابة هب

 ةگيـري در اقتصـاد رفـاه بـر ذهنيـت تكيـه دارنـد و از جنبـ         كه معيارهاي مختلف تصـميم 
  ؛آيد حساب مي هيرعلمي بگرايي قضاوت ارزشي غ اثبات
مثال  رايب ،كند كفايت نمي تنهايي به ا مقعريكه در رسم نمودار ذكر محدب  جايي ازآن .9

سان نسبت  منحني توليد يك كه مطرح شودبايد  »سان منحني توليد يك« يانحنادرخصوص 
مناسـب   »اجـورث  ةجعب«كارگيري طول و عرض براي  هب به مركز مختصات محدب است.

نياز نيست. بهتر است به محور افقي و محور عمودي اشاره شود. برخي نمودارها به اصالح 
 »مطلوبيت«محور افقي  2- 9 نموداردر  :توان اشاره داشت به موارد زير مي ،مثال رايدارند. ب

 ؛صورت مقعر نسبت به محور افقي (مطلوبيت) رسم شود همنحني ببايد صحيح است و 

 گرايان، سياستي مناسب است كه باعث شود رفاه كل عيار رفاهي مطلوبيتبراساس م .10
  ؛ترين افراد) حداكثر شود (نه بيش
به فصـل   60 ةصفح 2- 3 مطالب ابتدايي فصل سوم تا قسمت كه شود نهاد مي پيش .11

 »هاي اقتصادي بـه دولـت   موجبات واگذاري فعاليت«به  اول منتقل شود و عنوان فصل سوم
گـذاري در بخـش عمـومي بحـث      قيمت. تغيير يابد »دخالت دولت در اقتصادموجبات «يا 

مستقل به  يفصلتوان  مي ،گنجد كوچك در فصل سوم نمي يصورت بخش هب و مفصلي دارد
تواند فصل مستقلي را  به گستردگي مباحث آن مي دولت نيز باتوجه ةآن اختصاص داد. انداز

. يـك بحـث مهـم    شـود  مـي مختلف مطالعه دولت از جهات  ةخود اختصاص دهد. انداز هب
هاي متعـددي   مسائل و ديدگاهدر اين زمينه آن است كه  ةبهيندولت تعيين حد  ةاندازدربارة 
ر متغيرهـاي مهمـي مثـل رشـد     ددولـت   ةانـداز تـأثير   توان مي ،چنين ه است. همشدمطرح 

  را بررسي كرد؛و عوامل ديگر  ،اقتصادي، رفاه اجتماعي، توزيع درآمد
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راه  (بهينه) كاالي عمومي با رسـم نمـودار هـم    كارآمد ةبهتر است تفسير پيگو از تهي .12
نخست (بهينه) كاالي عمومي  كارآمد ةتهي 2- 4در بخش  كه شود توصيه مي ،چنين شود. هم

هـاي   سپس در زيربخش ؛) مختلف داده شودي(الگوها توضيحات الزم درخصوص تفاسير
تفسـير   )3- 2- 4و ساير تفاسير مثل ( ،تفسير ساموئلسن) 2- 2- 4( ،) تفسير پيگو1- 2- 4آن (

الگـوي تـايبوت اشـاره      آورده شود. در اين قسمت به )Wicksell-Lindahl(ليندال  ـ ويكسل
عنـوان  بـا  طور جداگانه و  هبهتر است ب ،استساير مباحث متفاوت  ازكه  جا شده است. ازآن

 ؛داده شود يتر توضيح دقيق »كاالي عمومي محلي«

در  اًاصـالح شـود. قطعـ    »اًقطعـ «به  »اًلزوم«سطر سوم از آخر صفحه  99ة در صفح .13
همـين صـفحه در تعريـف     پانوشـت حداكثر منحني امكانات مصرف قرار نـدارد. در   ةنقط

