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 :مالیه بر دوبخش تقسیم می شود

 ( عملکرد بخش دولتی)مالیه عمومی   -1

 (عملکرد بخش خصوصی) مالیه خصوصی  -2

 : تعریف مالیه عمومی

 تاثیر آن بر بخش خصوصی ونگی این فعالیتها وگفعالیتهای دولت ، چ بررسی عملیات و

 چرا مالیه عمومی بیشتر مطرح است؟

 چون تاثیر گذاری دولت بربخش خصوصی بیشتر است بحث مالیه عمومی بیشتر معنا پیدا می کند *

بحث اصلی در مالیه عمومی ، عملکرد اقتصادعمومی است که دولت در راس آن قرار می گیرد در نتیجه به * 

 عملکرد دولت به عنوان نماینده عمومی می پردازیم

 در کشورهای جهان سوم مالیه عمومی بر مالیه خصوصی تسلط دارد *

 :دیدگاه  مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد

 (دولت ولخرج ترین عضو جامعه)     : دیدگاه کالسیکها( الف

 :براساس این دیدگاه



 دولت باید حداقل مداخله را در امور اقتصادی داشته باشد -1

ایجاد  تامین امنیت داخلی و محدود به عرضه کاالهای عمومی محض و باید اقتصادنقش دولت در -2

 باشد تشکیالتی برای این نقش ها

 بازار آزاد خود در اقتصاد عدالت ایجاد خواهد کرد-3

  تاکید بر اقتصاد غیر متمرکز -4

 تاکید بر تحمیل کمترین وظیفه برای دولت -5

 (دخالت مقطعی)           :دیدگاه نئو کالسیکها( ب

 : براساس این دیدگاه

 به تند روی کالسیکها نبوده ولی محوریت بحث آنها با کالسیکهایکی بود-1

 نظارت بر مکانیسم بازار را دارد دولت وظیفه مراقبت و-2

تنها  زمانی در اقتصاد دخالت می کند که نارسایی محدودیت  احترام می گذارد ود دولت برترجیحات افرا-3

 (دخالت مقطعی) جود داشته باشدزمان و

 (تامین کننده کمبودها دولت حمایتگر و)           : مکتب نهادی

 :  براساس این دیدگاه

 دولت باید نقش حمایتی داشته باشد-1

با پرداختن به تقویت محدودیت تامین بنیه  دولت باید فقط در نظامهای تامین اجتماعی دخالت نماید و -2

 غیرمستقیم در اقتصاد دخالت کندبخش خصوص بطور 

 برنقش کارگزاری برای دولت تاکید -3

دولت در جایی باید دخالت کند که رفاه اجتماعی آنجا باشد در نتیجه حدود آن در مقاطع اقتصادی  -4

 مختلف فرق می کند

 (دولت مقتدر)           (:جمعی گرایان) مکتب سوسیالیستی

 :  براساس این دیدگاه



 نقش اساسی دارد بودند دولت دراقتصادمعتقد -1

 مالکیت خصوصی باید کال حذف شود -2

 نتیجه این اعتقاد اقتصاد متمرکز بابرنامه بود -3

 مالکیت خصوصی جز افزایش شکاف طبقاتی نتیجه ای ندارد -4

 تاکید بر بیشترین وظیفه برای دولت -5

 (دولت ابزار است )     :کینزیها

دولت باید از  پول عامل بوجود آورنده تقاضا است و که عرضه به تقاضا وابسته است وکینزیها معتقد بودند 

 اشدبقیمتها هدف دولت باید در تثبیت  تورم را کنترل نماید و طریق سیاستهای کالن اقتصاد، رکود و

 (دولت محافظ )          :فیزیوکراتها

دولت باید  دولت نباید این نظم را برهم بزند و کند و اعتقاد دارد که اقتصاد مانند طبیعت راه خود را پیدا می

بگیرد یعنی وظیفه  جلوی آلوده کنندگان را آن را آلوده نکند و از اقتصاد مانند محیط زیست مراقبت کند و

 محافظت

 :سه پرسش اساسی در علم اقتصاد

 چه چیزی تولید شود و به چه میزان؟ -1

 این کاال چگونه تولید می شود؟ -2

 چه کسی تولید می شود؟کاال برای  -3

 

 


