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فصل اول :مفاهیم کلی مالیه عمومی و فعالیت های اقتصادی دولت
اصطالح مالیه عمومی:
از دو كلمه مالیه و عمومی تشکیل شده است كلمه مالیه از كلمه مالیه مشتق شده است به طوری كه هر نوو شوی ی
كه با مالکیت در ارتباط باشد مال گفته می شود .در اینجا نیز به تمام كاالها و خدماتی كه نیازهای انسانی را برطرف مویكنود
مال یا كاال میگوییم .كلمه عمومی به دو مفهوم محدود (دولت) و گسترده (كشور) تقسیم میشود .به طوری كه در چوارچو
گسترده به معنی مردم یک منطقه یا كشور و یا به معنی جامعه و اجتما میباشود .اموا در چوارچو محودود مفهووم كلموه
عمومی عبارت از بخشی است كه جامعه یا اجتما را مدیریت میكند .بعبارت دیگر كلمه عمومی بوه معنوی دولوت و سواختار
دولتی است .بطور كلی فعالیت های اقتصادی یک كشور به بخش عمومی و بخوش خصویوی تقسویم مویشوود .بودیج جهوت
ایطالح "مالیه عمومی" به معنی عمومی و یا بعبارت دیگر به مفهوم روابط مالی دولت مویباشود .در یوک كوالم كلوی ،مالیوه
عمومی دانشی است كه در زمینه فراهم كردن منابع مالی دولت (درآمدهای دولت) به منظور تأمیج نیازهای مشترک جامعه و
انجام خدمات عمومی (هزینه های دولت) به بحث و بررسی میپردازد.
در مالیه عمومی ساختار سازمان یافته اجتما را دولت گویند و تمام افرادی كه در یک كشور زندگی میكنند اعضوای
طبیعی یک دولت محسو میگردند .همچنیج مفهوم دولت نیز دارای دو معنای گسترده و محدود است .در مفهووم گسوترده
دولت شامل افرادی است كه در یک جامعه و سرزمیج معینی زندگی میكنند .در ایج راستا افوراد و ملتوی كوه در یوک جوا و
سرزمیج به یورت سازمان یافته زندگی میكنند یک موجود سیاسی هستند.
در مقابل تمام افرادی كه در جامعه زندگی میكنند به دو طبقه یعنی آنهایی كوه اداره مویكننود و آنهوایی كوه اداره
میشوند تقسیم میشوند .بخشی كه جامعه را اداره میكند در مفهوم محدود ،دولت خوانده مویشوود .مهمتوریج تفواوتی كوه
می توان بیج مؤسسات دولتی و بخشی خصویی قائل گردید نو مدیریت ایج مؤسسات است .مؤسسات دولتی معمووالا توسوط
انتخا شدگان اداره میشوند و یا بوسیله انتخا شدگان اشخایی را بکار میگمارند .در یورتیکه مؤسسات خصویوی بوسویله
یاحبان آن مؤسسات و یا بوسیله نمایندگان آنها بکار گماشته میشوند .همچنیج باید خاطر نشان كرد كوه مؤسسوات دولتوی
می توانند با استفاده از قوانیج به زور متوسل شوند بعنوان مثال دولت می تواند به زور جوانان را به خدمت سربازی وا دارد و یوا
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از مردم در چارچو قوانیج به زور مالیات دریافت كند .در یورتی كه مؤسسات بخش خصویی به هیچ عنوان نمویتواننود در
ارتباط با اشخاص به زور متوسل شوند.
تشکیالت و ساختار دولتی در طول زمان تحوالت زیادی پیدا كرده است .اگرچه امروزه ساختار نظام دولتی از كشوری
نسبت به كشوری دیگر متفاوت و متغیر است ،اما در مفهوم دولت بعضی از وظایف اساسی غیرقابول تغییور مویباشود .یکوی از
وظایف مهم دولت ،تأمیج نیازهای مشترک افرادی است كه به یورت اجتما یا جامعه در سرزمینی با هم زندگی میكنند .ایج
نو نیازها مربوط به عموم و مشترک بوده كه با فعالیتهای فردی و یا بخش خصویی قابل تأمیج نیست.
برای تأمیج نیازهای مشترک جامعه ،دولت خدماتی را انجام میدهد ،كه "خدمات عمومی" نامیوده مویشوود .دولوت بورای
انجام خدمات عمومی باید هزینههایی را متحمل شود ،هزینهها زمانی استمرار خواهد داشت كه در مقابل آنها درآمودی میسور باشود.
بنابرایج دولت برای انجام هزینههای خود احتیاج به درآمد دارد .با تعاریف فوق ،موضو مالیه عمومی مطرح میگوردد ،یعنوی دولوت
برای انجام خدمات عمومی باید مالیات و درآمدهای عمومی را جمعآوری نموده و به خدمات عمومی متفاوت تخصیص دهد.
موضو مالیه عمومی فقط بررسی و مطالعه هزینهها و درآمدهای دولت نیست ،بلکه هدف ایلی مالیه عمومی بررسوی
و تجزیه و تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی كسب شده از جمعآوری مالیات و یا درآمدهای عمومی دولت و همچنیج بررسوی
هزینههای دولتی از نظر كمی و كیفی است.
همانطوریکه دولت از طریق مالیات ،هزینههای عمومی و ابزارهای دیگر مالی در اقتصاد مداخله نموده و ترجیحات اقتصوادی
افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،به همان گونه مجموعه تعادلهای مربوط به اقتصاد را نیز متأثر مینماید .بدیج جهت امروزه مسوایل
مالی و تأثیرات متنو و نتایج آنها هر كدام بصورت جداگانه یک موضو تحقیق و بررسی را ایجا مینماید .به عنووان مثوال توزیوع
منابع اقتصادی دولت ،ثبات قیمتها و انوا فعالیتهای مربوط به رشد اقتصادی موضو مالیه عموومی را تشوکیل مویدهود .موضوو
مالیه عمومی از دیرباز افکار دولتمردان ،فالسفه و محققیج را به خود جلب نموده است .بطوریکه اغلب آنها در ایج با عقاید و
نظریههایی بیان نمودهاند.
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بخش اول :تحول بخشی مالیه عمومی در اجرای مالیاتهای کالن اقتصادی
درقرون وسطی بنا به نوشتههای كتب تاریخی ،سازمان كشوورداری عبوارت از یوک سوازمان ملووک الطووایفی بووده اسوت.
درآمدهای مالی دولتها در ایج دوره یا بوسیله امالک و داراییهای پادشاه و یوا بوسویله فتوحوات و بواجهوایی كوه از ممالوک
تحتالحمایه دریافت میشد تأمیج میشده است.
بعد از سقوط ملوک الطوایفی و پیدایش حکومتهای متمركز ،اداره كشور و پرداخت حقوق و مقرری از یوک طورف و
هزینههای نگهداری ارتش برای حفاظت از مرز و بوم و تأمیج امنیت از طرف دیگر احتیاجات موالی دولتهوا را افوزایش داد .در
نتیجه نقش درآمدهای دولت بخصوص مالیات در سازمان كشورداری رفته رفته از اهمیت بیشتری برخوردار گردید.
در ایج عصر دولتمردان عقیده داشتند تأمیج امنیت و دفا از كشور بدون سرباز و ارتش امکانپوییر نیسوت .سورباز و
ارتش بدون پول سازماندهی نمیشود .پول ،بدون آبادانی و عمارت كشور حایل نمیشود ،آبادانی و عمارت كشور به سیاسوت
و تدبیر نیاز دارد و تکیه گاه سیاست عدالت است.
در اواخر قرن شانزدهم در خصوص بررسی مسایل مربوط به اداره كشور ،كه مالیه نیز بخش مهمی از آن را تشکیل مویداد
كتابی توسط "ژان بُدن" دانشمند فرانسوی تألیف شد .ایج دانشمند مانند دیگر علمای دوره مركانتیلیسم معتقد بود كه ،جز در
موارد استثنایی دولت نباید از طریق مالیات درآمد خوود را توأمیج كنود" .توموا موج" از دانشومندان معوروف دیگور مکتوب
مركانتیلیسم میباشد .وی معتقد است مالیاتها اگرچه ظلم و تعدی از طرف حکومت به شمار میآید ،ولی الزم و ضروری است.
به نظر وی مالیات بر مصرف بر سایر انوا مالیاتها الویت دارد ،زیرا ایج مالیات بوسیله طبقه ثروتمنود كوه كاالهوای مشومول
مالیات را مصرف میكنند پرداخت میشود.
مركانتلیستها یا سوداگران معتقد بودند كه منشاء ثروت ملل مقدار طال و نقرهای است كه در اختیار آن ملتها میباشد،
بدیج جهت دولتها برای افزایش ثروت ملل و ازدیاد درآمد باید سیاستی را تعقیب كنند كه بور مقودار طوال و نقوره موجوود در
كشور افزوده شود .در ایج راستا باید بر یادرات بیفزایند و از واردات بکاهند ،همچنیج برای جلوگیری از واردات حقوق گمركی
سنگینی وضع شود و بعالوه دولت نیز در كلیه فعالیتهای اقتصادی باید مداخله نماید.
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در نیمه قرن هیجدهم در اثر بحرانی بودن وضع مالی دولت فرانسه ،مالیاتهای سنگینی از طورف كلیسوا و دولوت بور موردم
تحمیل میشد كه بدیج جهت موضو مالیه دولت در ایج عصر توسط محققیج مالی و نویسندگان اهمیوت زیوادی پیودا كورد.
توجه اكثر مؤلفان فرانسوی در ایج دوره به گرسنگی و فقر طبقه كشاورز معطوف گردید .در ایوج میوان مکتوب سیاسوی بنوام
مکتب حقوق فطری كه زاده وضع اجتماعی و اقتصادی ایج دوره بود با آثار مؤلفینی كه در زمینه فقر طبقه كشاورز قلمفرسایی
كرده بودند ،یک مکتب اقتصادی بنام مکتب فیزیوكراتها (طبیعیون) بوجود آمد كه ابتدا در فرانسه و سپس در اروپا رواج یافت.

اصول حاکم در عصر فیزیوکراتها ذیالا در دو قسمت خالیه میشود
 -1در زندگی بشر و بخصوص در زندگی اقتصادی ،قوانینی طبیعی وجود دارد كوه حتموی و الزماالجورا مویباشوند و هرگونوه
مداخله دولت در زندگی اقتصادی و جلوگیری از اجرای قووانیج طبیعوی بوا شکسوت مواجوه گردیوده و عکوسالعملوی ایجواد
مینمایدكه مخالف هدف دولت خواهد بود.
-2فیزیوكراتها معتقدند كه زمیج منشأ ثروت ملی است و كشاورزی تنها مولد ثروت است .در نتیجه درآمد دولت و طبقات غیر
كشاورز از درآمدهای كشاورزی تأمیج میگردد .بنابرایج دولت باید مالیات خود را از منشأ كلیه درآمدها كه زمیج است ویوول
كند و ایج مالیات واحد باید از مالکیج اراضی دریافت شود.
درمورد تجارت ،فیزیوكراتها طرفدار آزادی تجارت و مخالف وضع حقوق گمركی بودند ،بدیج جهت بوا توأمیج درآمود دولوت از
طریق حقوق گمركی و تجارت خارجی كه اسا

عقیده مالی مکتب مركانتلیستها بود مخالفت میكردند.

اوایل قرن نوزدهم:در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ،با انتشوار آثوار اقتصواد دانوانی ماننود آدام اسومیت ،ریکواردو،
استوارت میل و ژان باتیست سی مکتبی موسوم به كالسیکها در انگلستان بنیان نهواده شود .در آثوار آدام اسومیت و ریکواردو،
موضو مالیه عمومی و اهمیت آن مورد بررسی قرار گرفته است .پیدایش ایج مکتب همزمان با پایان دوره ف ودالیسم و شورو
كاپیتالیسم ینعتی است .سرمایهداران كه خواهان عدم دخالت دولت برای آزادی سوودهای كوالن بودنود ،پیشورفت اقتصوادی
جامعه را در گرو آزادی كامل اقتصادی برای كسب سود و منافع شخصی میدانستند.
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بخش دوم :نقش و دخالت دولت در امور اقتصادی
از ابتدای قرن نوزدهم علم اقتصاد از اهمیت خایی برخوردار گردید .در ایج دوره كتب و رسالههای متعددی كه یرفاا
جنبه مالیاتی داشت در اروپا به رشته تحریر درآمد .علم مالیه و مسایل مالی بوه یوورت مسوتقل و جداگانوه موورد تحقیوق و
مطالعه قرار گرفت و بعنوان یک قسمت مهم از سازمان اجتماعی و سیاسی تلقی گردید.
سیمون دو سیسموندی در مورد مالکیت و دولت معتقد بود كه مالکیت یک حق طبیعی نیست بلکه نوعی انحصار بوه
شمار میآید كه مخلوق انسان است به طوری كه سبب دشواریها و خطراتی نیز میگردد .با ایج حال نباید تصور كرد كوه حوق
مالکیت باید معدوم و منسوخ گردد ابداا ،حق مالکیت تا جایی محترم است كه مفید حال عموم بوده و برایشان مضر نمیباشود.
نتیجه غائی و غیرقابل اجتنا ایج طرز فکر ،هواداری از مداخله دولت در امور اجتماعی به منظور تأمیج حقوق و وظایف ناشی
از مالکیت و جلوگیری از سوء استفادههای ممکج و یا محتمل در ایج زمینه است.
لوئی بالن از منتقدان نظام اجتماعی عصر خود میگوید انقال كبیر فرانسه ( 1871م) ناقص و ناتموام مانوده اسوت و بایود
تکمیل شود زیرا انقال  1871آزادی را بدون مالکیت به مردم اعطا كرده است در حالیکه آزادی بدون تأمیج مادی بیثمر است.
آزادی هنگامی واقعیت خواهد داشت كه بر مالکیت استوار باشد و گرنه حایول آن تسولط توانوا بور نواتوان و تشودید
نابرابریهای اجتماعی خواهد بود .چاره ایج مشکل را لوئی بالن در مداخله دولت میدانست كوه بایسوتی وسوائل كوار را بورای
كارگران فراهم و آنان را از بندهای فقر و تهیدستی رها ساخت .همچنیج برای حفظ و حراست آزادی ،او معتقود بوه ضورورت
مداخله دولت در امور اقتصادی و حیف رقابت آزاد بود .بنابرایج بیطرفی دولت كه در مکتب كالسویکها در مقوام منشوور ایوج
مکتب بود ،كم كم جای خود را به عدم بیطرفی واگیار نمود.
البته اسا

و پایه گسترش دخالت دولت فقط محدود به وقایع سیاسی نیست ،بلکه گسترش دخالت دولوت و تحوول

اقتصاد لیبرال قرن نوزدهم به اقتصاد ارشادی ریشه عمیقتری دارد .ایج تغییر و تحول را بایود اوالا در ماهیوت بحرانوی قبول از
جنگ جهانی اول و بعد از آن ،مورد مطالعه قرار داد .ثانیاا ایج امر نشان دهنده تحول اقتصاد خرد ذرهای قرن نوزدهم به اقتصاد
قرن بیستم است.
در قرن بیستم دولت با دخالتهای ارشادی خود توانست ایل هم آهنگی را بیج واحدهای بزرگ اقتصادی ایجاد نماید.
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بخش سوم :فعالیت های اقتصادی دولت(بخش عمومی)
الف -جداکردن فعالیتهای اقتصادی بخش دولت با بخش خصوصی
فعالیتهای اقتصادی در تمام كشورها به بخشهای عمومی و خصویی تقسیم میشود ،اما ابعاد اقتصادی بخشها از كشووری
نسبت به كشور دیگر متفاوت میباشد .هدف اساسی فعالیتهای هر دو بخش ،تحصیل باالتریج تولید با منابع كمیا است.
تأمیج كاالهای مورد نیاز افرادیکه جامعه را تشکیل میدهند ،از نظر نو نیاز به دو قسمت تقسیم میشوند.
-1نیازهای فردی
-2نیازهای اجتماعی
كاالهای مورد نیاز افراد بوسیله قواعد عرضه و تقاضا از طرف بخش خصویوی توأمیج مویشوود .اموا بورعکس ،امنیوت
داخلی ،دفا از كشور ،عدالت و همچنیج كاالها و خدمات عمومی مورد نیاز جامعه را نمیتوان از طریق قواعد عرضوه و تقاضوا
تهیه و یا تولید نمود .بدیج جهت كاالها و خدمات مورد نیاز جامعه از طرف بخش عمومی (بخش دولتی) تولید میشود.
افراد ،در یورت پرداخت بهای كاالهای خصویی هر چقدر از آن كاالها كوه موورد نیواز باشود خریوداری موینماینود،
بنابرایج تأمیج مالی كاالهای خصویی بوسیله مصرف كننده آنها و یا خریدار پرداخت میشود .در یورتیکه منبع مالی كاالهای
عمومی عبارت از مالیاتهایی است كه دولت از مردم دریافت میكند و یا از طریق درآمدهای عمومی دیگر توأمیج مویگوردد.
گرچه تأمیج مالی كاالهای خصویی بصورت داوطلبانه از طرف خریدار پرداخت میشود ،اما تأمیج موالی كاالهوای عموومی بوا
اجبار توأم است و ایج جبر در چارچو قوانیج و مقررات بدون میل و رغبت دولت انجام میگیرد.
تخصیص و تقسیم منابع تولید بیج كاالهای عمومی و خصویی یکی از موضو های مهم مالیه عمومی است .در مورد
مقدار و چگونگی تقسیم و تخصیص منابع موجود بیج كاالهای عمومی و خصویی یک مقیا

معیج وجود ندارد .ایج موضوو

را میتوان با استفاده از منحنی امکانات تولید نشان داد .به منظور بررسی تخصیص منابع بویج كاالهوای عموومی و خصویوی،
منحنی امکانات تولید ( )PPCزیر را در نظر میگیریم .برای بدست آوردن منحنی امکانات تولید فرض میكنیم كه عوامل تولید
معیج و ثابت باشد و بافرض وجود اشتغال كامل تنها دو كاال عمومی و خصویی تولید شود.
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كاالی خصویی
))y
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كاالی عمومی
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هر نقطه روی منحنی امکانات تولید بیانگر اشتغال كامل است (مانند  A1و  A2و  )....هر نقطه در زیر منحنی امکانوات
تولید بیانگر اشتغال ناقص است (مانند نقطه  )Fودستیابی به هر نقطه در خوارج منحنوی امکانوات تولیود (ماننود نقطوه  )Sدر
یورت رشد و توسعه اقتصادی و به عبارتی افزایش كمّی و كیفی در عوامل تولید و بهبود دانش فنی امکانپییر است.