مطلوبيـت   يازا بـه «شـود:    ايـن مطلـب اضـافه   » A« منحني امكانات مصرف بعد از شخص
  ؛»»B« فرد  معين

هـاي عمـومي    يكي از الگوهاي مهم تجزيه و تحليل هزينهالگوي پيكاك و وايزمن  .14
بـه نقـش عامـل     و كنـد  هاي عمومي ارائه نمـي  است. اين الگو دليلي براي علت رشد هزينه

از بحـران   و بعد ،هاي عمومي قبل، حين پردازد. هزينه هاي عمومي مي بحران در رشد هزينه
بحـران   درحكـم خود به جنـگ   ةد. پيكاك و وايزمن در مطالعنيك مسير رشد تدريجي دار

ـ  يكـي اثـر   ؛افتـد  جنگ سه اثر اتفاق مي دنبال به كه دنكن د و مطرح ميناشاره دار  جـايي  هجاب
)displacement effect( هـا   اثر جنگ دولت از ساير هزينـه بر. افتد كه با وقوع جنگ اتفاق مي

ـ  كنـ  (جنگ) اضافه مـي  هاي عامل بحران و به هزينه كاهد مي جـايي و شـناختي    هد. اثـر جاب
و  كننـد بررسـي و ارزيـابي    رادولت و مردم اقـدامات قبـل    كه شود موجب مي شده حادث

البتـه اثـر    ؛اسـت  )inspection effect( لي براي مسائل بيابند و اين اثر آگاهي يا شناختح  راه
هـاي   كه رشد هزينه مطرح شده است )concentration effect( عنوان اثر تمركز با هم ديگري

  ؛دنبال دارد هعمومي را ب
طور با كاالي  با كاالي خصوصي و همين) local public goods( كاالي عمومي محلي .15

كاالي عمـومي ازطريـق جريـان سياسـي      ةوجه اشتراك و اختالف دارد. توليد بهينعمومي 
 حل از نوع بـازار مناسـب و كارآمـد پـارتو     اما براي كاالي عمومي محلي راه ،شود تعيين مي

)Pareto( سرفصـل   دركـاالي عمـومي محلـي     كـه  كند اقتضا مي بنابراين،دهد.  را نتيجه مي
  ؛دشوطور جداگانه تجزيه و تحليل  ههركدام ب ةو توليد بهين ودشمطرح  يمستقل

به تعـادل نـش    »3- 4ض  نمودار«با ذكر مثال و آوردن  ،109 ةصفح 2 پانوشتدر  .16
ـ  »مـاتريس بـازي  « بايد صحيح نيست و »نمودار« ،است. اوالً شدهاشاره  كـار بـرده شـود.     هب
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تعادل نش وقتي اسـت كـه    ،اًثاني ؛است» چپ«و  »راست« Aهاي بازيگر  استراتژي ،عالوه هب
يـك از   در ايـن مثـال هـيچ    ،كـه  درحـالي  ؛يك يا هردو بازيگر استراتژي مسلط داشته باشند
  ؛استپايين)  ـ ) و (راستباالـ  بازيگران استراتژي مسلط ندارند. تعادل نش (چپ

گيـري برحسـب اكثريـت     تـوان بـه قواعـد رأي    . مـي استگيري متعدد  قواعد رأي .17
)majority voting(، هگيري برحسب رتب رأي )plurality voting(، گيري برحسب امتياز  و رأي
)point voting.اشاره داشت ( 

طلبـي   بـر رجحـان   منطبقگيري برحسب اكثريت  رأي كه انتخاب اجتماع در به آن باتوجه
چـه   شـود. چنـان   نيز گفته مـي  )median voting(گيري ميانه  است به آن رأي ميانه ةدهند رأي

منتهـي  گيري اكثريت به نتيجه  باشد، رأي 141 ةصفح 1- 6طلبي افراد مطابق جدول  رجحان
ـ  رأي (تناقض) گيري وجود دارد. معماي (تناقض) رأي شود و معماي نمي آن  علـت  هگيري ب

