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اکبرفقه14-7-99
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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مکتب

اهدافمبانی

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مکتب و نظام

اهدافمبانی
نظا
م

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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اسالماقتصادی نظام مکتب و 

مبانی 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

اهداف 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

نظام 
ی اقتصاد
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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(دستگاه نهاد های جهان شمول)نظام 

3نهاد

2نهاد

1نهاد

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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نهاد

ی رود الگوی رفتاری تثبیت شده ای که انتظاار ما•
.یابدتوسط یک شخص حقیقی یا حقوقی تحقق

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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(ادی شمول اقتصدستگاه نهاد های جهان )اسالمنظام اقتصادی 

3نهاد

2نهاد

1نهاد

نظریه اندیشه مدون در اسالم
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىنهادهاى . 1

نهادهاى «براى شناخت 
دو بايست بهمى» دولتى

عنصر توجه كنيم

ها ووظائفمسئوليت. 1
دولت

امكانات واختيارات . 2
دولت

186مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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رئوووو ويووایل دولووى اسووالمى در  م نووه 
اقتصاد

رئوس وظايف 
دولت اسالمى در 

زمينه اقتصاد

،تحقق اهداف اقتصادى اسالم. 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
مبانى اقتصادى اسالم،

تحقق نظام اقتصادى اسالم، . 3
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دولتىنهادهاى . 1

امكانات واختيارات دولت

ىريزگذارى وبرنامهسياست. 1

قانون گذارى . 2

اجراى حدود وتعزيرات. 3

منابع گسترده ى مالى. 4

186مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى ثابت 
اقتصادى

يت وابسته به موقع. أ
وشرايط خاص 

.نباشد

ق در ارتباط وثي. ب
.با اقتصاد باشد

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 
ى ى اصا توان نهادهاى دولتى را باه دو ووناهتوجه به این امر مىبا •

:تقسیم کرد
ز ى فعالیت اقتصاادى باه نحاوى انهادهاى اجرایى که در صحنه. 1•

.دهندشوند و نوعى کار اقتصادى انجام مىأنحا وارد مى
ى فعالیات اقتصاادى وارد نهادهاى غیر اجرایاى کاه در صاحنه. 2•

باط تنگاتنگ شوند، هر چند با اقتصاد بیگانه نیستند، ب كه در ارتنمى
.با آن قرار دارند

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 



16

دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى غير اجرايى

.نهاد سياست گذارى اقتصادى. 1

.ريزى اقتصادىنهاد برنامه. 2

.نهاد قانون گذارى اقتصادى. 3

.نهاد نظارت اقتصادى. 4

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 
غیر اجرایىنهادهاى •
:ند ازنهادهاى غیر اجرایى با توجه به وظائف وامكانات دولت عبارت•
.نهاد سیاست وذارى اقتصادى. 1•
.ریزى اقتصادىنهاد برنامه. 2•
.نهاد قانون وذارى اقتصادى. 3•
.نهاد نظارت اقتصادى. 4•

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 
اسخ داد از معرفى بیشتر هر یک از این نهادها، باید پرسشى را پقبل •

:وآن این که
  نهادهایى كه در اینجا معرفى شده در یو  دولوى باو ار فرااور ا•

گواارى كننود، بوه عنووان م،وال، س اسوىحو ه ى اقتصاد عمل مى
ا ى شئون اجتماع اسوالمى راختصاص به امور اقتصادى ندارد وهمه

جوود گ رد، پس چه وجهى براى اخص ص آن به اقتصواد ودر بر مى
؟دارد

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 
:جواب این پرسش از مطالب وذشته آشكار است وآن این که•
م و ها تنها به امور وعناصر اقتصادى توجه داریما در تمام این بحث•

ا ایان کاه با. به سایر امور، هر چند مرتبط با اقتصاد، التفاتى ناداریم
دیگر مجموع امور جامعه با یكادیگر مارتبط ودر یكا: کنیمتأکید مى