ب -تفاوت بین اقتصاد عمومی و خصوصی
 -1اهداف اقتصاد عمومی و خصوصی
اهداف فعالیتهای اقتصادی را میتوان در بهرهوری و فایده خالیه كرد .در ایج چارچو «هودف فعالیوتهوای اقتصواد
خصویی افزایش منافع فردی است و هدف فعالیتهای اقتصاد عمومی افزایش منافع اجتماعی میباشد» بطووری كوه مالحظوه
میشود ،در اهداف هر دو بخش یک نقطه مشترک وجود دارد ،یعنی با استفاده مؤثر از كاالهای كمیا  ،نیازهوای بیشومار بوه
طور مطلوبی تأمیج گردد.

 -2تصمیم گیری تولید در اقتصاد بخش عمومی و خصوصی
رفتار عقالئی واحدهای اقتصادی ایجا میكند كه قبل از تصمیمگیری در تولید ،به سواالت زیر پاسخ دهند
 -1چه كاالهایی باید تولید شود؟
 -2كاالها باید چگونه تولید شود؟
 -3كاالها برای چه كسانی تولید خواهد شد؟
 -4چه مقدار كاال تولید خواهد شد؟
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در بخش خصویی ،س واالت فوق توسط بازار و مؤلفه های عرضه و تقاضا پاسخ داده میشود .اما در بخوش عموومی از
طریق قدرت حاكمه (دولت) پاسخگیری به س واالت میكور و تصمیمگیری در تولید انجام میگیرد .در كشوورهای دارای رژیوم
دموكراتیک ،افراد نیز میتوانند با استفاده از حق رأی و انتخا در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مؤثر واقع شوند.
اگر چه در بخش خصویی تصمیمگیری نهایی بورای تولیود ،مسوتقیماا از طورف افوراد اتخواذ مویشوود اموا دولوت نیوز بوا
تصمیمگیری و تعقیب سیاستهای اقتصادی خود به طور نمونه به وسیله مالیاتها میتواند در تصومیمگیوریهوای بخوش خصویوی
تأثیرگیار باشد.
در اقتصاد بخش عمومی ،مهمتریج ابزار تصمیمگیری دولت برای تولید كاالها و خدمات عمومی ،بودجه كشوور اسوت.
در ایج بخش مقدار تولید ،وابسته به نیازهای فردی نبوده ،دولت با در نظر گرفتج احتیاجات اجتماعی به تولید كاالها و خدمات
میپردازد.
تعادل اقتصادی در بخش خصویی ،بعبارت دیگر مقدار تولید و قیمت ،از تقاطع منحنیهوای عرضوه و تقاضوا بدسوت
میآید .به هر علتی ،بعنوان مثال ،اگر تقاضا در اثر باال رفتج درآمدهای مصرفكنندگان افزایش یابد قیمتها نیز افزایش خواهد
یافت .در ایج حالت مؤسسات تولیدی نیز تولید خود را افزایش خواهند داد.
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فصل دوم :ماهیت خدمات عمومی در ارتباط با وظايف دولت ها
بخش اول :علل فعالیتهای اقتصادی بخش عمومی
بطور كلی فعالیتهای اقتصادی یک كشور را اقتصاد ملّی گویند .اقتصاد ملّی تركیبی از فعالیتهای اقتصاد بخش عمومی
و بخش خصویی است.
آزادی عمل و حقوق مالکیت خصویی ،از شرایط اولیه و اساسی اقتصاد بخش خصویی است .اگر چه بخش خصویی
در تولید كاالها و خدماتی مانند مواد غیایی ،پوشاک ،مسکج و غیره میتواند پیشرو و موفق باشد ،اما در تولید كواال و خودمات
عمومی همانند توزیع عادالنه ثروت دفا از كشور ،امنیت و قضاوت كه خصوییات اجتماعی و عمومی دارند ،بخش خصویوی
نمیتواند موفقیت كسب نماید .از ایج رو وجود بخش عمومی و اقتصادی آن الزم و مورد نیاز است.
همچنیج علل ایلی فعالیت اقتصادی دولت به شرح زیر میتوان بر شمرد
 -1تولید كاالهای (اجتماعی) عمومی
 -2تأثیر عوامل خارجی
 -3انحصارات طبیعی
 -4بر طرف كردن نواقص "بازار رقابت كامل"

الف -کاالهای عمومی
ایج كاالها ،به كاالهای عمومی محض ،شبه عمومی و كاالهای استحقاقی تقسیم میشود.
 -1کاالها وخدمات عمومی محض
ایج نو كاالها و خدمات ،كاالها و خدماتی هستند كه فواید حایل از آنها نه میتوانود بویج افوراد تقسویم شوود و نوه
مکانیزم بازار میتواند پاسخگوی آنها باشد.
كاالها و خدمات عمومی محض ،برای كل جامعه تولید میشود ،به طوری كه یوک شوخص و یوا گروهوی از جامعوه را
نمیتوان از استفاده ایج نو كاالها محروم نمود .در یورت اقدام به چنیج امری ،كل جامعه از استفاده كاالها و خدمات عمومی
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محروم خواهند شد .ایج موضو میتواند بصورت دیگری تبییج گردد ،جای تاریکی را تصور نمایید ،اگر المپی در آنجوا روشوج
شود ،همه كسانی كه در آنجا هستند از آن نور استفاده خواهند نمود ،بطوری كه با خاموش كردن المپ با هدف محرومیت یک
یا دو نفر از روشنایی ،همه كسانیکه در آن اتاق هستند از روشنایی محروم خواهند شد .مثال دیگری برای استفاده از كاالهوا و
خدمات عمومی ،خدمات دفا ملّی است.
هنگام تهدید و حمله دشمج ،خدمات دفاعی و محافظت از كشور را نمی توان به گونه ای ارائه نمود كه برخی از آن بهورهمنود
میگردند و دیگران محروم بمانند.

 -2کاالها و خدمات شبه عمومی و شبه خصوصی
برخی از كاالها و خدمات در مشاهده ،اولیه كاالهای عمومی به نظر میرسند ،در یورتیکه می توان ایج نو كاالهوا را
نیز با استفاده از مکانیزم بازار و قیمت به مصرفكنندگان منتقل نمود .امروزه در اكثر كشورها تعلیم و تربیت ،بهداشت و برخی
از خدمات ،اگرچه توسط اقتصاد بخش عمومی تولید میگردد ،اما قسمت قابل توجهی از ایج خدمات از طریق بخش خصویی
تولید و تحت حمایت بخش عمومی و به تقاضاكنندگان عرضه میشود .بعبارت دیگر كسانیکه امکان پرداخت بهای ایج نو كاال
را نداشته باشند از استفاده آنها محروم خواهند بود .به همیج دلیل است كه تولید ایج نو كاال و خدمات را بطور كلی به بخش
خصویی واگیار نمینمایند.

-3کاالهای استحقاقی
كاالهایی هستند كه دارای مشخصات كاالهای خصویی بوده و جهت ارتقاء رفاه عمومی و توزیع رفاه بیج مردم ،تولید
میشوند .مثال بارز ایج نو كاالها و خدمات ارائه خدمات مجانی به اشخاص مسج ،مهمانسراهای عمومی ،كووی دانشوجویان و
دانشآموزان و میادیج و جایگاههای ورزشی عمومی ،آزاد میباشد.
ایج نو مؤسسات یا بوسیله دولت و یا توسط افراد خیر ایجاد میشود و از طرف دولت نگهداری و حمایت میگردد.
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ب-تاثیر عوامل خارجی
در یک بخش یا واحد اقتصادی ،بعلت فعالیتهایی كه در خارج آن واحد اقتصادی انجام مویگیورد ،در یوورت افوزایش یوا
كاهش هزینههای واحد اقتصادی مورد بحث میگوییم ،تغییرات مکتسب ،تأثیرات عوامل خارجی است .تأثیر عوامل خارجی یا مثبوت
یا منفی ،اگر فعالیت واحد اقتصادی ،بتواند منافعی برای دیگران نیز فراهم آورد ،به ایج پدیده عامل مثبت خارجی گفته میشود.
سرمایهگیاری در پژوهش و تحقیقات ،یک نو سرمایهگیاری بلند مدت جهت رشد و توسعه اقتصادی كشور محسو
میشود .در برخی مواقع نتایج تحقیقات با شکست روبرو میشود .بدیج جهت خصویی بدو علت عمده ،یعنوی سورمایهگویاری
بلند مدت و نامعلوم بودن نتیجه سرمایهگیاری چندان انگیزهای به ایج نو فعالیتها از خود نشان نمیدهد .در نتیجه ایج نو
سرمایهگیاریها یا مستقیماا از طریق بخش عمومی انجام میگیرد و یا كامالا از طرف بخش عمومی حمایت میشود.
از یک سرمایهگیاری و یا پدیده علمی كه در نتیجه تحقیقات طوالنی میسر شده است ،استفادهكنندگان ،اغلب بودون
پرداخت كوچکتریج وجهی از ایج امکانات استفاده میكنند .مانند ارتباطات ماهوارهای ،انرژی اتمی ،تأمیج سوخت ماشیجهوا و
كارخانهها بوسیله انرژی خورشیدی و غیره.
بطوریکه قبالا نیز اشاره شد در مقابل عامل مثبت خارجی عامل منفی خارجی نیز وجوود دارد .در یوورت تولیود یوک
كاالی مورد نیاز جامعه ،برخی از مؤسسات باعث آلودگی محیط زیست میشوند .بدون اینکه متوجه زیانهوایی باشوند كوه بوه
اجتما تحمیل میكنند .در ادامه فعالیتها فقط به منافع فردی خود میاندیشند ،یعنی تا زمانیکه فایده (درآمد) نهایی مساوی
هزینه نهایی باشد به تولید خود ادامه میدهند .مانند كارخانجات فوالدسازی ،چرم سازی ،كاغیسازی ،و غیره ،با جاری نموودن
فضوالت تولیدی خود در رودخانههای مجاور ،محیط كشاورزی و طبیعت را آلوده میسازند ،كوه عوامول خوارجی منفوی تلقوی
میشوند .البته برای جلوگیری از ایج نو نابسامانیها ،دولت باید برنامه یحیح تخصیص منابع داشته باشد .یعنی برای جبوران
زیانهای وارده ،از طریق اخی مالیات ،بخشی از منافع مؤسساتی را كه باعث آلودگی زیست محیطی میشوند ،به منوابع خوود
اختصاص دهد.
تأثیر عوامل خارجی مثبت و منفی ،به همان گونه كه در تولید كاالها مطرح شد ،در مصرف كاالها نیز یادق است.
بعنوان مثال ،اگر كسی یک دستگاه آنتج تلویزیون خریداری كرده باشد و از ایج آنتج دیگران نیز بدون پرداخت وجهی استفاده
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نمایند به ایج امر تأثیر عامل خارجی مثبت در مصرف گفته میشود .همچنیج اگر در اتوبوسی یک نفر سیگاری با دود كردن
سیگار خود ،دیگران را ناراحت نماید ،ایج عمل هم تأثیر عامل خارجی منفی در مصرف تلقی میشود.
تأثیر عوامل خارجی مثبت و منفی ،به همان گونه كه در تولید كاالها مطرح شد ،در مصرف كاالها نیز یادق است .بوه
عنوان مثال ،اگر كسی یک دستگاه آنتج تلویزیون خریداری كرده باشد و از ایج آنتج دیگران نیز بدون پرداخت وجهی استفاده
نمایند به ایج امر تأثیر عامل خارجی مثبت در مصرف گفته میشود .همچنیج اگر در اتوبوسی یک نفر سیگاری بوا دود كوردن
سیگار خود ،دیگران را ناراحت نماید ،ایج عمل هم تأثیر عامل خارجی منفی در مصرف تلقی میشود.
ج -انحصار طبیعی
انحصار طبیعی شکلی از سازمان بازار است كه در آن تنها یک فروشنده ،كاالیی را كه برای آن جانشینی وجوود نودارد
تولید و عرضه مینماید .بنابرایج ،ایج شکل بازار نیز در قطب مخالف رقابت كامل است .بعضی از انحصارات كامول ،انحصوارهای
طبیعی هستند ،در انحصار طبیعی ظرفیت انحصارگر در عرضوه كواال و خودمات نسوبت بوه تقاضوای بوازار زیواد اسوت .ماننود
(شركتهای برق ،آ  ،تلفج) و سایر ینایع خدمات عمومی معموالا به اندازه كافی در یک محدوده از تولیود ،بوازده نسوبت بوه
مقیا

یعودی دارند( .یعنی هزینههای متوسط بلندمدت آنها نزولی است) به طوری كه یک بنگاه مویتوانود بوا هزینوه واحود

كمتر نسبت به دو یا چند بنگاه نیز كل بازار را تأمیج كند .انحصارهای طبیعی معموالا تحت یک امتیاز یا حق مخصوص دولتی
عمل میكنند و تابع مقررات دولت هستند .در اغلب كشورها برخی از كاالها و خدمات ضروری مانند ارتباطات ،آ  ،برق و نفت
و گاز در انحصار دولت تولید و توزیع میشود .باید یادآور شد كه بخش خصویی نیز توانائی تولید كاالهای فووقالویكر را دارد،
یعنی می توان تولید آنها را به عهده مکانیزم بازار گیاشت .اما ممکج است بخش خصویی ،قیمتهای خوود را خوارج از قواعود
هزینههای نهائی ،در انتظار سود كالن ،تثبیت نماید .ایج نو رفتار تولیدكننده در توزیع منابع سبب عدم كارآیی میشود.
به عنوان مثال اگر قیمت فروش برق خیلی باالتر از هزینههای تمام شده آن تثبیت گردد ،مؤسساتی كه در تولید از نیروی برق
استفاده میكنند به علت افزایش قیمت عوامل تولید ،قیمت كاالهای تولید شده را نیز افزایش خواهند داد .ایج روند مویتوانود
در سطح عمومی قیمتها تأثیرگیار باشد .بنابرایج بخش عمومی تولید چنیج كاالها خدمات را به انحصار خود در میآورد كه از
نظر ماهوی انحصار طبیعی نامیده میشود.
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ممکج است تولیدكننده با تساوی قیمت و هزینههای نهایی  P = MCنتواند تمام هزینهها را پوشش دهود ،در نتیجوه
باید قیمتی برابر با هزینه متوسط دریافت نماید .اما در حالت (بازده نسبت به مقیا

یعودی) باید هزینه نهایی كمتر از هزینه

متوسط  P=ATCاست .بنابرایج واحد اقتصادی با توجه به قاعده برابری قیمت با هزینه نهایی متضرر خواهد شد .واحد انحصوار
طبیعی چنان كه بخواهد سود خود را حداكثر كند ،باید قیمتی بیشتر از قیمت با هزینه متوسط تعییج كند كه در ایج یوورت
تولید ،كاهش یافته و میزان آن از سطح تولید نقطه سر به سر نیز كمتر خواهد بود .در ایج شرایط دولت اگر رأساا به تولید كاال
بپردازد ،میتواند قیمتی برابر با هزینه نهایی برقرار سازد ،به عبارت دیگر قاعده برابری قیمت و هزینه نهایی را رعایوت كورده و
كسری موجود را از طریق درآمدهای مالیاتی جبران كند.

د -برطرف کردن نواقص (بازار رقابت کامل)
تعریف رقابت کامل -یك بازار در شرایط رقابت کامل است اگر:
 -1تعداد بسیار زیادی فروشنده و خریدار برای كاال و جود داشته باشد به نحوی كه هر كدام از آنها آن قدر نسبت بوه مجموو
كوچک باشند كه نتوانند هیچ اثری بر قیمت كاال بگیارند.
 -2محصوالت مربوط به تمامی بنگاهها در بازار همگج (مشابه) باشد.
 -3تحرک و آزادی جا به جایی كامل برای منابع وجود داشته باشد.
 -4مصرفكنندگان و یاحبان منابع و بنگاههایی كه در بازار هستند در مورد وضعیت حال و آینده قیمتها و هزینهها اطالعات
كامل داشته باشند.
 -5عدم دخالت دولت و نبود منابع مصنوعی
موجودیت چنیج بازاری در زندگی واقعی كمتر اتفاق میافتد .ورود به بازارها ،به علت نیاز مبرم به اطالعات و سورمایه
كالن در اغلب اوقات محدود است .اكثر فروشندگان میتوانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند .یک كاال با كیفیت متفاوت از
طرف موسسات مختلف تولید میشود و موضو همگج بودن تا حدودی مطرح نمیشود .بدیج جهت در زندگی واقعی به جوای
«بازار رقابت كامل» اغلب «بازار رقابت ناقص» وجود دارد .ایج وضعیت به خصوص پوس از وقوو بحوران اقتصوادی بوزرگ در
سالهای  1121-33بیشتر محسو

گردید .اقتصاددانان علت ایج بحران را كاهش تقاضای كل قلمداد كردهاند .كاهش تقاضوا
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موجب كاهش تولید و ایج مسأله نیز موجب كاهش درآمد موسسات تولیدی و در نتیجه تعطیل شدن موسسات و بیکار شودن
كارگران گردید .ایج بحران اقتصادی در آمریکا شکل گرفت و در مدت كوتواه تموام دنیوا را در بور گرفوت .در واقوع در چنویج
شرایطی بود كه دخالت گسترده دولت در اقتصاد كامالا توجیه گردید .بعد از ایج دوره« ،استمرار ثبات اقتصاد» جزء مهمتوریج
وظایف قرار گرفت .بعد از حادثه بحران اقتصادی ،مفاهیم مالیه كالسیک كه متکی به مفاهیم اقتصاد كالسیک بود جای خود را
به «مالیه عملی» داد .آبالرنا معتقد است كه دولت باید با ابزارهای مالی ،از عدم ثبات اقتصادی جلوگیری نموده ،رشد اقتصادی
را تسریع و در توزیع عادالنه درآمدها دخالت نماید.
بخش دوم :اهداف فعالیتهای دولت (بخش عمومی)
هدف اساسی فعالیت اقتصادی بخش عمومی ،بدون شک ارتقاء رفاه اجتماعی است .در اینجا هدف یک فرد و یوا یوک
موسسه نیست .بلکه هدف ارتقاء رفاه كلیه افرادی است كه جامعه را تشکیل میدهند .بدیج جهت همزموان بوا توزیوع عادالنوه
درآمد كه یکی از ایول عمده رفاه اجتماعی است ،باید هدف دولت افزایش درآمد ،یعنی تأمیج رشد و توسعه اقتصوادی كشوور
باشد .از طرف دیگر ،برای تأمیج افزایش درآمد در اقتصاد باید شرایط الزم را بدون كم و كسر به وجود آورد.