ـ  ؛نيسـت  )single peaked( سـر  طلبي فرد يا افـرادي يـك   است كه رجحان  ،ديگـر  عبـارت  هب
  ؛است )multiple peaked( يا افرادي دو يا چندسر لبي فردط  رجحان
ماليـات بـر   «، »ماليـات بـر درآمـد اشـخاص    «، »ماليات و توزيع درآمد« مباحثي مثل .18
چنين طرح موضوعاتي مثل  سرفصل مستقل و هم با »ارزش افزودهماليات بر «و  ،»ها شركت

 »اصـابت ماليـاتي  «و  ،»انتقـال ماليـاتي  «، »كوشش و ظرفيـت ماليـاتي  «، »مالياتي ةنرخ و پاي«
  ؛دند بر جامعيت و كيفيت محتواي كتاب بيفزاينوانت  مي

 رةاين موضوع درباتواند اثر بگذارد.  بنگاه ديگر و مطلوبيت مي ةر هزيندتوليد بنگاه  .19
ر مطلوبيـت فـرد ديگـر    دتواند صادق باشد. به اين معني كـه مصـرف فـرد     مصرف هم مي

بنگـاه   ةر هزينـ د ناشي از فعاليت توليدي يا مصرف ةناخواست. اين اثر باشد تواند اثرگذار مي
مد جانبي موجـب تخصـيص   آ مد جانبي (عوامل بيروني) گويند. پيآ پيرا ديگر و مطلوبيت 

  ؛شود  وب منابع مينامطل
شكل هزينه  مد جانبي بهآ پي ةدهند (كه نشان »Z«كتاب متغيري به نام  121 ةدر صفح .20

هـا   وليد برحسب مقادير فيزيكـي نهـاده  است. تابع ت شدهدر توليد است) در تابع توليد وارد 
توليـد سـاير   توانـد در تـابع    كه متغيري از جنس هزينه است نمي »Z« ،. بنابراينشود بيان مي
گيـري   تصـميم  رونـد مد جانبي بدون قصد قبلي است و در آ پي ،عالوه هها وارد شود. ب بنگاه

اصالح تخصـيص   منظور بهدنبال دارد.  هشود و تخصيص نامطلوب منابع را ب بنگاه وارد نمي
  ؛شود  اقدام دولت الزم مي

بيني و اصـالح شـوند.   بـاز  دقيـق طور  بهبايست  نمودارها نياز به اصالح دارند و مي. 21
كـه   بـه آن  باتوجـه  ،كتـاب  104 ةدر صفح »ليندال ـ ويكسل«الگوي  4- 4 نمودار ،مثال رايب
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نياز بـه اصـالح دارد.    است، نشان داده) edgeworth box(اجورث  ةالگوي ليندال را در جعب
باشـد.   »B«واند تقاضاي فرد ت  شيب صعودي دارد و نمي »BB«مركز مختصات منحني  با 

=كه ( جايي بايست در سمت چپ و باالي  مي  صـورت   ) است قرار گيرد. درآن1
=برابر يك يا ( در  )−1(يعني  »B« ازسويسهم ماليات پرداختي    ؛بود  خواهد )0

ـ   »اتفاق آرا«ليندال ـ  در الگوي ويكسل .22 عبـارت   هموضوعيت ندارد. در اين الگو يـا ب
افـراد   ازسـوي سهم ماليـات پرداختـي   ) quasi market approach( »بازاري شبهالگوي «ديگر 

ـ  به »BB«منحني  »A«. براي فرد شود ازطريق تالقي عرضه و تقاضا تعيين مي عرضـه و   ةمنزل
نظـر  عرضه خواهد بـود. منحنـي تقاضـاي لينـدال از     ةمنزل به »AA«نيز منحني » B«براي فرد 