م هااى مؤثرند وتحقق نظام اقتصادى اسالم بدون عینیت ساایر نظاا
مستقل ىاین نظام، به وونه: اسالمى میسور نیست، ولى اعتقاد داریم

.ها قابل استخراج وترسیم نظرى استاز سایر نظام

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 
اى ناهکنیم که باه وواز سوى دیگر، ما نهادهاى ثابت را جستجو مى•

ین نهادها شوند واغیر وابسته به موقعیّت وشرایط خارجى تصویر مى
ا یا بخشى از آنها ممكن است در تحقق خاارجى باا یكادیگر یاا با

نهادهاى سایر نظام هاى اسالمى یاا بخشاى از آنهاا ادغاام شاوند، 
وونه که امكان دارد یكى از آنها در قالب چند نهااد در خاارج همان

کاه باه وذارى دولتاىبنابر این، وجود یک نهاد سیاست. تحقق یابد
نهااد «پردازد، منافااتى باا وجاود سیاست وذارى در تمام امور مى

.در سیستم اقتصادى ندارد» وذارى اقتصادىسیاست

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 
ط حال به توضیح اجمالى هر یک از نهادهاى مزبور ونحوه ى ارتباا•

.پردازیمآنها با یكدیگر مى
•

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 
نهاد سیاست وذارى اقتصادى. 1•
قاه این نهاد مسئول تشخیص وظائف واهداف اقتصاادى دولات،  ب•

ه وسایر بندى وترجیح آنها بر اساس شرایط وموقعیت اقتصادى جامع
.باشدابعاد آن، مى

واذارى تعیاین نحاوه ى تحقاقیكى از محورهاى مهم این سیاست•
ت که خارجى نهادهاى ثابت اقتصادى وترسیم سازوکار اقتصادى اس

نى باید با توجه به موقعیت صورت پذیرد وپس از هار دوره ى زماا
پرتاو مورد تجدید نظر واصالح قرار ویرد تا باالترین بهاره ورى در

.فراهم آید» سازوکار«کارآمدترین 

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

•

نهاد برنامه ریزى اقتصادى. 2•
دولت کاه توساط ( 376)این نهاد، بر اساس سیاست هاى اقتصادى•

عالیات ریزى مجموع فوذارى تعیین شده است، به برنامهنهاد سیاست
باراى هاى اقتصادى، دولتى وغیر دولتى، با توجه به شرایط خارجى

وذارى مشاخصیک دوره ى زمانى معین، که آن را نیز نهاد سیاست
وزه تخصیص بودجه به بخش هاى مخت ف در حا. پردازدکند، مىمى

.ى وظایف این نهاد است
•

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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شناسایى نهادهاى دولتى
نهاد قانون وذارى اقتصادى. 3•
ه وضع هاى اقتصادى دولت، بها وبرنامهاین نهاد، با توجه به سیاست•

تى ى احكام موقعیمجموعه. پردازدقوانین الزم بر اساس موقعیت مى
.شوداقتصادى توسط این نهاد، تعیین وتصویب مى

•

191مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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شناسایى نهادهاى دولتى
نهاد نظارت اقتصادى. 4•
ى این نهاد مسئول نظارت بر فعالیت هاى اقتصادى نهادهااى اجرایا•

دولتى ونهادهاى غیر دولتى است، تا عم كارد آنهاا هام آهناگ باا 
بات هاى اقتصادى دولات و منطباق بار قاوانین ثاها وبرنامهسیاست

.ومتغیر اقتصادى باشد
حسابرسى نهادهااى اجرایاى دولتاى، مباارزه باا مفاساد وجارایم •

راهم اقتصادى، حفظ حریم مالكیت هاى دولتى، عمومى، وشخصى، ف
آوردن فضاى مساعد وأمن براى فعالیت هاى اقتصادى، در زماره ى

.استوظائف این نهاد 

191مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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WHAT ARE THE ECONOMIC 
FUNCTIONS OF GOVERNMENT?