همان طوری كه در یک وضع نامتعادل اقتصادی نمی توان رشد اقتصادی را توأمیج نموود ،در نتیجوه توزیوع عادالنوه
درآمد نیز ممکج نخواهد شد.
بنابرایج اهداف اساسی فعالیتهای اقتصادی دولت عبارتند از
الف -تأمین رشد و توسعه اقتصادی
در بررسی رشد اقتصادی و تفکیک آن از توسعه اقتصادی ،ابتدا میتوان هر یک را تعریوف كورد و مفواهیم آنهوا را بوا
یکدیگر سنجید.
رشد اقتصادی به عنوان یک «پدیده كمی» تغییرات در میزان تولید و یا به عبوارت دیگور تغییورات در تولیود خوالص
ساالنه ملی و در نتیجه درآمد ملی است.
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در توسعه اقتصادی محور ایلی بحث ،ایج است كه چه طور میتوان ظرفیت تولیدی را در اقتصاد افزایش داد؟ توسعه
اقتصادی به عنوان برنامه دراز مدت اقتصادی و پدیده كیفی فقط افزایش در میزان تولیدات نیست ،بلکه تموام تغییورات فنوی،
بنیادی و سازمانی در چگونگی طرز تولید ،سرمایهگیاری در ینایع زیربنایی اقتصاد (مانند راه ،بهداشوت ،فرهنوگ ،آمووزش و
غیره) را در بر دارد.
امروزه تأمیج رشد و توسعه اقتصادی یکی از وظایف عمده دولت محسو میشود و بدون مداخله دولت مخصویاا در
كشورهای توسعه نیافته كار بینهایت دشوار و غیرممکج است.
به طوری كه میدانیم ،منابعی كه در تولید به كار میرود كمیا هستند .برای استفاده مطلو از منابع ،منابع كمیا
باید به تولیداتی تخصیص داده شوند كه محصوالت تولیدی باالتریج فایده اجتماعی را عرضه نمایند.
عدم وجود شرایط بازار رقابت كامل ،مساله تولید كاالهای اجتماعی ،تأثیر عوامل خارجی و انحصارات طبیعی عنایری
هستند كه از توزیع مطلو منابع جلوگیری می كنند .در چنیج مواردی وظیفه دولت ایجا میكند كه بورای توزیوع عقالئوی
منابع در اقتصاد تدابیری بیاندیشد .بدیج جهت،در زمینه های كه بخش خصویی به اندازه كافی توزیع منابع نکرده باشد ،دولت
در زمینههای میكور ،وارد عمل میگردد.
نقصان و كمبود وسایل حملونقل ،ارتباطات ،انرژی ،آموزش و سایر تأسیسات زیربنائی ،قودرت فعالیوتهوای تولیودی
بخش خصویی را به یورت منفی تحت تأثیر قرار میدهد به همیج جهت اولیج گام رشد اقتصادی ،تکامل مستمر زیربناهوای
اقتصادی است .عرضه خدمات زیربنائی را كه ماهیت اجتماعی دارند ،نمیتوان به عهده مکانیزم بازار گیاشت ،بنابرایج یکوی از
وظایف عمده دولت انجام خدمات زیربنائی است.
همزمان با افزایش تولیدات داخلی ،سازماندهی یادرات و پیداكردن بازارهای خارجی ،رقابت در بازارهای بیجالمللوی و
آگاهی از مزیتهای نسبی كشور در تولید كاالها و خدمات یکی دیگر از شرایط رشد و توسعه اقتصادی كشور محسو میشود.
بدیج منظور ،جهت حمایت از یادرات ،دولت باید نسبت به تخصص و تقسیم منابع و تشوویق و ترغیوب كاالهوای یوادراتی از
هیچ فعالیتی امتناعی نکند.
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ب -تامین ثبات اقتصادی
ثبات اقتصادی در یک مفهوم كلی به معنای تأمیج در سطح عمومی قیمتها ،سطح اشوتغال توراز بازرگوانی خوارجی
است .به عبارت دیگر هدف از ثبات اقتصادی ،برطرف كردن ركود حاكم بر اقتصاد ،مبارزه با تورم ،جلوگیری از بیکواری ،ایجواد
تعادل تراز پرداختها و شرایط الزم برای دستیابی به سطوح باالتر توسعه اقتصادی است.
امکان برط رف كردن عدم ثبات اقتصادی از طریق مکانیزم بازار و یا بخوش خصویوی بودون دخالوت دولوت از درجوه
امکان پییری پائینی برخوردار است .در یورت بروز عدم ثبات در اقتصاد ،دولت باید تدابیر الزم را اتخاذ نماید ،به نحوی كه اگر
اقتصاد با ركود مواجه باشد ،با افزایش هزینههای عمومی باید مالیاتها را كاهش دهد ،در یورت مواجه بودن اقتصاد ،با توورم،
دولت با كاهش هزینههای عمومی ،مالیاتها را افزایش میدهد .دولت میتواند با استفاده از سیاستهای پولی نیوز بوا ركوود و
تورم در اقتصاد مبارزه نماید .معموالا در دوران ركود از سیاستهای انبساطی و در هنگام تورم از سیاستهوای انقباضوی پوولی
استفاده میشود .اگر پرداختهای خارجی با كسری مواجه باشد دولت با تشویق كردن یادرات ،واردات را با مالیاتهوای مووثر
گمركی محدود مینماید .همچنیج با سیاستهای ارزی نیز میتوان در تعادل تراز پرداختهای خارجی موثر واقع شد.

ج -تأمین عدالت در توزیع درآمد
توزیع درآمد ،به معنی توزیع درآمد در یک جامعه بیج گروههای درآمدی مختلف است .توزیوع عادالنوه درآمود اغلوب
بدون مداخله دولت ممکج نمیباشد .بنابرایج ،یکی از علل مهم مداخله دولت در فعالیتهای مختلوف اقتصوادی توامیج توزیوع
عادالنه درآمد است.
دولت برای رسیدن به ایج هدف همانطوریکه از ابزار سیاست مالیاتی استفاده میكند ،میتواند برای مصرف گروههوای
درآمدی پاییج ،برخی از كاالها و خدمات اساسی را تولید كند ،یا ایج نو كاالها و خدمات را با قیمت كمتر و یا بصورت رایگان
به گروههای درآمد پاییج عرضه نماید .تولید و عرضه خدماتی مانند آموزش و بهداشت به وسیله خوود دولوت ،بوه علوت عودم
توانایی پرداخت اكثریتی است كه قدرت پرداخت بهای چنیج خدماتی را ندارند چرا كه با واگیاری تولید ایج نوو خودمات بوه
مکانیزم بازار شمار زیادی از مردم از استفاده ایج نو خدمات محروم خواهند ماند.
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فصل سوم :تحول و نقش فعالیتهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی
بخش اول :نظريههای متفاوت در رابطه با فعالیتهای اقتصادی دولت
الف -نظریه لیبرال -کالسیك در رابطه با فعالیتهای اقتصادی دولت
ایج نظریه ،مدافع سیستم «بازار آزاد» و مخالف مداخله دولت در اقتصواد اسوت .تفکور اقتصواد كالسویک ،بوه آدام اسومیت
اقتصاددان قرن هجدهم نسبت داده میشود .نظریه كالسیک بیشتر به فلسفه عدم مداخله دولوت ()Laissez Faire Laissez Passer
مبتنی و متکی است .كالسیکها معتقدند كه تأمیج نظم اقتصادی ،خود به خود به یورت طبیعی و خودكار به وسویله «دسوتهوای
پنهانی» انجام میپییرد .ایج دستهای پنهانی مکانیزم قیمت است و دولت در عملکرد ایج مکانیزم نباید هیچ دخالتی داشوته باشود.
اولیج ایل مکتب كالسیکها عدم مداخله دولت در امور اقتصادی است .آنها معتقدند كه طبیعت دولت منافی بوا مشواغل اقتصوادی
بوده و میگویند «هیچ دو یفتی چنان معارض یکدیگر نیستند كه یفت حاكم و یفت تاجر ،حکومتها همیشوه و بودون اسوتثناء
بزرگتریج مبیّرها و ولخرجهای جامعه هستند ،دولت پولی را خرج میكند كه دیگران به دست آوردهاند و هر كس همیشوه در موورد
یرف پول دیگران ولخرجتر از پول خود میباشد».
نظریه پردازان كالسیک اقتصادی بر ایج باور بودند كه «فعالیت اقتصادی انسان بدون آنکه خود او بخواهود و یوا بدانود
مطابق مصلحت و نفع جامعه است و در نتیجه آزادی ،به وجه احسج رفاه اجتماعی را توأمیج مویكنود و بهتور از هور قوانون و
مقرراتی افراد را به رعایت مصالح یکدیگر و جامعه وا میدارد ».یاحب نظران مکتب كالسیک عبارتند از آدام اسومیت ،دیویود
ریکاردو ،رابرت مالتو  ،ژان باتیست سی و جان استورات میل ،مؤلفیج ایج مکتب ،دخالت دولت در فعایوتهوای اقتصوادی را
مورد انتقاد قرار داده میگویند ،مداخله دولت باید كامالا محدود و منحصر به اموری باشد كوه انجوام عمول فوردی در آن غیور
ممکج باشد .در نتیجه برای دولت فقط سه وظیفه قائل شدهاند
 -1تامیج امنیت و عدالت اجتماعی؛
 -2دفا از كشور
 -3ساختج بعضی از تأسیسات عامالمنفعه و دایر كردن مؤسسات عمومی كه ایجاد كردن و دایر نمودن آنها هرگوز منوافع فورد
معیج و یا عده محدودی از افراد را فراهم نمیكند.
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ژان باتیست سی نیز مانند آدام اسمیت به محاسج آزادی ابتکار در زندگی اقتصوادی قائول بوود و دولوت را كارفرموای
ینعتی نایالحی می دانست كه باید هر چه بیشتر از مخارج دستگاه خود بکاهد تا ویول مالیوات تحمیول زیواده از حودی بور
مولدیج ثروت نباشد.

ب -نظریه سوسیالیستی (جمعیگرا) در رابطه با فعالیتهای اقتصادی دولت
نظریه سوسیالیستی از آغاز قرن نوزدهم در مقابل نارسائیهای عقاید كالسیکها به وجود آمد .نارسائی نظام اقتصوادی
كالسیک باعث استثمار كارگران توسط كارفرمایان شود و شوکاف و فایوله طبقواتی روز بوه روز زیوادتر گردیود و عامول بوروز
بحرانهای ملی در اروپا شد .لوئی بالن از نظریهپردازان سوسیالیستی معتقد بود كه «انقال كبیر  1871فرانسه ناقص و ناتمام
مانده ،برای اینکه فقط به اعالم ایل آزادی اكتفا كرده بدون آنکه وسایل تحقوق و توأمیج واقعوی آن را فوراهم سوازد ».آزادی
هنگامی واقعیت خواهد داشت كه بر مالکیت استوار باشد وگرنه حایل آن تسلط توانا بر ناتوان تشدید نابرابریهوای اجتمواعی
خواهد بود .چاره ایج مشکل را لوئی بالن در مداخله دولت میدانست كه بایستی وسایل كار را بورای كوارگران فوراهم نمایود و
آنان را از بندهای فقر و تهی دستی رها سازد .برای حفظ و حراست آزادی ،لوئی بالن معتقد به ضرورت مداخله دولوت در اموور
اقتصادی و حیف آزادی رقابت بود.
در اقتصاد سوسیالیستی یا جمعی گرا دیگر بازار به معنای معمول و كالسیک آن وجود ندارد .ایج اقتصاد كماكان یوک
اقتصاد مبادلها ی است .به ایج معنا كه افراد همواره یرفاا در تولید یک رشته از كاالهایی تخصص دارند و آن را با سایر كاالهائی
كه از تولیدشان یرفنظر كردهاند مبادله میكنند .اما ایج مبادالت دیگر در بازار یورت نمیگیورد توا عرضوه و تقاضوا بوا هوم
برخورد كنند و قیمتی تعییج شود و جهت تولید معلوم گردد .مبادالت تحت شرایطی انجام میشود كه مقامات دولوت آمرانوه
نسبت به آن تصمیم می گیرند .كاالیی را كه باید تولید شود و وظایف هر كس و سهم او را از درآمد اجتماعی تعییج میكننود.
ایج مس له توسط طرحی ادواری كه برنامه فعالیتهای اقتصادی را مقرر میدارد ،انجام میپییرد .بوه ایوج نوو تصومیمگیوری
تولید ،اقتصاد متمركز یا برنامهای گویند.
در دوران معایر برخی از كشورها مانند شوروی سابق از سال  1118تا اواخر دهه  1171نظام سوسیالیستی را تجربوه
نمودند و از سال  1153در چیج ایج تجربیات از مراحل پیاپی گیشته است.
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ج -نظریه کینزی در رابطه با فعالیتهای اقتصادی دولت
نظریههای جان مینارد كینز از اواسط سالهای  1121به تدریج در بریتانیوا و سوپس در اروپوا رواج یافوت و در سوال
 1136با انتشار كتا «نظریه عمومی كار ،بهره و پول» شهرت جهانی كسب نمود .نظریههای كالسیک علوم اقتصواد نتوانسوته
بود برای وضع بحرانی كه جهان در سال  1131با آن روبرو بود توجیه كافی و اقنا كننده بیابد .در حقیقت استدالل كینز ،در
آن هنگام ناقض نظریه اشتغال كامل كالسیکها بود و در ضمج ،ضرورت مداخله دولت را در امور اقتصادی به منظور تأمیج كار
برای همه و نیل به رونق اقتصادی ،روشج می كرد .اگر دولت خواهان اشتغال كامل عوامل تولید و تأمیج كار بورای هموه افوراد
جامعه است ،نباید دست روی دست بگیارد و چشم به راه آغاز مجدد مرحله رونق دوران اقتصادی باشد .بلکوه بایود بوا تودابیر
موثر ،سطح تقاضا برای مصرف و حجم سرمایهگیاری را به حد الزم برای تأمیج ایج هدفها حتی به قیمت ایجاد كسری بودجه
برساند .تأمیج اشتغال كامل و كار برای همه به مراتب مهمتر از تعادل درآمدها و هزینههای دولت است.

تعیین سطح تعادل کلی در اقتصاد
الف -حالت کالسیك
تعادل بازار كاالها (محصول) در الگوی تعادلی پول (منحنی  )ISنشان میدهد كه به ازاء هر نرخ بهرة دلخواهی سطوح
از درآمد وجود دارد كه سرمایهگیاری و پسانداز را مساوی میگرداند.

I=S

رابطه بیج نرخ بهره و سطح درآمد در بازار محصول را كه منحنی  ISمبویج آن اسوت  Hichsیکوی از كالسویکهوای
معایر انگلیسی كشف كرده و به نام او موسوم گردیده است.

ب) حالت کینزین (کینزی)
تعادل بازار پول در الگوی تعادل پول (منحنی )LM
 LMنشان می دهد كه به ازاء هر نرخ بهرة دلخواه سطوحی از درآمد وجود دارد كوه تعوادل عرضوه و تقاضوای پوول را تصونیج
میكند.

L=M
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ج) حالت عمومی
تعادل كلی اقتصاد در یک الگوی ماكر و اقتصادی پولی به ازاء مختصات هندسی نقطة

xd
yd

 dسرمایهگیاری مساوی با

پسانداز و عرضة پول برابر تقاضای آن میباشد.

كینز در مورد فوائد هزینههای دولت عقیده دارد ،اگر در یک كشور در حال توسعه ،كه با مشکل پسانداز روبرو اسوت،
سرمایهگیاریهای بخش دولتی ،رقیب بخش خصویی در جلب اندوختهها و پساندازها به شمار میرود ،به همیج سوبب بایود
در توسل به آنها ،شرط احتیاط را به جا آورد .تا اینجا اختالفنظر اساسی با كالسیکها وجود نودارد .آنهوا نیوز ضورورت انجوام
بعضی از طرحها ،مانند راهسازی ،بندرسازی و حتی احودا تعودادی از مودار

و بیمارسوتانهوا را بوه وسویله دولوت ،قبوول

میكردند .ولی معتقد بودند كه هزینهها و سرمایهگیاریهای دولت باید حتماا محدود باشد ،تا برای بخش خصویی امکان بسط
و توسعه فعالیت باقی بماند .كینز عقیده داشت كه ایج اسوتدالل كالسویک هوا توا هنگوامی و در مووقعیتی درسوت اسوت كوه
سرمایهگیاریهای بخش خصویی و مصرف كلی ،برای تأمیج كار برای همه ،كافی باشد .در غیور ایوج یوورت سورمایهگویاری
بخش دولتی به منظور جبران عدم كفایت تقاضای مؤثر الزم ،ضروری و مفید است .در یورت وجود بیکاری ،سرمایهگویاری از
طرف دولت ،ولو آنکه به ظاهر جنبه «غیر ضروری» داشته باشد ،سودمندتریج روشها برای نیل به اشتغال مکفی عوامل تولیود
به شمار میرود.
د -نظریه "انتظارات عقالئی" در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت
نظریه انتظارات عقالئی (ن وكالسیکها) متکی به نظریههای اقتصادی كالسیکها است .بنیاد و اسا
اواخر در دهه  1161توسط اقتصاددانان آمریکائی مخصویاا رابرت لوكا  ،توما

سارجنت و نیل واال

ایوج مکتوب در

پایهریزی شد.

مهمتریج ویژگی ایج مکتب عالوه بر تأكید فراوان بر انسان عقالئی ایج است كه اساساا فرضهای متفاوتی را در موورد
بخش عرضه اقتصاد لحاظ می كنند .در الگوی كینزی با توجه به عدم تسویه خود به خود بازارها ،قانون كینوز عمول مویكنود،
یعنی تقاضا عرضه خود را ایجاد كرده و لیا عرضه كل تولید به سطح تقاضای موثر وابسته است .در مکتب كالسیکهای جدید،
عرضه به قیمت نسبی وابسته میباشد نه به مقدار تقاضا.
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بر اسا

نظریه انتظارات عقالئی ،واحدهای تصمیمگیری در اقتصاد مانند تولیدكننده و مصورفكننوده ،بوا اسوتفاده از

ارزیابی و اطالعات و آگاهیهای موجود ،تصمیم درست ،یحیح و عقالئی را اتخاذ میكنند.
طبق ایج نظریه ،فعالیتهای اقتصادی دولت در تأمیج «ثبات اقتصادی پایدار» نباید (بلندمدت) باید با رعایت قواعدی
كه قبالا محاسبه ،برنامه ریزی و معلوم شده است انجام پییرد و دولت از مداخله مسوتمر در اقتصواد خوودداری نمایود .دخالوت
مستمر دولت در اقتصاد با استفاده از ابزار سیاستهای پولی و مالی نمیتواند تاثیری بر روی «ثبات قیمت و تولید» بگیارد .لیا
تدابیر و تصمیم های اقتصادی كه از طرف دولت گرفته میشود باید به یورت تدریجی نه به یورت آنی و ناگهوانی در اقتصواد
یورت گیرد.