منحنـي مطلوبيـت و خـط     ةوسيل هو ب استماهيت همانند منحني تقاضاي كاالي خصوصي 
  ؛ساموئلسن متفاوت است) pseudo(و با منحني تقاضاي كاذب  شود  بودجه استخراج مي

بـراي رسـيدن از ترجيحـات فـردي بـه ترجيحـات اجتمـاع         »ارو« ةگان پنجشرايط  .23
 .4اصـل پـارتو،    .3هـاي نـامربوط،    قالل از گزينـه اسـت  .2شـرط عقاليـي،    .1ند از: ا عبارت
 را بـه  »A« فرد يـك  و مطرح باشد »B«و » A«دن: اگر سه فرد و يك انتخاب بين نبو  تحميلي

»B« فرد دو  و»B«  را به»A«  و فرد سه نيز»B«  را به»A« جامعه  سپس و ترجيح دهند»A«  را
بـر  نبودن: ترجيحات اجتمـاع نبايـد    ديكتاتوري .5 ؛ترجيح دهد، تحميلي خواهد بود» B« به

گويد  مي »ارو«باشد. منطبق خصوص بدون توجه به ترجيحات ساير افراد،  هب ،ترجيحات فرد
و  شود د، حداقل يكي از اين شروط نقض ميناين پنج شرط برقرار باش ةهم كه امكان ندارد
معمـاي   6- 1 شده در جدول مطرحو مثال  141 ة. در صفحاست »عدم امكان ارو«اين قضيه 

 »عـدم امكـان سـن   « ةيـا قضـي   »عدم امكان ارو« ةو ارتباطي با قضي استگيري اكثريت  رأي
طلبي فرد يـا   وقتي رجحان كه كند استدالل مي »ارو«گيري است.  ندارد. اين مثال معماي رأي

يري گ   رأي گيري وجود دارد و نباشد، امكان معماي رأي )single peaked(» اي قله يك«افرادي 
  شود. نميمنتهي اكثريت به نتيجه 

  
  ياقتصاد بخش عمومهاي  مقايسه با ساير كتاب .7

برخـوردار   يـادي ز يـازات از امت ينـه زم يـن در ا يگـر د يهابا كتاب يسهكتاب حاضر در مقا
 يايقضـا  ، يبـاز  ةكـاربرد نظريـ   يلازقب يدروزبودن مباحث، طرح موضوعات جداست. به
تابع  ي،ساالر سياست، ديوان ياقتصاد ةنظري ي،رفاه، اخالق و رفتار اخالق) اقتصاد ي(اساس
 يـع توز ي،قـانون اساسـ   ياسـي تصـاد س قا ةينظر ي،انتخاب عموم دربارةمباحث  يت،محبوب
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 و ي،و كـاربرد  يعلمـ  يهـا مان به جنبـه وأتوجه ت ،كارودور كسب ،يدرآمد، فقر و نابرابر
 ياقتصاد در مقطع كارشناسـ  ةرشت ياندانشجو يو متناسب با سطح علم يدطرح مطالب مف

 يگـر با د يسهكتاب در مقا ينا يازاتازجمله امت يرانمنطبق با اقتصاد ا يصورت كاربردو به
  .است ينهزم ينا در يهاكتاب
نقش دولـت در  «، »انتخاب عمومي ةنظري«، »ساالري ديوان ةلئجمعي و مس انتخاب دسته«

ماليات و «، »ها عملكرد مالي دولت بودجه و «، »مبارزه با فقر و  ،تثبيت اقتصادي، توزيع درآمد
هـاي اقتصـادي    طـرح «، »ملـي  ةقرضـ  و  ،هاي دولتي، تأمين اجتماعي ارزيابي طرح«، »يارانه
هـاي   و ديگر موضوع ،سازي تعديل اقتصادي، خصوصي«، »ـ فايده ها در تحليل هزينه دولت