• In a market economy, …, most economic 
decisions are made by individual buyers and 
sellers, not by the government. Economists, 
however, identify six major functions of 
governments in market economies.

Council for Economic Education, New York, NY Civics and Government: Focus on 
Economics, Unit II, Lesson 4
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WHAT ARE THE ECONOMIC 
FUNCTIONS OF GOVERNMENT?

• Governments provide:

1. the legal and social framework,

2. maintain competition, 

3. provide public goods and services,

4. redistribute income,

5. correct for externalities, and

6. stabilize the economy. 

Council for Economic Education, New York, NY Civics and Government: Focus on 
Economics, Unit II, Lesson 4
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دولووى در اقتصوواد عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

ریاداران و تصمیمات اقتصادی توساط خ، بیشتر ...اقتصاد بازار ، در •
.فروشندوان منفرد ورفته می شود ، نه توسط دولت

صاد با این وجود اقتصاددانان شش عم كرد اص ی دولت ها را در اقت•
. بازار شناسایی می کنند

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد 
اقتصاد

ی دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و اجتماعی

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

:دولت ها•
چارچوب قانونی و اجتماعی را فراهم می کنند ، 1.
را حفظ می کنند ، رقابت 2.
و خدمات عمومی را ارائه می دهند ، کاالها 3.
مجدد درآمد را انجام می دهند ، توزیع 4.
خارجی را اصالح می کنند شرایط 5.
.اقتصاد را تثبیت می کنندو 6.

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

دولتىنهادهاى 

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى غير 
دولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

183مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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دولتىشناسایى نهادهاى 

نهادهاى غير اجرايى

.نهاد سياست گذارى اقتصادى. 1

.ريزى اقتصادىنهاد برنامه. 2

.نهاد قانون گذارى اقتصادى. 3

.نهاد نظارت اقتصادى. 4

188مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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شناسایى نهادهاى دولتى

نهادهاى اجرايى

نهاد . 1
گذارىسرمايه

هاى نهاد كمك. 2
بالعوض

نهاد اموال . 3
ودرآمدهاى دولتى

191مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد 
اقتصادی

دولت در 
اقتصاد 
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد اقتصادی 
دولت در اقتصاد 

سرمايه داری

فراهم کردن 
چارچوب 

و قانونی 
اجتماعی 

سياست گذارى نهاد . 1
.اقتصادى

ريزى برنامهنهاد . 2
.اقتصادى

قانون گذارى نهاد . 3
.اقتصادى

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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رئوووو ويووایل دولووى اسووالمى در  م نووه 
اقتصاد

رئوس وظايف 
دولت اسالمى در 

زمينه اقتصاد

،تحقق اهداف اقتصادى اسالم. 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
مبانى اقتصادى اسالم،

تحقق نظام اقتصادى اسالم، . 3
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد

ی دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

زمينه 
سازى 
براى 
تحقق 
عينى 
مبانى 
اقتصادى
اسالم،

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد
ی 

دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 
نهاد 
سرمايه
گذارى

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکرد
اقتصاد
ی 

دولت 
در 

اقتصاد
سرمايه 

داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

نهاد 
اموال 

ودرآمدها
ى دولتى اصالح شرايط خارجی 

تثبيت اقتصاد

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکر
د 

داقتصا
ی 

دولت 
در 
د اقتصا

سرمايه
داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

زمينه 
سازى براى

ى تحقق عين
مبانى 

اقتصادى 
اسالم،

تثبيت اقتصاد

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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اقتصوواد دولووى در عملکردهووای اقتصووادی 
سرمایه داری

عملکر
د 

داقتصا
ی 

دولت 
در 
د اقتصا

سرمايه
داری

فراهم کردن چارچوب قانونی و 
اجتماعی 

حفظ رقابت 

ارائه كاالها و خدمات عمومی 

توزيع مجدد درآمد 

اصالح شرايط خارجی 

تحقق زمينه سازى براى . 2ادتثبيت اقتص
اقتصادى اسالم،عينى مبانى 

4امركز بر اقتصاد ، واحد دوم ، درو : شورای آمو ش اقتصادی ، ن ویورک ، مدنی ن ویورک و دولى
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