ه -نظریه مكتب اصالت پول در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت
تحوالت اقتصادی كینز كارشناسان پولی جهان را به سوی ایج تفکر سوق داد كوه جریوان پوول را بوه سوطح اشوتغال
مربوط سازند و آن را وابسته به نرخ بهره و عامل تعییجكننده درآمد بدانند .در واقع با پییرش همبستگی بیج بازار پول با بوازار
كاال رد دیدگاههای قانون سی اعالن گردید.

قانون سی:
عرضة كل كاالهای اقتصادی حتماا و همیشه مساوی با تقاضای كل است ،زیرا در حقیقوت كاالهوا در مقابول كاالهوای
دیگر مبادله میشوند و پول فقط وسیله مبادله است .از ایج رو هر افزایش در تولید افزایشی در تقاضاست و اضافه تولید عمومی
علل است .ایج نظریه را كالسیکها عموماا پییرفتهاند.
مکتب شیکاگو گرچه در مرحله اول تحت عنوان "مکتب پولی" به ریاست میلتون فریدمج پرچمدار احیای نقش پول و
سیاستهای پولی و سپس به عنوان معرف "نظریه مقداری جدید" شهرت یافته است ،اما در عویج حوال پرچمودار ایودئولوژی
سیاسی اقتصادی خایی میباشد .ایج مکتب معیارهایی مانند آزادی فعالیت اقتصادی ،سیاست آزادی كسب و كوار ،حاكمیوت
بازار آزاد و دفا بی قید و شرط از انگیزههای سود و سرمایهگیاری و عدم مداخله دولت در امور اقتصوادی را الزم دانسوته و از
آنها به عنوان ایول اولیه نظام بازار طرفداری میكند .فریدمج را میتوان یک اقتصاددان "كالسیک معایور" محسوو نموود،
همچنیج از آنجا كه وی در ایل بوا توسول بوه "نظریوه مقوداری پوول" ن وكالسویکهوا دانسوت و او را یکوی از اقتصواددانان
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ن وكالسیک معایر به شمار آورد .فریدمج مدافع آزادی فردی برای تصمیمگیری اقتصادی است .در ایج رابطه فریودمج عقایود
خود را در كتا سرمایهداری و آزادی مورد بررسی قرار داده و ضمج تحلیل رابطه بیج آزادی اقتصادی و سیاسی وظایف دولت
را مشخص میكند .به نظر فریدمج اقتصاد از سیاست جدا نیست و سرمایهداری شرط الزم برای برقراری آزادی سیاسی اسوت،
در نتیجه آزادی سیاسی نمیتواند بدون آزادی اقتصادی پابرجا باشد.

 -1نظریه پولگرایان در مورد نقش و فعالیت اقتصادی دولت
مکتب پولیون به رهبری فریدمج وظایف دولت را بر اسا

نقطهنظر كالسیکها میپییرد و وظایف دیگری را نیز به آنهوا

میافزاید .لیکج به فلسفه كینز و كینزها در مورد نقش و دخالت دولت در نظام سرمایهداری معتقود نیسوت و از آنجوا كوه دولوت
آزادی فرد و جامعه را دچار مخاطره میكند ،همواره از گسترش وظایف و فعالیت دولت بیم دارد .فریدمج معتقد است كوه نقوش
اساسی دولت در یک جامعه آزاد تجهیز وسایل الزم برای تغییر شکل قوانیج و ایفای نقش میوانجی اسوت .زموانی كوه در مفهووم
قوانیج بیج افراد جامعه اختالفنظر پیدا شود ،دولت باید آن عده معدودی را كه میخواهند از قوانیج بازی سرباز زنند بوه قبوول و
یا خروج از بازی ترغیب نماید .نیاز به دخالت دولت در ایج زمینه از ایج ایل نشأت میگیرد كوه آزادی مطلوق غیورممکج اسوت.
لیکج فریدمج به هیچ وجه طرفدار آشو گرایی و جامعه بودن دولت نیست .به طور كلی وی معتقد است كه دولت باید وظایفی را
به عهده گیرد كه از عهده بازار ساخته نیست .ایج وظایف عمدتاا اعمال قوانیج مختلف و ایفای نقش داوری است .قوانیج ،ضووابطی
است كه نظام سرمایهداری یریحاا به آنها نیاز دارد .مانند قوانیج مالکیت ،انعقاد قرارداد ،چاپ اسکنا

و غیره  ...وظوایف داوری و

میانجیگری توسط دستگاه امنیتی ،دیوان عالی و بانک مركزی كشور اعمال میگردد .اجرای ایج وظوایف تووجیهی بورای دخالوت
دولت محسو میشود .در ادامه ایج بحث فریدمج اعتقاد دارد كه نظام بازار نظام مؤثری است كه میتواند ،بسویاری از مسوائل و
مشکالت را حل و فصل كند به شرط آنکه نقش دولت به عنوان عامل ضد انحصار همواره حفظ شود.
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 -2بر اساس تفكر پولگرایان ارتباط پول با درآمد ملی و نگرش آنها به سیاستهای مالی
 -2-1ارتباط پول با درآمد مالی
ایرونیگ فیشر با دیگر اقتصاددانان ن وكالسیک معتقد بودند در یورت ثابوت بوودن ( )Vسورعت گوردش پوول و ()yf
حجم تولید در اشتغال كامل ،حجم پول ( )Mدر گردش تنها عامل موثر بر سطح قیمت ( )Pبوده و بنابرایج میتوان با استفاده
از ابزارهای پولی سطح قیمت را تحت تأثیر قرار داد.

M.V = P.Y

فریدمج ضمج قبول نظریات پولی ن وكالسیسکها اهمیت بیشتری برای پول و نقوش آن در اقتصواد قائول اسوت .وی
نقش پول را بسیار وسیعتر و گستردهتر می داند و میگوید بیج حجوم پوول در گوردش ( )Mو تولیود ناخوالص ملوی ()GNP
رابطهای به شرح زیر برقرار است.
M.V = P.Y
P.V = GNP
M.V = GNP

GNP
M

V

بنابرایج عامل بیج تولید ناخالص ملی ( )GNPو حجم پول ( ،)Mسرعت گردش پول ( )Vمیباشد .بوه عبوارت دیگور،
GNP
هرگونه تغییر در ( )Mدر شرایطی كه ( )Vثابت باشد موجب تغییر ( )GNPبه اندازهای خواهد بود كه مجودداا نسوبت
M

به میزان سابق (یعنی  Vثابت) بازگردد.
در تحلیل فریدمج تقاضای پول در كوتاهمدت فقط شامل تقاضای معامالتی پول میگردد از ایج رابطه زیر را میتووان
نوشت

Md = K.Y

در ایج رابطه ،تقاضای معامالتی پول به قیمتهای ثابت ( )Mdتابعی از درآمد ملی واقعوی ( )Yاسوت بوه فورض آنکوه
ضریب درآمد ملی ( )Kیا دریدی كه از درآمد ملی یرف معامالت میشود ،ثابت باشد .ضریب  Kمعموالا در حدی بیج یفر و


یک ثابت است

1 k  k  0

در نمودار زیر ،عرضه و تقاضای پول ( )L,Mرا روی محور افقی و تولید ناخالص ملی( )GNPیا درآمد اسومی ( )P.Yرا
روی محور عمودی قرار می دهیم .سپس منحنی تقاضای معامالتی پول را از مبدأ مختصات با شیب  Kترسیم میكنیم .از آنجا
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كه عرضه پول ثابت است ،منحنی عرضه پول را به طور عمودی ( )Mترسیم میكنیم .از تقاطع عرضه و تقاضای پول در نقطوه
 Eاز یک طرف تعادل پولی روی افقی و از طرف دیگر تعادل درآمد اسمی ( )P.Yیا تولید ناخالص ملی روی محور عموودی بوه
دست میآید.


M M M

Y= GNP = P.Y

Md = k.y

E

E

E

َ)(p.ye
)(p.ye
( p. ye )

L,M
L=M

در یورتی كه عرضه پول ثابت باشد ،هرگونه انحرافی از نقطه تعادل  Eخود به خود تعدیل گشته و تعادل مجودداا بوه
دست میآید .ثانیاا هرگاه عرضه پول َ( )Mافزایش یابد در ایج یورت مردم بیش از احتیاجات خود نقدینگی خواهنود داشوت و
آن را خرج خواهند كرد و از آنجا كه در رابطه فیشر ( )M.V = P.Yسرعت گردش پوول ( )Vو تولیود در اشوتغال كامول ()Yf
ثابت است ،سطح قیمت افزایش یافته و چون در طرف راست رابطه فیشر  GNP = P.Yموی باشود ،ارزش اسومی درآمود P.Y

افزایش مییابد و در سطح تعادل جدید َ( )P.yeقرار میگیرد .برعکس هرگاه حجم پول كاهش یابد  (M )ارزش اسمی درآمود
كاهش مییابد . ( p. ye )
در نظریه پولی فریدمج ،عرضه و تقاضای پول تعییج كننده درآمد ملی است و هرگونه تغییری در عرضه پوول موجوب
تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی خواهد شد .از آنجا كه در اقتصاد كینزی ،بازار پول نظریوه تعوادل نورخ بهوره مویباشود
هرگونه تغییری در عرضه پول موجب میشود كه نرخ بهره تغییر كند .ایج تفاوت عمدهای است كه بیج نظریه پول فریودمج و
نظریه پولی كینز وجود دارد و به همیج دلیل است كه نظریه پولی جدید تمام سعی خود را بور كنتورل عرضوه پوول متمركوز
میكند و هر مس له یا مشکلی كه در اقتصاد پی ش میآید فوراا مقامات پولی را متهم به سهلانگاری میكنند.
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 -2-2نگرش پولیون به سیاستهای مالی
آنچه در مکتب شیکاگو در رابطه با مالیه عمومی مطرح است نو بینش پولگرایان به سیاسوتهوای موالی اسوت .آنهوا
معتقدند كه سیاستهای بودجهای به هیچ وجه تأثیری در تنظیم فعالیت اقتصادی ندارد .بررسویهوای اقتصوادسونجی نشوان
میدهند كه در ایاالت متحده همبستگی آماری مهمی میان بعضوی از متغیرهوای معورف سیاسوت بودجوهای و تحوول بعودی
"محصول ناخالص ملی" بر حسب پول وجود ندارد .بر عکس ایج حقیقت درک میشود كه تغییر در حجم پول ،با تأخیر زمانی
بیج شش ماه تا دو سال تغییراتی را در محصول ناخالص ملی به دنبال خواهد داشت.

و -نظریه ماسگریو در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت
اقتصاد نویج "سرمایهداری" نظامی كامالا مختلط است كه در آن نیروهای بخش عمومی و خصویی به شکل كامل بر
یکدیگر تأثیر میگیارند .از ایج رو ،به نظام اقتصادی نباید به عنوان بخش عمومی یا خصویی نگریست ،نظام اقتصادی آمیزهای
از هر دو بخش را در برمیگیرد.
ریچارد ماسگریو در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت معتقد است ،مکانیزم بازار بوه تنهوایی نمویتوانود تموام وظوایف
اقتصادی و اجتماعی را انجام دهد به عبارت دیگر بازار از انجام چنیج وظایفی عاجز است .نظام بازار ،به خصوص در یک اقتصاد
كامالا پیشرفته مالی ،نمیتواند اشتغال باال ،ثبات سطح قیمتها و نرخ مطلو رشد اقتصادی را از نظر اجتماعی تضمیج نمایود.
برای رسیدن به اهداف میكور هدایت ،حمایت ،ایالح ،تقویت ،جانبداری و تکمیل ساختار قوانونی دولتوی و سیاسوت عموومی
ضروری است.
ماسگریو معتقد است كه اقتصاد بازار در حل برخی از مسائل عدم كیفیت خود را به اثبوات رسوانیده اسوت .بنوابرایج،
فعالیت های دولت قبل از هر چیز باید برای برطرف كردن ایج كمبودها معطوف شود .ماسگریو فعالیتهای اقتصوادی دولوت را
تحت عنوان "وظایف مالیه عمومی" در سه بخش طبقهبندی و تعریف كرده است
 -1تخصیص
 -2توزیع
-3تثبیت
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 -1وظیفه تخصیص
خط مشی و سیاستهای مختلف دولت در تقسیم منابع بیج بخش عمومی و خصویی را تخصیص میگویند .مکانیسم
قمیت و یا اقتصاد بازار به تنهایی نمیتواند تخصیص منابع را به یورت مطلو انجام دهد .زیرا دفوا ملوی ،عودالت عموومی و
مانند آنها سایر نیازهای اجتماعی را از طریق بازار نمیتوان تأمیج نمود .از طرف دیگر افرادی را كوه متقاضوی چنویج كاالهوا و
خدماتی نباشند نمی توان از استفاده كاالها و خدمات میكور محروم نمود .باید اشواره كورد ،كوه در مصورف كاالهوا و خودمات
عمومی ،رقابت نیز وجود ندارد.
در ایج حالت از بازار برای تولید كاالها و خدمات عمومی برای نیازهای اجتمواعی نمویتووان انتظوار تخصویص منوابع
داشت .تمام ایج نو كمبودها كاالها و خدمات عمومی كه در بازار یافت نمیشوود بایود از طریوق سیاسوتهوای بودجوهای یوا
فعالیتهای منظم دولت تأمیج شود.
انحصارها مهمتریج مانع برای جلوگیری از تحقق شرایط بازار رقابت كامل هستند .در ایج حالت دولت با فعالیوتهوای
گمركی ،مالیاتها و سرمایهگیاری خود میتواند و قیمت را به سطح شرایط بازار رقابت كامول سووق دهود .بنوابرایج دولوت در
رابطه با تخصیص منابع به وسیله سیاستهای مالی خود ،قادر به تغییر كیفی بازار است.

 -2وظیفه توزیع
مکانیسم قیمت با وجود آن كه مهمتریج ابزار كارا در اقتصاد بازار است ولی امروزه ثابوت شوده اسوت كوه بوه تنهوایی
نمی تواند روند توزیع عادالنه درآمد را تضمیج نماید .توزیع منابع یعنی وظیفه تخصیص ،ناعادالنوه بوودن توزیوع درآمود را بوه
یورت نسبی می تواند سامان بخشد .به عنوان مثال دولت با استفاده از منابع مالی خود میتواند خدماتی را جهت استفاده افراد
كم درآمد ،تولید و به یورت رایگان عرضه نماید .در ایج یورت افراد كم درآمد كه قبالا باید قیمتوی بورای اسوتفاده از خودمات
پرداخت میكردند ،هماكنون به یورت رایگان از آن خدمات استفاده میكنند .در نتیجه عودم پرداخوت بهوای خودمات باعوث
افزایش درآمد ایج گروه از افراد میشود .ابزارهای مالی سیاست توزیع ،بیشتر از طریق توزیع مجدد یعنی از طریق توزیع مجدد
یعنی از طریق مالیات تصاعدی بر درآمدهای باال و پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد پاییج ،به طوور مسوتقیم امکوانپوییر

28

است .یعنی از طریق مالیاتهای تصاعدی بر درآمد ،می توان برای تأمیج خدمات عمومی ،به ویژه خدماتی از قبیل تهیه مسکج
ارزان قیمت كه خانوارهای با درآمد پاییج از آن بهرهمند میشوند ،انجام داد.
باید توجه داشت كه سیاست های توزیع ممکج است متضمج هزینه موثری باشد كوه در یوورت تصومیم بوه تعقیوب،
هدفهای عادالنه باید مدنظر قرار گیرد.
به طور كلی نقش توزیع مجدد درآمد به وسیله دولت را میتوان در قالب پاسخ به ایج پرسش مورد بررسی قرار داد كه
چه اقشار ،مناطق و گروههای اجتماعی استفادهكنندگان یا پرداختكننودگان عموده هزینوههوای دولوت مویباشوند .در تموام
نظامهای اقتصادی یرفنظر از ایدئولوژی اعالم شده و مدون هر دولت پاسخ به ایج پرسش تا حدود زیادی بستگی به سواختار
سیاسی و نقش گروه های مختلف اجتماعی در اتخاذ تصمیمات عمومی دارد .چرا كه تصمیم در مورد توزیوع منوافع حایوله از
هزینههای دولت و همچنیج توزیع بار مالی تأمیج منابع دولت در یک فرآیند تصمیمگیری سیاسی یورت میگیرد.
چنیج گفته شده است «مخارج دولتی عمدتاا در جهت بهره مند شدن افراد با متوسط درآمد در جامعه ارائه و هودایت
میشود ولی ایج هزینهها عمدتاا از محل مالیاتی كه از ناحیه فقرا و ثروتمندان یورت میگیرد ،تامیج میگردد».
هر چه نقش افراد جامعه در اتخاذ تصمیمات سیاسی كاهش یابد و مبانی قدرت سیاسی متمركزتر شوود و گوروههوای
كوچکتری را در برگیرد ،بهرهمندی عموم مردم از فرآیندهای مالی تحت كنترل قدرت سیاسی ،محدودتر میگردد (برای مثوال
میتوان به نظامهای دیکتاتوری در آسیا ،آفریقا ،آمریکای التیج و ...اشاره نمود).

 -3وظیفه تثبیت (تأمین ثبات اقتصادی)
كنترل حجم درآمدها و مخارج دولت به كنترل تقاضای كل می انجامد .از ایوج رو زموانی كوه بوه عللوی تقاضوای كول
افزایش یافته و عرضه كل پاسخگوی آن نیست و درنتیجه فشارهای تورمی در اقتصاد احسوا

مویشوود ،دولوتهوا از طریوق

افزایش مالیات و در نتیجه كاهش تقاضای مردم برای كاال و خدمات و یا از طریق كاهش هزینههای دولتی یوا تركیبوی از ایوج
دو ،تقاضای كل و فشارهای تورمی را كاهش میدهند .همچنیج در زمان هوایی كوه ركوود اقتصوادی و بیکواری ناشوی از عودم
تکافوی تقاضای كل در مقابل عرضه كل وجود دارد ،نظامهای اقتصادی ،از طریق افزایش مخارج دولت یا كاهش مالیاتهوا بوه
افزایش تقاضای كل میپردازند .به همیج ترتیب بودجه دولتها از طریق كاهش و افزایش درآمدها و هزینهها بوه عنووان یوک
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عامل تثبیت كننده و برطرف كننده نوسانات اقتصادی به كار میرود .به همیج دلیل استفاده از سیاست بودجه به عنوان ابزاری
برای حفظ اشتغال در سطح باال ،ثبات سطح عمومی قیمتها و نرخ مناسبی برای رشد با توجه به اثرات آن بور تجوارت و توراز
پرداختها در محدوده وظیفه تثبیت قرار میگیرد.
در ایج راستا الزم به ذكر است كه نه تنها كل درآمدها و مخارج دولت در رفع نوسانات فصول و ادواری اقتصواد موورد
استفاده قرار میگیرد ،بلکه ترتیب درآمدها و مخارج دولت و نیز پیگیری سیاستهای خاص در دریافت مالیاتهای مسوتقیم و
غیرمستقیم نیز عامل اساسی در جهت هدایت بخش خصویی و همچنیج جهت دادن و ثبات بخشیدن به فعالیتهوای بخوش
مزبور میباشد .برای مثال اگر دولت قصد تشویق بخش خصویی را در پیشبرد بخشهایی از اقتصاد كشور داشته باشد از طریق
كنترل و هدایت مخارج دولتی ،تقاضا برای محصوالت ایج بخش را حفظ كرده و از طریق مالیاتها و یوا تعرفوههوای گمركوی،
فعالیتهای تولیدی بخشهای مورد نظر را در مقابل رقابت هوای مخور از جانوب كاالهوای وارداتوی ،در اموان نگواه مویدارد.
همچنیج استفاده از ابزارهای سیاستهای پولی از جمله ذخیره قوانونی ،نورخهوای تنزیول ،عملیوات بوازار بواز (اوراق قرضوه و
مشاركت) و سقف اعتباری ،برای ترمیم سیاست تثبیت اجتنا ناپییر است.