 ازايـن كتـاب    ةكننـد  هـاي متمـايز   را فصـل  »دولـت الكترونيـك  «، و »اقتصاد بخش عمومي
  حساب آورد. هتوان ب هاي مشابه مي كتاب
انتقاد اقتصـاد ليبـرال و   «، »قضاياي اساسي رفاه اقتصادي«طرح مباحثي ازقبيل چنين،  هم

عـدم   ةقضـي يا ) en's paradoxs(تناقض سن «دن كر با اضافه »مكتب اتريشي به رفاه پارتويي
الگوي كاالي « ،»الگوي انجمن (باشگاه) بوكانن« ،»)impossibility theoremen's s(امكان سن 

تـابع  «سياسـي ازقبيـل   ــ   ن مفاهيم اقتصـادي كرد چنين مطرح و هم ،»عمومي محلي تايبوت
 vp-functions(vote and(( »توابـع رأي و محبوبيـت  «تـوان بـه آن    كه مـي  »محبوبيت دولت

popularity functions(  العمل سياست تابع عكس«و« )policy reaction function( اضافه نيز  را
ان تو   هاي اقتصاد بخش عمومي مي ديگر كتاب ازازجمله نقاط قوت و وجه امتياز كتاب  كرد

متقابـل   ةرابط) Friedrich Schneider(و فردريك اشنايدر  )Bruno Frey(برشمرد. برونو فري 
 »العمـل سياسـت   عكـس «و  »محبوبيـت «وابـع  ميان متغيرهاي سياسي و اقتصادي را تحت ت

متغيرهاي اقتصاد كالن نشان  دربارة. تابع محبوبيت ترجيحات افراد را ندكردمطرح و آزمون 
ويـژه   اقتصاد كالن و به ةجنبجمله  ازهاي مختلف  توان از جنبه تابع محبوبيت را ميدهد.  مي
ر دكاري و تـورم اثـر منفـي     ترديد بي بيو آزمون كرد.  كار گرفت بهكاري و تورم  بي بارةدر

  ارد.گذ  محبوبيت دولت مي
 وسـيلة  بـه به رأي و نظرسـنجي   باتوجه ،گر حمايت از دولت توابع رأي و محبوبيت بيان
گـردد.   قـرن برمـي   . ادبيات در اين زمينه به بـيش از نـيم  است ،متغيرهاي اقتصادي و سياسي

اب درخصوص توابع رأي و محبوبيت ارائـه  بسيار زياد و صدها عنوان مقاله و كت يتحقيقات
از ) 1384 (دادگـر  »بودن اقتصاد سياسي تكثري«عنوان  با اي اما كتاب حاضر و مقاله اند، شده

توابع رأي و محبوبيـت در داخـل كشـور     حوزة دود منابع درعمجزء محترم كتاب  ةنويسند
  آيند. حساب مي هب
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  گيري نتيجه .8
مند و مفيد و حاصل تالش نگارنده  دادگر اثري ارزش هللاثر يدا ياقتصاد بخش عمومكتاب 

ـ  كـه  اسـت  دربين منابع آموزش اقتصاد بخش عمومي فعلين خأل كردپر درجهت شـك   يب
فهم براي دانشجويان علوم اقتصادي خواهد بود.  ، جامع با متني روان و قابلآمنبعي مفيد، كار

هـاي   پـرداختن بـه جنبـه    و ده اسـت مطـرح شـ  در آن موضوعات و مباحث مهم و مناسبي 
شك با بازنگري و بازبيني مجـدد   ي. باستو امتيازات كتاب  نقاط قوتكاربردي مباحث از 

جـا   . ذكـر مجـدد ايـن نكتـه در ايـن     شـد  خواهده غناي كتاب افزود ها بر و اصالح كاستي
ناقض نقـاط   وجه چهي بهها اشاره شد  كه در اين نوشتار به آن ييها كاستيضروري است كه 

  .ندنيستمند  قوت بسيار اين اثر ارزش
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