یک کشاور هنگاام تصامیم ویاری در ماورد •
اید به چگونگی استفاده از منابع محدود خود ب

.پاسخ دهدسه سوال اقتصادی 
ی نحوه پاسخ آنهوا بوه آنهوا س اوتم اقتصواد•

كندكشورها را مشخص می 
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

ود؟کاالها و خدماتی باید تولید شچه1.

کاالها و خدمات بایاد تولیادچگونوه2.
شوند؟

بایاد برای چوه كاوی کاال و خدمات 3.
؟تولید شود
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

سيستم های 
اقتصادی

اقتصادهای 
سنتی

راقتصاد بازا

اناقتصاد فرم



45

س اتم های اقتصادی و نقش دولى

دسته سیستم های اقتصادی را در سهاقتصاددانان •
اندوسترده  بقه بندی کرده 

سنتیاقتصادهای 1.

اقتصاد بازار2.

فرماناقتصاد 3.
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى
اقتصادهای سنتی•
ه برای چو چگونه، چه چ زی ها و آیین ها پاسخ می دهند که سنت •

.كای
.اسىپاسخها غالباً بر اساو اعمال و آرمانهای ماهبی یا فرهنگی •

انتخاب کمی برای اینكه چه چیزی تولید شود: چه1.

 ها به سنت متصل هستند ، آنها آنچه خانواده هایشاان نسا: چگونه2.
انجام داده اند ادامه می دهند

سای سنت تنظیم می کند که چه کسی و باه چاه ک: برای چه كای3.
بفروشد
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد با ار•
هیچ مشارکت دولت وجود ندارد•
افراد صاحب ابزار تولید هستند•
کنندمشاغل برای مشتری رقابت می •
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى
اقتصاد با ار•

جام می مصرف كنندگان اصم م می گ رند با خریدهایی كه ان: چه•
محصووو ض یووع ل خریووداری -دهنوود چووه چ ووزی اول وود شووود 

نخواهند شد
زایش شركى ها باید كارآمدارین ابزار اول د را بورای افو: چگونه•

سود پ دا كنند
ایون افوراد را بوه كوار و -افرادی كه پول دارند : برای چه كای•

درآمد ایی برمی انگ زد
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد فرمان•
رد چاه این کشور تصمیمات اقتصادی می ویرد و تصامیم مای ویادولت •

زمان و چه مقدار تولید و توزیع شود
شودتصمیم می ویرد که تولید( معموالً یک دیكتاتور)یک نفر : چه•
نددولت تصمیم ورفت که چه کسی و چگونه آن را تولید ک: چگونه•
دسات دولت تصمیم می ویرد چه کسی چه محصولی را ب: برای چه كای•

آورد
ان در اصل ، ثروت به  ور مساوی بین همه تقسیم مای شاود تاا ا مینا•

حاصل شود که نیازهای اساسی همه برآورده می شود
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

اقتصاد مختلط•
ه چ اقتصادی صرفاً ی  س اتم اقتصادی ن اى•
ازار ایاالت متحده یک اقتصاد مخت ط است کاه باه یاک اقتصااد با•

ورایش دارد
در ی  اقتصاد خالص با ار ، ه چ مشاركى دولى وجود ندارد•
ن و دولت آمریكا تا حدودی درویر است ، اما به شدت توسط قاوانی•

مقررات اداره می شود
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

نظام سرمایه داری•
:تشویق کننده مشخص می شود•
رقابت در بازار•
مالكیت خصوصی مشاغل•
می دولت به مردم خود اهمیت می دهد و سعی می کند از کسانی که ن•