ز -نظریه اقتصاد جانبی عرضه در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی دولت
ایج نظریه از سال  1171اسا

سیاست اقتصادی ایاالت متحده آمریکا را تشکیل داده اسوت كوه پایوه و اسوا

ایوج

نظریه متکی به پولگرایان و نظریههای فریدمج است.
كینز ،تفکرات اقتصادی خود را با اهمیتی كه برای سمت تقاضا در اقتصاد قائل بود پایهریزی نود .اما طرفداران نظریوه
اقتصاد سمت عرضه معتقدند ،برای زنده نگه داشتج اقتصاد باید اهمیت و اولویت را به سومت عرضوه معطووف نموود .بنوابرایج
دولت تا آنجائیکه ممکج است باید فعالیتهای تولیدی بخش خصویی را تشویق نماید كه بر اسا

ایج نظریه اولیج گام جهت

پرورش و تشویق فعالیتهای تولید بخش خصویی ،كاهش مالیاتها است .اقتصاددانان طرفودار دیودگاه عرضوه بوه دو گوروه
تقسیم میشوند.
 )1گروه ایلی و عمده شامل اقتصاد دانانی نظیر مارتیج فلدشتایج از دانشگاه هاروارد و مایکل بوسوکیج از دانشوگاه اسوتانفورد
است .ایج گروه به اهمیت انگیزههای مالیاتی در توسعه و افزایش رشد اقتصادی از طریق تأثیر بور پوسانوداز و سورمایهگویاری
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تأكید میورزند .به همیج ترتیب ایج مکتب اثرات تغییرات مالیات ها را بر روی عرضوه نیوروی كوار ،آثوار توأمیج اجتمواعی بور
پسانداز و تصمیمگیری برای بازنشستگی و برخی موضو های مهم دیگر را مورد تحلیل قرار میدهد.
 )2گروه دوم كه نسبت به گروه اول دارای تفکر افراطی نیز هستند ،اعتقاد دارند ،اثرات كاهش مالیواتهوا بور روی پوسانوداز،
سرمایه گیاری ،عرضه نیروی كار بیش از حد بوده و همچنیج اهمیت زیادی برای اثرات كاهش مالیاتهوا بور روی درآمود كول
دولت قائل میباشند .ایج دو گروه از مدافعان نظریه سمت عرضه معتقدند كه در یورت افوزایش مالیواتهوا ،تموایالت فورار از
مالیات نیز افزایش می یابد .همچنیج انگیزه فعالیتهای اقتصادی كاهش تولید ،باید نسبتهای مالیاتی را كاهش دهد.
تأثیر منفی باال بودن نرخ مالیاتها بر روی تولید ،برای اولیج بار در قرن چهاردهم میالدی از طرف ابج خلدون مطورح
گردید ،آرتور الفر استاد دانشگاه كالیفرنیا تحقیقات گستردهای تحت عنوان (منحنی خلدون الفور) در ارتبواط بوا ایوج موضوو
انجام داد كه امروزه در ادبیات اقتصادی بیشتر به منحنی الفر مشهور است.
همانطور كه در نمودار زیر مشاهده میشود هنگامی كه میزان مالیات برابر یفر (نقطه الف) یا برابر  111درید (نقطه
د) است ،كل درآمد مالیاتی معادل یفر میشود .در میزان مالیات میانی ،درآمود مالیواتی مثبوت اسوت .در نقطوه ( ) درآمود
مالیاتی حداكثر میشود و هر تغییر در نرخ مالیات باعث كاهش در میزان درآمد مالیاتی میگردد( .مانند نقطة ج)

د
ج

منحنی خلدون الفر

درید مالیات
111
71
61
41

درآمد مالیاتی
الف

الزم به ذكر است كه خوشبینی بیش از حد اقتصاددانان طرفدار دیدگاه عرضه به استثنای گروه اندكی ،مورد پوییرش
كامل اقتصاددانان قرار نگرفته است .بنابرایج وقتی كه نرخهای مالیاتی افزایش مییابند درآمد مالیاتی برای مدتی افزایش یافته
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و سپس به حداكثر رسیده و بعد وقتی كه ایج نرخها بیشتر افزایش مییابند ایج درآمدها شرو به كاهش خواهنود كورد .ایوج
بدیج خاطر است كه نرخ مالیاتی وقتی كه از یک حدی بیشتر گردد مردم هیچگونه مشوقی برای كار كوردن و سورمایهگویاری
نخواهند داشت .در نتیجه ،وقتی كه نرخهای مالیاتی افزایش مییابند درآمدهای مالیاتی كاهش خواهند یافت.

ح -نظریه قانون اساسی اقتصاد در رابطه با فعالیتهای اقتصادی دولت
نظریه قانون اساسی ،در سالهای  1181به وسیله اقتصاددانان آمریکائی به ویژه جمس بوكانج مطرح شد .ایج نظریوه،
رفتارهای ترجیحی و تصمیمگیریهای مرتبط با زندگی اقتصادی واحدهای اقتصادی را از دیدگاه حقووقی نیوز مود نظور قورار
میدهد.
بر اسا

ایج نظریه ،سیاستهای اقتصاد كالن دولت از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی را در بر میگیرد و نمیتوانود

به یورت مدام به سهولت در تغییر و تحول باشد ،از ایج نظر حائز اهمیت فراوانی است .لیا شفافیت و محدودیت ایج سیاستها
باید به وسیله مادههای قانون اساسی معلوم و روشج باشد.
بنابرایج ،رفتار و عکسالعملهای دولت در مقابل مسائل مختلف اقتصادی بادی در چارچو قانون اساسی پویشبینوی
شده باشد .زیرا مدافعان نظریه اقتصاد قانون اساسی ،مسائل اقتصادی كه بعد از سالهای  1181در كشورهای پیشرفته ینعتی
اتفاق افتاد ،به عدم موفقیت اقتصادی دولت و به عبارت بهتر عدم كفایت اقتصاد بخش عمومی نسوبت دادنود .بور اسوا

ایوج

نظریه ،از مسائل مهم اقتصادی مانند تورم ،بیکاری ،كسری بودجه و علت افزایش بار استقراض ،از مداخله اقتصادی دولت نشأت
میگیرد .بدیج جهت نظریه اقتصاد قانون اساسی ،مداخله دولت در اقتصاد را به وسیله ایول قانون اساسی محدود مینماید.
بنابرایج ،سیاست های پولی و مالی ،توزیع درآمد و دیگر اهداف كالن اقتصادی دولت باید منطبق با مفاد قانون اساسی
باشد .به عنوان مثال ،میزان مالیاتها و قرضههای عمومی ،بنا به ایولی كه در قانون اساسی جای میگیرد ،نباید بیش از یوک
نسبت معیج و معلومی از تولید ناخالص ملی باشد .همچنیج برای جلوگیری از افزایش افراطی هزینههای عمومی ،تنظیم قواعد
تعادل بودجه و استفاده از خارج برنامه از درآمدهای عمومی ،باید به یورت یک ایل در قانون اساسی تدویج شود.

31

پایه و اسا

نظریه قانون اساسی ،برقراری یک سیستم اقتصاد آزاد ،با محدودكردن قدرت اخی مالیوات و هزینوههوای

گزاف دولتی است .بنابرایج نامحدود شمردن قدرت تصمیم گیری دولتمردان در ارتباط با موضو های اقتصادی در ایوج نظریوه
جایز نمیباشد.

بخش دوم :نتیجه نظريهها و حد مطلوب فعالیتهای دولت
الف -اجرا و نتیجه نظریههای متفاوت در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت
با مطالعه و بررسینظریههای متفاوت ،مشاهده میشود كه فعالیتهای اقتصادی دولت ،از یک سو به طور محض توابع
نظام لیبرالی (فردگرایی) نمیباشد و از سوی دیگر فقط به چارچو نظوام سوسیالیسوتی (جامعوهگرایوی) محودود نمویشوود.
بنابرایج ایج پرسش مطرح میشود كه آیا ممکج است برای فعالیتهای دولت ،محدودهای را به یورت روشج و معلووم ترسویم
نمود .به ایج س وال نیز جوا یریحی داده نشده است .زیرا ،محدوده مطرح شوده توابع یوک ایول دینامیوک بووده و بنوا بوه
دورانهای متفاوت ،حدود فعالیتهای دولتهای مختلف با توجه به شرایط و مسائل كشورهای عقبمانده و پیشرفته و حتی در
یک كشور در فوایل كوتاهمدت در حال تغییر میباشد .حدود فعالیتهای دولت ،تركیبی از نظریههای اقتصوادی ،اجتمواعی و
سیاسی بوده و یا قضاوتهای ارزشی و معنوی تعییج می شود .نظریههای اقتصادی ،اگر چه با استفاده از فنون به یورت ساده
معرفی میشوند ،اما معرفی عنصرهای اجتماعی و سیاسی به یورت ساده امکانپییر نیست.

 حد مطلوب فعالیتهای دولتبه طوری كه قبالا نیز اشاره شد ،در مقابل منابع كمیا  ،نیازهای بیشماری وجود دارد .به عبارت دیگر ،ابزار و امکانات
محدود ،ولی اهداف و خواسته ها نامحدود هستند .پرسش ایج است كه با توزیوع ابوزار محودود بویج اهوداف نامحودود چگونوه
میتوان از نظر اجتماعی باالتریج فایده و مطلوبیت را به وجود آورد؟
اگر فعالیتهای اقتصادی به طور كلی فقط در بخش خصویوی خالیوه مویشود ،اقتصواددانان معایور بوا اسوتفاده از
نظریه های مطلوبیت امکان پاسخگوئی به پرسش میكور را داشتند .در واقع ،در اقتصاد بازار ،هزینههوائی كوه بوه وسویله افوراد
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جهت كسب كاالها و خدمات پرداخت میشود برابر با رضایتی است كه با پرداخت همان هزینهها ،كاالها و خودمات دیگوری را
به دست می آورند .ایج برابری تحت فرضیه بازار رقابت كامل و به وسیله مکانیزم قیمت یورت میگیرد .در ایج وضعیت ،تأمیج
حداكثر رضایت هر كدام از افراد منجر به تأمیج حداكثر رضایت اجتماعی خواهد شد و لیا حود مطلوو توزیوع منوابع ،تحقوق
خواهد یافت .برای رسیدن به ایج هدف ،با شرایط تقبل توزیع درآمد و فج تولید به یورت داده ،تمام فعالیوتهوایی كوه بورای
تولید به كار میرود ،تا نقطهای كه هزینه نهائی اجتماعی  MSCمساوی فایده نهائی اجتماعی  MSPباشد ادامه خواهود یافوت.
در یورت تحقق ایج تساوی ،در بازار ،تولید اقتصادی به حداكثر رسیده و فایده نیز به حداكثر خواهد رسید.
نباید فراموش كرد كه كل اقتصاد فقط شامل بخش خصویی نیست و قسمت عمدهای از فعالیتهای اقتصادی را نیوز
بخش عمومی تشکیل میدهد .در ایج یورت ،اگر در بازار  MSC=MSPبه وجود آمده و به حد مطلو نیوز رسویده باشود ،در
استفاده منابع كمیا برای رسیدن به باالتریج فایده اجتماعی ،تحقق ایج تساوی یعنوی  MSC=MSPدر بخوش عموومی نیوز
ضرورت داشته و در كل اقتصاد نیز توزیع مطلو منابع تحت چنیج شرایطی میتواند امکانپییر باشد .بنابرایج در اقتصادهوای
بازار كه از دو بخش تشکیل یافتهاند ،برای تحقق شرایطی كه در باال به آنها اشاره شد ،توزیع منابع باید
 ) 1به طور مطلو بیج بخش عمومی و بخش خصویی تقسیم شود .یعنی تخصیص منابع جهت تولیود كاالهوا و خودمات بوه
واسطه واحدهای تولیدكننده در بخش عمومی از قبل روشج و معلوم باشد.
 )2در بخش عمومی نیز باید از منابع طوری استفاده شود كه حداكثر فایده اجتماعی حایل گردد.
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تعادل کوتاه مدت تحت شرايط انحصاری
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فصل چهارم :نقش اقتصادی بودجه در مالیه عمومی
بخش اول -مفهوم و تعریف بودجه
كلمه بودجه از لغت بوژت  Budgetكه در زبان فرانسه به معنی كیف یا كیسه چرمی كوچوک مویباشود گرفتوه شوده
است .در اوایل قرن هیجدهم در انگلستان ،بودجه به كیفی كه حامل یورت حسا های دولتی بود گفته مویشود و بعودها در
ادبیات اقتصادی و بیج دولتمردان انگلیسی كلمه بودجه به معنی یورت دریافتها و پرداختهای كشور متداول گردیود ،لغوت
بودجه در اكثر زبانها از جمله زبان فارسی وارد شده است .اگر چه تعاریف متفاوتی در خصوص بودجه انجام گرفته است ،ولوی
ما در اینجا به تعریفی كه "قانون محاسبات عمومی كشور" انجام داده است اكتفا خواهیم كرد
«بودجه كل كشور برنامه مالی است كه برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینوی درآمودها و سوایر منوابع توأمیج
اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل به سیاستها و به هدفهای قانونی میشود» .بودجه از سه قسمت
به شرح زیر تشکیل میشود
الف -بودجه عمومی دولت كه شامل اجزاء زیر است
 -1پیشبینی دریافت ها و منابع تأمیج اعتبار كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها
از طریق حسا های خزانهداری كل اخی میشود.
 -2پیشبینی پرداخت هایی كه از محل درآمد عمومی و یا اختصایی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصایی دستگاههوای
اجرائی میتواند در سال مالی مربوط انجام شود.

 بودجه شركتهای دولتی و بانکها پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمیج اعتبارج -بودجه مؤسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناویج فوق در بودجه كل كشور منظور میشود.
بخش دوم :نقش اقتصادی بودجه در مالیه عمومی
یکی از ایول قدیم بودجه ایل تعادل ،یعنی تعادل بیج پیشبینی درآمدها و هزینههای دولت در یک دوره مالی است.
ایج نظریه مربوط به دانشمندان كالسیک علم اقتصاد بوده و در شرایط كنونی از قاطعیوت چنودانی برخووردار نیسوت و بورای
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توسعه اقتصادی از سیاست كسر بودجه استفاده میشود و در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی حتی مفید
شمرده می شود .امروزه تعادل اقتصادی و نه تعادل بیج ارقام درآمد و هزینه مورد نظر است هر چند كه هیچ بودجهای مستقل
از هم و بدون تعادل حسابداری نمیتواند مورد تصویب واقع شود.
كسری بودجه ،مخصویاا در شرایط ركود لزوماا پدیده ای منفوی نیسوت .اسوتانلی فیشور و دورن بووش اعتقواد دارنود،
بودجه ای كه پیوسته در وضعیت متعادل باشد چندان به رشد تولید كاالها و خدمات یاری نمیرساند .اموا در عویج حوال بایود
توجه داشت كه اگر مقادیر باالی كسری بودجه برای مدتی طوالنی تداوم یابد ،مشکلزا بوده و به تورم میانجامد .استانلی فیشر
از تورم به عنوان اساسیتریج شاخص عدم كارایی سیاستهای اقتصادی كالن نام برده و كسری بودجه را دومیج شاخص مهوم
میداند .تغییرات در نرخ تورم نشان دهنده میزان توانمندی یک دولت برای كنترل اقتصاد است .در حقیقت چوون هویچ دلیول
موجهی برای مقادیر باالی تورم وجود ندارد ،دولتی كه با تورم دست به گریبان است ،كنترل خود را بر اقتصاد كشور از دسوت
داده است .به همیج استدالل در مورد مقادیر باالی كسری بودجه نیز یدق میكند .از نظر اقتصادی ،بودجهریزی و تنظیم آن
تأثیر عمیقی در تعادل اساسی اقتصاد یعنی تعادلهای پولی ،مالی ،ارزی و اشتغال دارد.

الف -بودجه و تعال پولی
هر اقتصادی دارای ظرفیت پولی خایی از نظیر حجم پول و اعتبارات اسوت .بور اسوا

نظریوه مقوداری پوول رابطوه

مستقیمی بیج حجم پول و اعتبارات با حجم تولیدات اقتصاد یک جامعه برقرار است .در برابور افوزایش تولیودات فقوط نسوبت
معینی از حجم پول قابل افزایش است و بیش از آن باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد .در رابطوه سواده M=P.T

كه بر اسا

نظریه مقداری پول بیان گردیده  Mحجم پول در گردش P ،میانگیج سطح عمومی قیموتهوا و  Tحجوم كواال و

M
خدمات را نشان میدهد .با استفاده از رابطه فوق میانگیج سح عمومی قیمتها را میتوان به یوورت
T

 P نوشوت .در ایوج

حالت اگر  Tثابت بماند و یورت كسری یعنی  Mافزایش یابد ،بنابرایج میانگیج سطح عمومی قیمتها یعنی  Pافزایش خواهد
یافت .برعکس در یورتی كه حجم پول در گردش یعنی  Mثابت بماند و حجم كاال و خدمات یعنوی  Tافوزایش یابود ،سوطح
عمومی قیمتها كاهش مییابد.
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ایروینگ فیشر استاد دانشگاه یل با در نظر گرفتج حجم پول

اعتباری )(M 

و سرعت گردش پوول اعتبواری

)(V 

نظریوه

اعتباری نظریه مقداری پول را به یورت ارائه نمود .بدینوسیله فیشر توانست سرعت گردش پول حقیقی ،پول اعتباری (مبوادالتی
كه به وسیله چک پرداخت میشود) و سرعت گردش پول اعتباری را نیز در تعییج سطح عمومی قیمتها دخالت دهد.
یکی از راههای حل مشکل كسری بودجه ،افزایش مالیاتهاست .اما گرفتج مالیات میتوانود میوزان كوارایی اقتصواد را
كاهش دهد .از طرف دیگر وضع مالیات و اخی آن همیشه كار چندان سادهای نیست .در چنیج شرایطی ،دولوتهوا بورای حول
مشکل كسری بودجه به چاپ و انتشار پول و در نتیجه افزایش پایه پولی روی میآورند .چنیج اقدامی مقدار پول در گردش را
نسبت به حجم كاال و خدمات موجود افزایش میدهد كه در نتیجه جبران كسری بودجه از طریق ایجاد نقدینگی به ایجاد تورم
در جامعه منجر میگردد .ایجاد پول برای جبران كسری بودجه ،نوعی مالیاتگیری است كه به ویژه در كشورهای توسعه نیافته
بسیار رواج دارد و آن را مالیات تورمی مینامند .مالیات تورمی عبارت از درآمد مصنوعی دولت به وسیله چاپ و نشر پول است.
بنابرایج هرگونه تغییر در پرداختها و دریافتهای بودجه میتواند حجم پول در گردش و سطح عمومی قیمتها را متأثر نماید.
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مالیه بینالمللی = حرکت پول  +حرکت سرمايه
تراز پرداختهای خارجی
 )1حساب جاری (تراز بازرگانی)
 -1-1تجارت مرئی

یادرات +
واردات -

(یادرات و واردات كاالها)

ج

 -1-2تجارت نامرئی

یادرات +
واردات -

 -1-3پرداختهای انتقالی

(یادرات و واردات خدمات)
(پرداختها و دریافتهای بدون عوض مانند اعطاء و دریافت هدایا)

= مانده حساب جاری
 )2حساب سرمایه (تراز سرمایه)
 -2-1نقل و انتقاالت دراز مدت سرمایه

سرمایهگیاری خارج در داخل +
سرمایهگیاری داخل در خارج -

ج

ورود سرمایه +
 -2-1نقل و انتقاالت كوتاه مدت سرمایه
خروج سرمایه -
ج

= مانده حساب سرمایه

 )2حساب تسویههای رسمی
حسا سومی است كه در تراز پرداختهای خارجی هر كشوری در نظر میگیرند.

38

ب -تعادل مالی و موازنه پرداختها
هدف از تعادل مالی ،هماهنگی بیج دریافتها و پرداختهای كشور اعم از داخلی و خارجی است .تعادل دریافوتهوا و
پرداختهای داخلی از طریق درآمدها و هزینههای عمومی دولت (اعتبارات جاری و عمرانی) در قالب پول ملی ظاهر میگردد.
دریافتها و پرداختهای خارجی یک كشور نیز بوه یوورت مبوادالت بویجالمللوی از طریوق واردات و یوادرات انجوام
میپییرد كه ارزش حایل مبادالت مواد و كاالهای وارداتی و یادراتی را موازنه بازرگانی میگوینود .اگور ارزش خودمات موورد
داد و ستد را نیز به آن اضافه كنیم ،موازنه یا تراز پرداختهای كشور مطرح میگردد.
تعادل تراز پرداختها در تعادل مالی كشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و هرگونه تغییر در تعادل تراز پرداختها
(اعم از تعادل منفی یا مثبت) بودجه كشور را تحت تأثیر قرار میدهد .عامل ایلی در ایجاد تعادل منفوی در موازنوه بازرگوانی،
همان افزایش سطح عمومی قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای بیجالمللی است كه ایج امر اكثوراا ناشوی از كسور بودجوه و
استفاده از چاپ و نشر پول به منظور برطرفكردن كسری بودجه ،اقدام به اخی مالیات اضافی مینماید و ایج اضافه مالیات را از
تولید كنندگان دریافت نماید ،در نتیجه ،هزینه تولید و قیمت محصوالت افزایش خواهد یافت .اگر ایج محصوالت جزو كاالهای
یادراتی باشند ،در اثر افزایش قیمت ،یادرات ایج نو كاالها كاهش مییابد .اگر كاالهایی كه قیمت آنها افوزایش یافتوه جوزو
كاالهای یادراتی نباشند ،افزایش قیمت ایج دسته از كاالها ،قیمت سایر كاالها را نیز به طوور غیرمسوتقیم تحوت توأثیر قورار
خواهد داد .از سوی دیگر افزایش قیمتهای داخلی منجر به افزایش واردات گردیده كه در نتیجه عدم تعادل موازنه بازرگانی و
در نهایت عدم توازن پرداخت را شاهد خواهیم كرد.
اگر دولت به اجرای سیاست انبساطی مالی روی آورد (مانند افزایش مخارج دولت و یا كاهش مالیواتهوا) بوا افوزایش
تقاضای كل ،سطح عمومی قیمتها ،افزایش مییابند .بنابرایج سیاست مالی انبساطی میتواند به بروز كسوری بودجوه و توورم
منجر گردد .ایج كسری بودجه ایجاد شده ناشی از اجرای سیاست مالی انبساطی ،خود میتواند به ایجاد پول بیشتر منجر شده
و در نتیجه تقاضای كل را افزایش داده و تورم را دامج میزند.

ج -بودجه و اشتغال
بیکاری یک مس له اجتماعی و نشاندهنده اتالف سرمایههای انسانی یک كشور است .بیکاری هم معلوول و هوم علوت
ركود اقتصادی است .در شرایط ركود اقتصادی به علت كاهش تقاضای كل ،عرضه كل نیز كاهش موییابود در نتیجوه كواهش
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یافته و اخراجهای كارگری جهت پاییج آوردن هزینه های تولید شرو شده و به خیل بیکاران افزوده میشود .بنابرایج درآمدها
كاهش یافته و تقاضا برای كاالها و خدمات بیش از پیش كم میشود و دامنه ركود گستردهتر مویشوود .در ایوج حالوت بوا دو
پدیده ركود و بیکاری روبرو میشویم كه ركود اقتصادی از یک طرف و بیکاری از طرف دیگر ،دریافتهای مالیواتی را بوه طوور
خودكار كاهش داده و بودجه با كسری فاحشی روبرو می شود .در ایج حالت ،بخش دولتی به علوت كواهش درآمودها و بخوش
خصویی نیز به علت فزونی تقاضا برای پول و باال بودن نرخ بهره ،جهت سرمایهگیاری با مشکالت مالی مواجه میگردد.
هنگامی كه بودجه با كسری روبروست ،دولت میتواند جهت تأمیج منابع مالی مور نیاز خود از ابزارهای زیر را استفاده
نماید.
 -1افزایش مالیات
 -2استفاده از منابع بانک مركزی یا چاپ و انتشار پول
 -3انتشار اوراق قرضه دولتی

 )1افزایش مالیات افزایش مالیات در شرایط ركود اقتصادی و بیکاری ،برای توأمیج كسوری بودجوه روش مناسوبی بوه نظور
نمیرسد زیرا افزایش مالیات ،قیمت كاالها را افزایش خواهد داد و چون بودجه خانوارها برای چنیج افزایشی پیشبینوی الزم را
نکرده است و خانوارها ناچارند كه پساندازهای خود را كاهش دهند كه ایج امر منجر به كاهش سرمایهگیاری و گسترش ركود
اقتصادی میگردد .از طرف دیگر ،افزایش مالیات ،به فرض آنکه در ابتدا توازن بودجه را ایجاد نماید ،ولی با افزایش هزینههوای
عمومی ،كسری بودجه حایل میشود و اگر دولت برای تأمیج آن همچنان به افزایش مالیاتها ادامه اثر انبساطی مالی از بویج
خواهد رفت.
 )2استفاده از منابع بانك مرکزی چاپ و انتشار پول اگرچه آسانتریج و سریعتریج وسیله تأمیج ذخایر مالی دولت است ،اما
روش پرمخاطره ای است .زیرا هرگاه چاپ و انتشار پول توأم با افزایش تولید نباشد ،منجر به تورم خواهد شد و بوه طووری كوه
قبالا نیز بدان اشاره شد ایج نو تورم را "مالیات تورمی" مینامند.
 )3چاپ و انتشار اوراق قرضه دولتی متخصصیج مالیه عمومی جهت تأمیج كسری بودجه مخصویاا در كشورهای در حال
توسعه ،استقراض عمومی را بسیار توییه مینمایند .در چنیج وضعیتی هدف اساسی دولتها در واقع دستیابی به اشتغال كامل
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بدون تورم است .یعنی انتشار قرضه عمومی و فروش آن به مردم میتواند منابع مالی بیکار را فعال نماید و آثار آن بوه یوورت
افزایش سطح تولید ،درآمد و تقویت بخش خصویی ظاهر می گردد .به عبارت دیگر دولت بدون افزایش مالیات و عرضوه پوول
جدید و تنها با پول موجود در اقتصاد ،سرمایهگیاری نموده و موجبات افزایش سطح تولید را فراهم مینماید.

فصل پنجم :هزينههای دولت ،آثار اقتصادی و نظريههای رشد دولت
بخش اول :هزینههای دولت
هزینههای عمومی از نظر كالسیکها یک مقوله مالی نیست بلکه در قالب ترجیحات سیاسی مطرح میگردد .به عقیده
كالسیکها ،پرداختها و هزینههای عمومی دولت در زمینههایی از قبیل ،آموزش و پرورش ،بهداشت ،دفا ملی ،عدالت و رفاه
عمومی نمی تواند یک موضو مالی تلقی شود .آنچه دولت بیج فعالیتهای مختلف كم و بیش طرفودار پیشورفت و رشود آنهوا
است ،یک ترجیح سیاسی میباشد .از نظر كالسیکها كیفیت و محتویات هزینههای عمومی چندان مهم نمیباشد ،بلکه آنچوه
كه مهم است كمیت و مقدار هزینههای عمومی است .بدیج جهت آنها اعتقاد دارند كه مقدار هزینههای موجود نباید بیشوتر از
درآمدهای بودجه باشد و قاعده تعادل بودجه را از مقررات طالئی مالیه عمومی ارزیابی میكنند .اقتصاددانان معایر بور عکوس
كالسیکها اهمیت چندانی به مقدار هزینههای عمومی نمیدهند ،آنچه از نظر آنهوا حوائز اهمیوت اسوت كیفیوت و محتویوات
هزینههای عمومی میباشد .امروزه هزینههای عمومی یکی از راههایی است كه دولت در فعالیتهای مالی خود از آنها اسوتفاده
میكند و از نظر كمیت ،كیفیت و چگونگی تركیب ایج فعالیتها را مورد توجه قرار مویدهود .محتویوات هزینوههوای عموومی
همیشه از طرف اقتصاددانان نویج مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و ایج خصوییت یکوی از عنایور اساسوی نظریوه مالیوه
عمومی نویج را تشکیل میدهد .ایج اقتصاددانان هزینههای عمومی را به شرح ذیل تعریف كردهاند
هزینه های عمومی نوعی پرداخت های پولی هستند که از طرف مقاماات دولتای جهات تاأمین نیازهاای
اجتماعی و با هدف مداخله در زندگی اقتصادی ،با پیروی از اصول معین انجام میشود.
بنابرایج دولت به وسیله هزینه های عمومی در زندگی اقتصادی و اجتماعی موردم مداخلوه نمووده و بوه فعالیوتهوای
اقتصادی جهت می دهد .به عنوان مثال ،با تخصیص یارانه به كاالهای یادراتی ،نه فقط یادرات ،بلکه تولید كاالهای یوادراتی
نیز افزایش مییابد .اگر دولت در چارچو هزینههای عمومی به تولیدكنندگان كود شیمیایی و سموم ،یارانهای پرداخت نماید،
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بنابرایج مانع افزایش هزینه تمام شده كود و سموم خواهد شد و بنابرایج كشاورزان با هزینههای كمتری از ایج نهادهها جهوت
افزایش فرآوردههای كشاورزی استفاده خواهند كرد.

بخش دوم :طبقهبندی هزینههای دولت
طبقهبندی مناسب هزینههای عمومی در تحلیلهای اقتصادی بسیار مفید و موثر میباشد .برای اینکه بتوانیم سیسوتم
و چارچو جامعی برای ثبت منظم كلیه فعالیتها و برنامهها و جریانهای اقتصادی در جامعه داشته باشیم و تصاویر روشج و
جامعی نیز از ساختار اقتصادی جامعه و نحوه تركیب فعالیتهای اقتصادی با یکدیگر و بررسی وضع اقتصادی و روند تغییورات
آن پی ریزی كنیم ،نیازمند منبع اطالعاتی وسیعی هستیم .ایج منبع اطالعات را حسا های ملوی یوا حسوا هوای اقتصوادی
میگویند و مکانیزم نگهداری ایج حسا ها را حسابداری ملی مینامیم .طبقهبندی هزینهها در ارتباط كامل با حسابداری ملوی
است كه مجموعه فعالیتهای یک برنامه در قالب امور و فصول و بر حسب بخشهای هزینهای به فصول و مواد هزینوه آرایوش
یافتهاند و تسهیالت الزم را در اندازهگیری حجم هزینههای دولت و انوا آن میسر میسازد .امروزه طبقهبندی هزینههای دولت
در اكثر كشورها بر اسا

نظام آمار مالی دولت به پیشنهاد یندوق بیجالملل پول  GFSتنظیم میشوود .در نظوام  GFSبورای

هزینهها دو نو طبقهبندی وجود دارد "طبقهبندی اقتصادی" و "طبقهبندی عملیاتی"

الف -طبقهبندی اقتصادی هزینههای عمومی
طبقهبندی اقتصادی در ارتباط با تشخیص ویژگیهای داد و ستدی است كه از طریق آن دولت وظایف خوود را انجوام
می دهد و بدینوسیله نهادهای خارج از دولت را متأثر میسازد .در ایج طبقهبندی هزینهها به هشت گروه به شرح ذیل تقسویم
میشود
 -1جبران خدمت كاركنان شامل حقوق و دستمزد در یک دوره حسابداری است كه در اختیار كاركنان دولت قرار میگیرد.
 -2استفاده از كاالها و خدمات شامل كلیه كاالها و خدماتی است كه برای تولید كاالها و خدمات دولتی جهت عرضه در بازار و
یا كاالهای خریداری شده برای فروش مجدد مورد استفاده قرار میگیرد.
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-3مصرف سرمایه های ثابت عبارت از كاهش ارزش موجودی دارایی های ثابت اسوتفاده شوده در تولیود ،در نتیجوه مسوتعمل
شدن ،خرا شدن و یا حواد اتفاقی در یک دوره حسابداری است.
 -4هزینه اموال و دارایی هزینههائی است كه برای تولید داراییهای مالی و غیر مالی جهت استفاده از اموال و دارائیهوای غیور
دولتی پرداخت میشود .بهره و اجاره از ایج نو هزینهها محسو میشوند.
 -5یارانهها یارانه پرداخت انتقالی یک جانبهای است كوه فقوط قابول پرداخوت بوه تولیودكننودههاسوت و قابول پرداخوت بوه
مصرفكنندگان نیست .پرداختهای انتقالی مستیم دولت به مصرفكنندگان در گروه منافع اجتماعی پیشبینی شده است.
-6كمکهای بالعوض پرداختهای انتقال غیراجباری بیج دو واحد دولتی و یا بیج یک واحد دولتی و یک سازمان بیجالمللوی
است.
 -8منافع اجتماعی بر اسا

نو برنامههایی كه برای پرداخت آنها وجود دارد طبقهبندی میشود .منوافع اجتمواعی از طریوق

بیمه اجتماعی و منافع كمکهای اجتماعی از طریق منابع عمومی دولت پرداخت میگردد .پرداخت هزینههوای بیمواری ،حوق
بارداری ،حق عائلهمندی ،حقوق بیکاری و حقوق بازنشستگی هزینههائی است كه در گروه "منافع تأمیج اجتماعی" قرار دارند.
 -7سایر هزینهها شامل برخی از پرداختهای انتقالی خاص و پرداخت هزینههایی است كه در هفت گروه قبلوی طبقوهبنودی
نشدهاند.
ب -طبقهبندی عملیاتی هزینههای دولت
طبقهبندی عملیاتی كه به طبقهبندی وظایف دولت نیز موسوم است ،عبارت از اجرای سیاستهوای عموومی از طریوق
فراهم كردن كاالها و خدمات برای مصارف شخصی یا گروهی و همچنیج توزیع مجدد درآمد و ثروت است .فهرست طبقهبندی
هزینهها به شرح زیر است
 -1خدمات عمومی دولتی؛

 -2امور دفاعی؛

 -3نظم و امنیت؛

 -5حفاظت محیط زیست؛

 -6مسکج و رفاه جامعه؛

 -8بهداشت؛

-1آموزش،

 -11حمایتهای اجتماعی.
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 -4امور اقتصادی؛
 -7میهب ،فرهنگ و تفریحات؛

بخش سوم :شناخت هزینههای عمومی در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی کشورها
دولتها برای تحقق وظایف خود بدون شک مجبور به انجام هزینههایی میباشند كه هزینههایی عمومی گفته میشود.
در مورد هزینههای عمومی نظریههای متفاوتی وجود دارد كه مهمتریج آنها در ذیل اشاره میشود.