توانند برای خود مراقبت کنند مراقبت کند
قت ندارداورچه تعداد خدمات اجتماعی با اقتصاد سوسیالیستی مطاب•
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

كمون ام•
:مشخص شده توسط•
ناد ، آنها تصمیم می ویرند چه کسای در کجاا کاار ک)کنترل کامل دولت •

(چقدر حقوق می ویرد و غیره
ود از لحاظ تئوری این ا مینان حاصل می کند که همه نیازهای اساسی خ•

را برآورده می کنند
چیزی وجود ندارد که مردم را به سمت بهتر شدن خودشان و یاا ساخت•

کوشی سوق دهد
كوبا ، كره شمالی و چ ن: م،الها•
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س اتم های اقتصادی و نقش دولى

سوس ال ام•
ر استمشابه سرمایه داری ، فقط دخالت دولت در اقتصاد بسیار بیشت•
خدمات اجتماعی بیشتر برای ا مینان از سطح استاندارد زندوی•
ستمالیات برای کمک به تأمین مالی خدمات دولتی بسیار بیشتر ا•
قال و ارتبا ات از راه دور ، منابع  بیعی ، حمل و ن)دولت صنایع اص ی •

را اداره می کند( بانكی
كانادا ، آلمان و سوئد: م،الها•
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Economic Systems
and the Role of Government

• A nation must answer the three economic 
questions when deciding how to use its limited 
resources.

• The way they answer them defines the nations 
economic system 
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Economic Systems
and the Role of Government

1.What goods and services should be produced?

2.How should the goods and services be 
produced?

3.For whom should the goods and service be 
produced?
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Economic Systems
and the Role of Government

• Economists have classified economic systems 
into three broad categories
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Economic Systems
and the Role of Government

Traditional Economies

Market Economies 

Command Economies
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Economic Systems
and the Role of Government

• Traditions and rituals answer the what, how and 
for whom 

• Answers are often based on religious or cultural 
practices and ideals
– What: little choice as to what to produce

– How: bound to tradition, they continue what their 
families have done for generations

– For whom: tradition regulates who will sell and to 
whom
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Economic Systems
and the Role of Government

• Market Economies
•There is NO government involvement

•Individuals own the means of production
•Businesses compete for customers

–What: Consumers decide what will be produced by the 
purchases they make – poor products will not be purchased

–How: Companies must find the most efficient means of 
production to increase profits

–For whom: the people with the money – this motivates 
people to work and make money
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Economic Systems
and the Role of Government

• Command Economies
•The country’s government makes economic 

decisions and decides what when and how much 
will be produced and distributed

–What : one person (usually a dictator) decides what will 
be produced

–How: government decided who will produce it and how
–For Whom: government decides who will get what 

products
–In principle, wealth is shared equally among all to 

ensure everyone’s basic needs are met
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Economic Systems
and the Role of Government

• Mixed Economies

• No economy is purely ONE economic system

• The USA is a mixed economy, leaning toward a 
market economy

• In a pure market economy there is NO
government involvement at all

• The US government has some involvement, but 
is strictly managed by laws and regulations
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Economic Systems
and the Role of Government

• Capitalism

• Characterized as encouraging :

– Marketplace competition

– Private ownership of businesses

• Government cares about its people and tries to 
take care of those that can not care for themselves

– Although the number of social services does not match 
that of a socialist economy
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Economic Systems
and the Role of Government

• Communism

• Characterized by:
– Total government control (they decide who will work 

where, how much they are paid, etc.)

• Theoretically this ensures everyone will have their 
basic needs met

• There is nothing to drive people to better 
themselves or to work hard

• Examples: Cuba, North Korea and China
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Economic Systems
and the Role of Government

• Socialism
• Similar to capitalism, only there is much more 

government involvement in the economy
• More social services to ensure a good standard of 

living
• Taxes are much higher to help finance government 

services
• Government runs key industries 

(telecommunications, natural resources, 
transportation and banking)

• Examples: Canada, Germany and Sweden
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