الف -هزینههای عمومی از نظر کالسیكها
تا قبل از بحران اقتصادی  1121حاكمیت مطلق عقاید كالسیکها بر اقتصاد وجود داشت .اقتصاددانان ایج مکتب معتقدنود
كه دولت دارای ساختاری مشابه مصرفكنندگان است .هرگونه افزایش در هزینه های دولوت بوه یوورت طبیعوی منجور بوه افوزایش
مالیاتها خواهد شد .افزایش مالیات نیز منابعی را كه بخش خصویی جهت فعالیتهای تولید در اقتصاد میتوانسوت موورد اسوتفاده
قرار دهد به دولت منتقل كرده و لیا مصرف پسانداز و سرمایهگیاری بخش خصویی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
كالسیک ها معتقدند كه به یورت طبیعی تعادل در بازار وجود دارد و ایج تعادل با دخالت دولت نامتعوادل مویشوود.
وضع مالیات ،درآمد تولیدكنندگان را متأثر كرده و سرمایهگیاری آنها را كاهش میدهد و منابع كمیا به وسیله مالیاتهوا در
دست دولت محصور می شود و از آنجا كه دولت از ایج منابع همانند بخش خصویی نمیتواند بهرهبورداری مطلووبی بوه عمول
آورد ،منجر به كاهش درآمد ملی میشود.
ب – هزینههای عمومی از نظر کینزینها
عدم توانایی نظام اقتصاد و سرمایه داری بوه حول مسوائل اقتصوادی و اجتمواعی بعود از جنوگ جهوانی اول و نواتوانی
هزینههای دولت برای بازسازی خسارتهای جنگی از یک طرف و گسترش بحران اقتصوادی  1121از طورف دیگور منجور بوه
شکست نظریه كالسیکها گردید .وجود تعادلهای طبیعی كه كالسیکها از آن سخج میگفتند نه به یورت موقوت بلکوه بوه
یورت مستمر كمرنگ شدند.
در ایج سالها اقتصاددان انگلیسی به نام "جان مینارد كینز" در اثری تحت عنووان "نظریوه عموومی اشوتغال بهوره و
پول" كه شامل راه حلهای برون رفت از بحران بود منتشر كرد و دوره جدیودی در تحووالت علوم اقتصواد شورو شود .كینوز
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برعکس كالسیکها مدعی است كه اقتصاد از عدم تعادلهای اقتصادی رنج میبرد و تأكید میكند بودون دخالوت ،اقتصواد بوه
آسانی نمیتواند به وضعیت اشتغال كامل نایل شود .اشتغال ناقص و عدم تعادل اقتصادی از عدم كیفیت تقاضوای مووثر نشوأت
میگیرد و تقاضای موثر ،تقاضائی است كه با قدرت خرید حمایت شود.
بنابرایج تقاضای موثر در یک اقتصاد ،عبارت است از مجمو هزینههای مصرفی و سرمایهگیاری كه در یک دوره معیج
تحقق یافته است .مجمو هزینههای مصرفی و سرمایهگیاری مساوی با درآمد ملی است و ایج درآمدها زمانی كه خرج میشود
تقاضای كل را به وجود میآورد.

جریان کاالها ،خدمات ،منابع و پرداختهای پولی در یك اقتصاد ساده

پرداخت پول برای کاالها و خدمات مصرفی
كاالها و خدمات مصرفی ،لبا  ،غیا و غیره
واحدهای اقتصادی
 -1تولید كننودگان كاالهوا و خودمات
برای مصرف كنندگان
 -2استفاده كننده نهادههای تولید كوه
بوسیلة خانوارها عرضه میشود

خانوارها

y=c+I
هزینه = درآمد

 -1مصرف كنندگان كاالهوا و خودمات
نهایی
 -2عرضهكنندگان نهادههای تولیدی

منابع اقتصادی زمیج ،كار ،سرمایه

پرداخت پول به منابع اجاره ،دستمزد و حقوق ،بهره و سود

اگر كاالهای مصرفی و سرمایهای بفروش نرسد ،ایج وضعیت ،بصورت عدم كفایت تقاضای مؤثر تعریف میشود .از ایج
جهت عنصر ایلی تعییج كننده سطح اشتغال و درآمد ملی ،تقاضای مؤثر ،یعنی هزینههای كل میباشد .در سطح تعادلی،
هزینههای كل برابر با تولید كل میشود كه اقتصاد نیز در سطح اشتغال كامل به تعادل میرسد .هزینههای كل از تركیب
هزینههای مصرفی بخش خصوص ( ،)Cهزینههای سرمایهگیاری بخش خصوص ( )Iو هزینههای عمومی ( )Gكه از طرف دولت
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انجام میشود ،بدست میآید .در یک الگوی سه بخشی مجمو مصرف بخش خصویی ،سرمایهگیاری بخش خصویی و
هزینههای عمومی مساوی با درآمد ملی است.
در ایج تساوی یعنی ( )Y= C+I+Gمیتوان گفت كه درآمد ملی مساوی با تقاضای كل است و تقاضای كل را میتوان در
اینجا بعنوان تقاضای مؤثر توییف نمود .هر گونه كاهش در عنایر بوجود آورنده تقاضای مؤثر ،منجر به كاهش اشتغال كامل و در
نتیجه درآمد ملی خواهد شد .در ایج وضعیت برای كارایی تقاضای مؤثر ،یعنی برای افزایش آن ،مناسبتریج ابزار استفاده از
هزینههای دولتی (عمومی) است.
دولت برای تأمیج كمبود تقاضای مؤثر میتواند هزینههای عمومی خود را افزایش دهد .بدیج منظور دولت با افزایش هزینه
كمکهای بیکاری ،كمکهای اجتماعی و هزینههای رفاهی میتواند تقاضای مؤثر و سپس سطح اشتغال را افزایش دهد.
هدف از انجام هزینههای دولت فقط بر طرف كردن كمبود تقاضای مؤثر نیست ،بلکه ،امروزه دولت برای وضعیت عمومی
اقتصاد و تنظیم تعادلهای اجتماعی نیز در بازار دخالت میكند .دولت ،هزینههایی در برقراری موازنه پرداختها ،تحقق رشد
اقتصادی و مسایل مشابه انجام میدهد .برعکس آنچه كه كالسیکها ادعا میكردند ،امروزه نمیتوان اقتصاد كشوری را بدون دخالت
دولت تصور نمود .اما محدوده دخالت دولت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه كامالا متفاوت است و حتی در داخل یک
كشور از نظر سیاسی و شرایط اجتماعی و در دورههای زمانی مختلف نیز میتواند متفاوت باشد .دولت در كشورهایی كه با نظام آزاد
اداره میشوند وظایف خود را به یورت یک هدایت كننده اقتصاد و نه بعنوان تولید كننده انجام میدهد .در ایج نو كشورها ،تنظیم
توزیع درآمد و مدیریت در آن یکی از وظایف عمده دولت محسو میشود .برعکس در نظام سوسیالیستی كه یک اقتصاد دولتی
است ،دولت با تملک ابزار تولید ،اداره تولید و اقتصاد ملی را كامالا تحت مدیریت خود قرار میدهند.

ج – هزينههای عمومی از نظر طرفداران سمت (جانب) عرضه
طرفداران نظریه كینز برای مقابله با بحران اقتصادی دهه  ،1131افزایش تقاضای مؤثر را از طریق افزایش هزینههای
دولت مطرح نمودند .طرفداران نظریه سمت عرضه نیز برای مقابله با بحران جدید یعنی "تورم ركودی" كه در دهه  1181در
اروپا و آمریکا شرو شده بود ،نظریه خود را برعکس اسا

نظریه كینزیجها ابراز نمودند .پیشگامان ایج نظریه همانند پولیون با
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تمایل به عقاید كالسیکها معتقد هستند كه فعالیتهای اقتصادی بخش دولت باید كاهش یابد و برای مبارزه با تورم،
هزینههای عمومی دولت را كاهش داده و سیاست پولی سفت و سختی را باید تعقیب نمود.
در مدل اقتصادی كینز اهمیت و تأكید ایلی به سمت تقاضا در اقتصاد بوده است .در عوض ،در اقتصاد سمت عرضه،
ایول اساسی برای فعال نگه داشتج اقتصاد ،تأكید ایلی بر تولید و تشویق به تولید بوسیله بخش خصویی است .بنابرایج سهم
بخش خصویی در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی ملی نسبت به بخش دولتی از اولویت فراوانی برخوردار است و سهم دولت از
فعالیت اقتصاد ملی به حداقل تنزل مینماید .به همیج جهت با كاهش هزینههای عمومی دولت ،از كاهش مالیات نیز حمایت
میشود .كاهش مالیات با ایجاد انگیزههای فعالیتهای اقتصادی موجبات افزایش تولید و سرمایهگیاری را در اقتصاد كشور
فراهم میآورد.
سلطه نظریه افزایش هزینههای دولت كه از دهه  1131شرو شده بود تا دهه  1181ادامه داشت .از اواخر دهه  1181و
اوایل دهه  1171در كشورهای ینعتی سرمایهداری و همچنیج در برخی از كشورهای در حال توسعه نیز ،متعاقب نظریه كاهش
هزینههای دولت بر اجرای سیاستهای خصویی سازی مؤسسات دولتی تأكید گردید .هزینههای عمومی كه تا دهه  1181تقریباا
 51درید تولید ناخالص ملی را بخود اختصاص میداد ،در دهه  1171و سالهای بعد از آن همزمان با تعقیب سیاست اقتصادی
سمت عرضه و خصویی سازی مؤسسات دولتی ،سهم آن در تولید ناخالص ملی بصورت محسو

كاهش یافت.

بخش چهارم :آثار اقتصادی هزينههای عمومی
هزینههای عمومی بر روی تولید ،اشتغال ،سطح عمومی قیمتها و همچنیج توزیع درآمد تأثیر میگیارد ،بدیهی است كه
نو و چگونگی هزینههای عمومی نیز دارای آثار متفاوتی در اقتصاد خواهد بود .همانطور كه در فرایند توسعه اقتصادی ،هزینههای
سرمایهگیاری بیش از سایر هزینهها ،اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد ،هزینههای جاری و انتقالی نیز با افزایش تقاضای كل و بطور
غیر مستقیم توسعه اقتصادی را متأثر میسازند .به عنوان مثال ،افزایش كمکهای مالی و اجتماعی دولت بیکاران و افراد كم درآمد
سبب افزایش تقاضا برای كاالهای مصرفی میگردد و ایج افزایش تقاضا سبب افزایش سرمایهگیاریها میشود.
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اگر اقتصاد با وضعیت ركودی مواجه بشود ،با افزایش هزینههای عمومی و در نتیجه افزایش درآمد مردم تقاضای كل
افزایش یافته و یارانههایی نیز كه از طرف دولت برای تشویق تولید كنندگان بخش خصویی پرداخت میشود .ظرفیت تولیدی
جامعه را افزایش میدهد و ایج امر منجر به افزایش اشتغال گردیده و موجبات كاهش نرخ بیکاری را فراهم میآورد.
برای توزیع عادالنه درآمد نیز سادهتریج راه ویول مالیات از ثروتمندان جامعه بر اسا

مقررات مالیاتی و انتقال آن از

طریق هزینههای عمومی به افراد كم درآمد جامعه است.
الف – تأثیر ضريب فزاينده در هزينههای سرمايهگذاری دولت
هنگامی كه هزینههای سرمایهگیاری افزایش پیدا میكند موجبات افزایش درآمد ملی فراهم میشود .اما ایج افزایش درآمد
ملی با توجه به ضریب فزاینده مالی ،بیش از افزایش سرمایهگیاری میباشد .دولت ،برای رهایی از ركود اقتصادی باید سطح اشتغال
را افزایش دهد .بدیج جهت به عمران و تأسیس زیربناهای اقتصادی كشور میپردازد و یا در زمینههای دیگری مانند تولید كاالها و
خدمات اقدام به سرمایهگیاری میكند .بنابرایج ،تقاضا برای عوامل تولید افزایش یافته و افزایش سرمایهگیاریهای دولت منجر به
افزایش پرداختهای عمومی میشود كه ایج امر افزایش درآمد یاحبان عوامل تولید را در پی دارد.
برای مثال اگر دولت برای ساختمان یک بزرگراه معادل  411میلیارد ریال هزینه نماید ،بنابرایج  411میلیارد ریال از
یندوق دولت به یندوق یاحبان عوامل تولید منتقل خواهد شد .در دورهای كه ایج هزینهها انجام میگیرد اگر میل نهایی به
مصرف ( )MPCدر جامعه برابر  85درید باشد ،در ایج حالت یاحبان عوامل تولید معادل  311میلیارد ریال از درآمد خود را
مصرف نموده و بقیه یعنی  25درید دیگر را ( 111میلیارد ریال) پسانداز خواهند كرد .اگر استدالل اخیر را ادامه دهیم نتایج
ذیل حایل خواهد شد.
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بنابرایج مشاهده میشود كه با افزایش معادل  411میلیارد ریال در هزینههای سرمایهگیاری دولت ،درآمد ملی جامعه
به  4برابر ایج مبلغ یعنی  1611میلیارد ریال افزایش خواهد داد.

الف – بهرهوری در هزينههای عمومی
هزینههای عمومی تا اواخر سالهای دهه  1121در كشورهای اروپایی حدود  15درید و در ایاالت متحده آمریکا حدود 5
درید تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میداد و بودجه دولتها خیلی كوچک بود .امروزه هزینههای عمومی در سایه
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برخی عوامل مانند سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و دفاعی افزایش یافته است .بطوریکه در كشورها اروپایی و ایاالت متحده ایج
1
هزینهها بیش از
3

تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد.

در حال حاضر در اكثر كشورها موضو اسراف و ولخرجیهای دولت در چارچو هزینههای عمومی كه باعث از بیج
رفتج منابع اقتصادی میشود ،مطرح میگردد .بنابرایج ،در ارتباط با افزایش بهرهوری در هزینههای عمومی ،باید گفت كه
یرفهجویی در هزینهها و همچنیج اقداماتی به منظور جلوگیری از افزایش مالیاتهای غیرمعمول ،در مالیه عمومی از اهمیت
وافر برخوردار است.
در مورد تعریف "بهرهوری هزینههای عمومی" با یک مشکل اساسی مواجه میباشیم ،زیرا استانداردها و یا معیارهایی
كه در تعییج بهرهوری فعالیتهای بخش خصویی بکار گرفته میشوند ،نمیتوان عیناا در فعالیتهای بخش عمومی استفاده
كرد .در فعالیتهای بخش خصویی هزینههای پرداخت شده و اقدامات انجام گرفته و نتایج آنها معموالا با پول ،تولید و افزایش
سود ارزیابی میشود .اما فایده اجتماعی فعالیتهای دولت را همیشه نمیتوان با معیارهای مادی مانند پول ارزیابی كرد .هزینه
خرید یکصد فروند هواپیما برای نیروی هوایی ،هزینه خرید یکهزار جلد كتا

برای كتابخانهها و هزینه خرید یک تخت

بیمارستانی را میتوان تعییج نمود ،اما فایده اجتماعی خرید ایج نو كاالها را نمیتوان با پول ارزیابی كرد .دولت در مسیر
فعالیتهای خود با وضعیتی مواجه است كه ایجا میكند ،امروز هزینههای زیادی را متحمل شود تا در آینده با هزینه كمتر،
خدمات و رفاه بیشتری را به مردم عرضه نماید كه در ایج راستا میتوان به هزینههایی مانند هزینههایی برای دفا ملّی ،امنیت
اجتماعی و تأمیج بهداشت عمومی اشاره نمود.
یک مقایسه تطبیقی در زمینه استفاده از هزینهها در بخش عمومی و بخش خصویی را میتوان به شرح ذیل بیان
نمود
 كاركنان بخش دولتی مانند كاركنان بخش خصوص ،تحت فشار یرفهجویی نیستند .فردی كه در بخش دولتی مس ولتانجام هزینههای عمومی را دارد ،در یورت عدم موفقیت ،مانند مس ولیج بخش خصویی ورشکسته نمیشود .همچنیج در
یورت گسترش هزینههای عمومی با كاهش سود مواجه نمیگردد .اگر مدیری رفتار یرفه جویانهای را پیشه نماید ،جایزهای
دریافت نمیكند و به همیج جهت مدیرانی كه در بخش عمومی كار میكنند ،تمایل زیادی به افزایش بودجه و هزینههای
زیرمجموعه خود نشان میدهند چرا كه در چنیج حرفهای پیشرفت زیرمجموعهها را در افزایش هزینهها تصور كنند.
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 برعکس بخش خصویی ،در بخش دولتی نمیتوان یک تصمیم آنی و فوری اتخاذ نمود و متعاقب آن اقداماتی انجام داد زیراایج امر مستلزم انجام سلسله مراتب دولتی است .تصمیمگیری در مورد هزینههای عمومی در هیأتها ،كمیسیونها و مجالس
متعددی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب میشود .هنگام تصمیمگیری ،عکسالعملهای متفاوتی نیز از طرف گروههای
مختلف نشان داده میشود كه در ایج امر نیز تأخیر قابل مالحظهای را در فرایند تصمیمگیری فراهم میآورد.
در كشورهایی كه با رژیم دمکراسی اداره میشوند ،یکی از راههای جمعآوری آرای مردم ،تعهد انتخا

شونده در

افزایش هزینههای عمومی است .همچنیج در اكثر كشورها ،بخش عمدهای از هزینههای عمومی به دفا ملی تخصیص داده
میشود .از آنجایی كه ایج نو هزینهها از اسرار دولتها محسو میشود ،بنابرایج ،سری بودن ایج هزینهها نیز محدودیتهایی
را برای تجزیه و تحلیل هزینههای عمومی به وجود میآورد و در نتیجه ،بهرهوری مورد انتظار از هزینههای عمومی حایل
نمیشود .بنابرایج تعییج بهرهوری هزینههای عمومی و جلوگیری از ضررهای اقتصادی كار آسانی نیست زیرا افزایش بهرهوری
فعالیتهای دولت و تشویق و توسعه امر یرفهجوئی ،در ساختار دولت خود به خود به وجود نمیآید و برای تحقق ایج اهداف
به ترتیبات و سازماندهی خایی نیاز است.
برای افزایش بهرهوری هزینههای عمومی راههای متفاوتی وجود دارد كه مهمتریج آنها به شرح زیر است
 -1حذف کلیه عواملی که بهرهوری را در سازمان دولتی محدود مینماید
دولت سازمان بزرگی است كه فعالیتهای متفاوتی را تعقیب میكند و مانند هر سازمان یا مؤسسه دیگر در انجام
كارهای خود با محدودیتهایی مواجه است .دولت سازمانی است كه با زیرمجموعههای خود ،فعالیتهایی را تعقیب میكند و
در ایج راستا ،ممکج است مجموعهای از افکار و اقداماتی كه با یرفهجویی در تناقص است وجود داشته باشد .در ایج نو مواقع
الزم است كه در محیط اداری ،احسا

مس ولیت استفاده از منابع مالی دولت و اهمیت یرفهجوئی آموزش داده شود .برای

برداشتج گامها دیگر در جهت افزایش بهرهوری ،الزم است كه كارمندان دولت در تسریع خدمات جدیت بیشتری نشان داده و
از پدیده كاغیبازی امتنا نمایند .در ایج راستا ،مقامات دولتی نیز نباید با مقاید سیاسی از هزینههای عمومی استفاده نمایند
زیرا ایج امر موجب كاهش بهرهوری میگردد .همچنیج در استخدام كارمندان باید لیاقت و شایستگیهای متقاضی مد نظر
گرفته شود و در توزیع هزینههای عمومی نیز هدف مورد انتظار باید افزایش تولید ،فایده اجتماعی و رفاه جامعه باشد.
 -2ضرورت سازماندهی برای بهبود بهرهوری
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مدیریت و وسیلهای برای تحقق اهداف گروهی به شیوههای مؤثر است .انجام

سازماندهی الزمة اعمال مطلو

فعالیتهای گسترده سازمانی مانند دولت ،نیازمند تالش و كوشش افراد متعددی بوده و قاعدتاا ایج امر از عهده یک فرد به
تنهایی بر نمیآید .بلکه مدیر از طریق همکاری و تالش فکری و فیزیکی دیگران و گردآوردن و هماهنگ نمودن آنها و نیز
ارتباط مناسب با سایر بخشها میتواند اهداف مورد نظر را محقق سازد.
سازماندهی عبارت است از اختصاص وظایف و منابع به گروههای كاری در بخشهای مختلف سازمان و به منظور
تحقق اهداف بلندمدت مورد نظر بوده و فرآیندی است كه طی آن تقسیم كار میان افراد و گروههای كاری و هماهنگی میان
آنها یورت میگیرد.
برای اینکه بهبود بهرهوری به عنصر الینفک عملکرد و فرهنگ سازمانی تبدیل گردد ،الزم است كه كلیه كاركنان از
اثرات آن كامالا آگاه شوند و با احسا

تعهد نسبت به آن ،ایج فریت را داشته باشند كه در فرایند بهبود ،مشاركت نمایند.

مدیران و كاركنان باید بهرهوری را مس ولیت مسلم و مهم شغلی خود تلقی كنند .در یورتی كه كاركنان ،بهرهوری را به عنوان
یک مس ولیت اضافی تلقی نمایند ،بهرهوری از حالت "برنامه" بودن پا فراتر میگیارد .بنابرایج ،نهادینه كردن بهرهوری ،تعهد و
ضرورت بلندمدت است و موضوعی نیست كه بتوان آن را با یک حركت سریع و مقطعی انجام داد.
ایجاد فرایند بهرهوری ،تالشی است برای تغییر سازمانی كه برای موفقیت آن باید موارد ذیل به طور مناسب مورد نظر
قرار گیرد.
 اعتقاد به كار گروهی و مداوم برای بهبود؛ اعتماد متقابل بیج مدیریت و كاركنان؛ وجود رهبری و مدیریتی توانا و الیق برای ایجاد تغییر؛ همکاری و مشاركت كاركنان؛ برقراری سیستم ارتباطی مؤثر در سازمان؛ تناسب تغییرات با توان و امکانات سازمان؛ برقراری سیستمهای پاداش و سهیم كردن افراد در منافع حایل از بهبود؛ امنیت شغلی و ایجاد شرایط كه كاركنان بخشی از زندگی آنها باشد؛51

 پرداخت حقوق مکفی و احترام و حرمت به كارمند؛ پییرش مقاومت در مقابل تغییر به عنوان یک امر طبیعی ناشی از طبیعت انسان؛ آموزش مداوم سطوح مختلف افراد سازمان؛ توزیع عادالنه پرسنل با تجربه ،آگاه و كارا و با امکانات اداری در پایتخت و مناطق دیگر.ج -محاسبه کشش کل مخارج جاری و عمرانی دولت (کل مخارج غیر محرمانه و غیرنظامی دولت) نسبت به محصول
ناخالص ملی و محاسبه میل نهایی به مصرف بخش دولتی
ایج شاخص نیز میتواند برای اندازهگیری حجم فعالیت دولت در طی زمان مناسب باشند كه در ایج راستا ممکج است
با حالتهای زیر مواجه باشیم
 )1در یورتی كه كشش هزینههای دولت همواره و یا اغلب موارد بزرگتر از یک باشد ،كه در ایج یورت با نسبتهای رو به
رشد مخارج دولت روبرو خواهیم بود.
 )2در یورتی كه نسبت مزبور مساوی یک باشد ،در ایج یورت با نسبتهای ثابت مخارج دولتی روبرو خواهیم بود.
 )3در یورتی كه نسبت مزبور كوچکتر از یک باشد ،در ایج یورت با نسبتهای رو به كاهش مخارج دولتی روبرو میباشیم.
G
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بخش پنجم :ضرورت هزينههای دولت ،علل و عوامل رشد هزينهها
الف -ضرورت وجودی مخارج عمومی
مخارج دولت در ابتدا تنها جنبه اداری داشته و محدود به هزینههای حفظ امنیت و نظم داخلی كشور بوده است .اما
در ارتباط با ایج موضو كه چرا امروزه ،بخش عمومی تا ایج اندازه گسترش و اهمیت یافته است و اینکه به چه علت ارقام
مربوط به مخارج عمومی ،اقالم با اهمیتی از حسابهای ملی را تشکیل میدهد مسائل فراوانی مطرح است.
در ایج راستا به نظر میرسد كه تفوق و برتری دولتها تا حدود زیادی میتواند انعکاسی از ایدئولوژیهای سیاسی،
اجتماعی گوناگون و تعامل و تقابل نهادهای منبعث از آنها باشد .وجود ایج نهادها (احزا  ،سندیکاها و اتحادیههای كارگری و
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كارفرمایی و  )...و همچنیج نیاز به ایجاد تنظیمات خایی كه قدرت نهادهای فوق را در راستای منافع ملی قرار دهد خود از
ویژگیهای اقتصاد نویج است .ایج عوامل و برخی از الزامات دیگر ،اقتصادهای كنونی را به یورت نظام اقتصادی مختلط
درآورده است كه در آن بخشهای عمومی و خصویی به شکل كامل بر هم اثر میگیارند .اما مس له از ایج هم فراتر است زیرا
به نظر میرسد كه ساز و كار بازار به تنهایی قادر به انجام تمامی وظایف اقتصادی جامعه نیست و یک سیاست عمومی جامع به
منظور هدایت ،ایالح و تکمیل آن الزم است .بنابرایج اندازه و اهمیت بخش عمومی بیش از آنکه مس لهای ایدئولوژیک باشد،
مس له ای فنی است .در واقع شکست بازار در اركان ایجاد انحصار (اعم از طبیعی یا تکنولوژیکی یا  )...و نبود هیچگونه ساز و
كاری جهت تولید كاالی عمومی ،توزیع عادالنه درآمدها ،دستیابی به نرخهای باالتر رشد اقتصادی و لحاظ كردن آثار خارجی
مثبت یا منفی ،اساسیتریج دلیل دخالت دولت در اقتصاد میباشد.
همانگونه كه در بخشهای قبلی نیز عنوان گردید ،میتوان دالیل عمده دخالت دولت در بازار را به ترتیب زیر یادآوری
نمود.
 -1ایج ادعا كه ساز و كار بازار میتواند به استفاده مؤثر و كارآمد منابع منجر شود ،تنها در یورت وجود رقابت كامل در بازار،
یحیح میباشد .ایج گفته بدان معناست كه مانعی بر سر راه ورود آزادانه به بازار ،وجود ندارد و مصرفكنندگان و
تولیدكنندگان باید شناخت كامل از بازار داشته باشند .در ایج راستا ،مقررات دولتی و یا تمهیدات دیگر برای حصول اطمینان
از وجود ایج شرایط الزم است.
 -2در محدودهای كه منحنی هزینه متوسط نزولی است و با توجه به امکان ایجاد انحصار طبیعی ،رقابت تا حد زیادی غیر موثر
است و لیا نیاز به دخالت دولت وجود دارد.
 -3معموالا بدون حمایت و تقویت ساختار قانونی دولت ،ترتیبات و مبادالت قراردادی الزم برای عمل بازار نمیتواند وجود
داشته باشد .حتی اگر ساختار قانونی نیز وجود داشته باشد و تمامی موانع از سر راه رقابت برداشته شده باشد ،ویژگیهای
تولید یا مصرف برخی كاالها (كاالهای عمومی) به گونهای است كه نمیتوان آنها را از طریق بازار ،تولید و عرضه نمود.
 -4ارزشهای اجتماعی حاكم بر جامعه ،ممکج است تعدیالتی را در ساختار و عملکرد نحوه توزیع درآمد و ثروت و انتقال
حقوق مالکیت ضروری بدانند كه انجام ایج تعدیالت تنها توسط یک سازمان قوی چون دولت امکانپییر است.
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 -5نظام بازار و به ویژه در یک نظام پیشرفته مالی الزاماا سطح باالی سطح اشتغال ،ثبات سطح قیمتها و نرخ مطلو رشد
اقتصادی را به ارمغان نمیآورد .برای تضمیج چنیج هدفهایی سیاستگیاریهای عمومی و اجرای آن الزم است.
 -6نرخ تنزیلی كه در تعییج ارزش آینده (نسبت به حال) برای مصرف و یا هر متغیر دیگری به كار میرود ،ممکج است از
نقطه نظرهای عمومی و خصویی متفاوت باشد .با توجه به اینکه ایج نرخهای تنزیل اهمیت فراوانی در تعییج میل نهائی به
مصرف و پسانداز سرمایه گیاری و به ویژه میزان مطلو استخراج منابع طبیعی در مراحل اولیه رشد دراند ،دخالت دولت را در
تعییج نرخهای یاد شده توجیه میسازد.
ذكر ایج نکته نیز حائز اهمیت است كه ایج استدالل كه محدودیتهای مکانیزم بازار ،برقراری ضوابط ایالحی و
سیاست عمومی را ایجا میكند .بدیج معنی نیست كه در سایه هر سیاستی ما شاهد عملکرد مطلو نظام اقتصادی جامعه
باشیم .سیاست عمومی نیز میتواند مانند سیاست خصویی دچار اشتباه گردد و غیر موثر واقع شود .در ایج راستا هدف ایلی
بیانگر ایج نکته است كه طراحی و اجرای سیاست چگونه باید باشد.
در ادبیات مربوط به اقتصاد بخش عمومی و به منظور اثبات لزوم دخالت دولت در اقتصاد ،به نارساییهای بازار و علل
شکست بازار نیز اشاره میگردد .در ایج راستا برخی از نظریهپردازان شکست بازار را در نبود بازار رقابت كامل و برخی دیگر،
عدم توانایی بازار رقابت كامل در جهت دستیابی به كارآیی پارتو را از علل عمده شکست بازار میدانند .كارآیی ،اشبا بهبود
است و اقدام به بهتر كردن وضع یکی ممکج است وضع دیگری را خرا نماید .بهبود پارتویی تخصیص مجدد منابعی كه ؟
وضعی یک شخص را بهتر سازد بیآنکه وضع دیگری را بدتر كند.
ب -علل رشد مخارج دولت
در ایج قسمت به برخی از مهمتریج نظریههای تبییج كننده رشد مخارج عمومی اشاره مینمائیم .در ایج راستا،
تعدادی از نظریه پردازان به دالیل رشد هزینههای دولت از دید مسائل كالن اقتصادی از دیدگاه سمت تقاضا پرداختهاند و در
ارتباط با رشد مخارج عمومی دولت در یک دوره زمانی ،نظریات مختلفی اراده نمودهاند.
به نظر واگنر اقتصاددان قرن نوزدهم ،با توسعه فعالیتهای اقتصادی و ینعتی شدن برخی از جوامع ،مجموعه
ارتباطات قانونی ،بازرگانی و اجتماعی بسیار پیچیدهتر گردیده و در عیج حال نقش دولت در برقراری نظام تشکیالتی ،خود به
خود مستلزم رشد و اندازه بودجه عمومی است .واگنر همچنیج بر ایج اعتقاد است كه بسیار از كاالهای عمومی نسبت به درآمد
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كششپییر هستند و بنابرایج در طول مدت زمانی كه جامعه به سرعت ینعتی میشود و درآمدها رشد پیدا میكنند،
هزینههای عمومی نیز باید گسترش یابند.
اگر هزینههای عمومی نیز از نظر درآمدی كششپییر باشند ،رشد درآمدها ،بخشی از روند افزایش هزینههای دولت را
توجیه نموده لیا ینعتی شدن ،شهرنشینی و تحوالت جمعیتی منجر به افزایش هزینههای عمومی به عنوان واكنش بخش
عمومی نسبت به ایج پدیدههاست .الزم به ذكر است كه بسیاری از دانشمندان و بررسیهای تجربی ایج نظریه واگنر را مورد
تأیید قرار دادهاند .به طور كلی قانون واگنر را میتوان با ایج عبارت كه با رشد درآمد سرانه در اقتصاد ملی ،اندازه نسبی بخش
عمومی دولت نیز افزایش مییابد بیان نمود.
علل رشد هزینههای دولت از دیدگاه پیکاک و وایزمج نیز در اینجا قابل بررسی است .اسا

الگوی زمانی پیکاک و

وایزمج بر مجموعه قضاوتهایی كه به وسیله نسبت هزینههای عمومی به تولید ناخالص ملی بیان میگردد پیریزی شده است.
بر طبق ایول مقدماتی ت وری فرآیند سیاسی آنان ،در یک نظام مبتنی بر دموكراسی كه مردم در مورد سطح بار مالیاتی
مناسب دارای نقطه نظر هستند .افزایش هزینههای عمومی دولتها بشدت محدود میشد همراه با بروز حواد
اجتماعی نظیر جنگ و همچنیج حواد

فاجعهآمیز

طبیعی ،سطح قابل قبول بار مالیاتی شهروندان افزایش مییابد و بدیج لحاظ

هزینههای عمومی افزایش مییابد .در نتیجه نسبت هزینههای عمومی به تولید ناخالص ملی جهشی ناگهانی داشته و همچنیج
تركیب هزینههای دولت نیز تغییر خواهد یافت .با پایان حواد فاجعهآمیز ،نرخ مناسب مالیاتی به سطح اولیه خود باز نگشته و
از ایج رو هزینههای عمومی نیز به سطح قبلی خود باز نخواهد گشت .قابل ذكر است كه ایج نظریه مورد انتقاد بعضی از
اقتصاددانان قرار گرفته است.
برخی از نظریهپردازان نیز به دالیل رشد هزینههای دولت از دید مسائل اقتصاد كالن با توجه طرف عرضه بررسی و
تحلیل نمودهاند .در ایج راستا اندیشمندانی مانند روستو و ماسگریو اعتقاد دارند كه در مراحل آغازیج رشد اقتصادی،
سرمایهگیاری بخش عمومی بعنوان بخشی از مجمو سرمایهگیاری در اقتصاد ،گسترش مییابد كه در ایج راستا میتوان به
تسهیالت زیربنایی نظیر جاده ،سیستمهای حمل و نقل ،برقراری نظم ،بهداشت و آموزش و سایر سرمایهگیاریهای مورد نیاز
برای توسعه منابع انسانی را اشاره نمود .در واقع سرمایهگیاری بخش عمومی بنا به ضرورت ،درگیر ایجاد مرحله خیز اقتصادی
در مراحل میانی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی میشود .در مراحل میانی رشد اقتصادی ،دولت به عرضه كاالهای
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سرمایهای ادامه میدهد ،اما در عیج حال سرمایهگیاریهای بخش عمومی مکمل سرمایهگیاریهای بخش خصویی است.
ماسگریو اعتقاد دارد كه در طول دوره توسعه اقتصادی و در زمانی كه سرمایهگیاری به عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی
افزایش مییابد سهم سرمایهگیاری بخش عمومی از تولید ناخالص ملی كاهش خواهد یافت .روستو نیز معتقد است ،همچنان
كه اقتصاد به مرحله بلوغ میرسد ،تركیب مخارج عمومی از راستای مخارج زیربنایی به مخارج فزاینده آموزش ،بهداشت و
خدمات رفاهی منتقل خواهد شد .از طرف دیگر در مرحله مصرف انبوه نیز برنامههای بهبود درآمدی و سیاستهای طراحی
شده برای توزیع مجدد رفاه به نحو چشمگیری نسبت به سایر اقالم مخارج عمومی ،رشد خواهد كرد.

ج -عوامل تعیین کننده رشد مخارج دولت
عوامل متعددی در تعییج چگونگی رشد اندازه و تركیب مخارج دولت تأثیر دارند كه میتوانند انعطاف ناپییریهایی را
در هزینهها و مخارج دولت بوجود آورند .مهمتریج ایج عوامل عبارتند از
 -1تغییرات جمعیت
از جمله عواملی كه میتواند بر میزان هزینههای دولت تأثیر بگیارد ،تغییرات جمعیت است .هر گونه تغییری در
جمعیت چه از نظر تعداد و چه از نظر تركیب میتواند بر مخارج اثر بگیارد .همراه با افزایش جمعیت ،اگر دولت بخواهد درآمد
سرانه را ثابت نگه دارد؛ ،باید مخارج جاری و سرمایهای خود را افزایش دهد و در چنیج شرایطی خدمات عمومی دولت باید
گستردهتر شود .بررسیهای موردی نشان داده است كه همزمان با افزایش جمعیت ،هزینههای دولت نیز فزونی مییابد.
همچنیج توزیع جمعیت از نظر جغرافیایی و به طور كلی پراكندگی جمعیت در كشور نیز از جمله عوامل تعییج كننده در
میزان مخارج دولت است.
در یورتی كه نرخ رشد جمعیت تغییر كند ،ساختار كلی جمعیت متفاوت خواهد شد .افزایش نرخ رشد جمعیت سبب
باال بردن درید جمعیت جوان و كاهش ایج نو عامل نیز موجب باال رفتج درید جمعیت سالخورده خواهد بود .بدیج ترتیب
با تغییر ساختار جمعیت ،ساختار نیازهای جامعه نیز تغییر خواهد كرد و از ایج نظر دولت باید نو مخارج خود را متناسب با
بافت جدید جمعیت منطبق نماید.
در مجمو  ،هر تغییری كه در جمعیت كشور پدیدار شود انعطاف ناپییریهای مشابه آن ،تغییراتی در هزینههای دولت
بوجود میآورد كه تغییر هزینهها را دشوار میسازد.
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 -2تغییرات فنی
تأثیر تغییرات فنی بر بودجه دولت را نیز میتوان به ویژه در مراحل مختلف رشد اقتصادی مشاهده كرد .با بهرهگیری
از دانش فنی جدید ،كاالهایی به بازار وارد میشود كه پیش از بروز تحوالت فنی ،وجود نداشت و لیا با در نظر گرفتج ماهیت
وسعت و اهمیت تغییرات ،تأثیر نوآوری بر بودجه دولت مشخص میشود .به عنوان مثال اگر تعداد اتومبیلهای سواری افزایش
یابند ،ایجاد زیرساختهایی مانند جاده سازی در بودجه دولت اهمیت بیشتری پیدا میكند.
در مقابل ،افزایش بهرهوری نیز میتواند سبب كاهش در هزینههای دولت شود .مسأله ایج است كه دولت معموالا كمتر
از بخش خصویی از افزایش بهرهوری بهره برد و بنابرایج انعطاف ناپییری هزینهها در جهت كاهش هزینه به وضوح در بخش
دولتی مشهود است.
 -3تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
ایج تغییرات با اینکه ماهیتی غیراقتصادی دارند ولی میتوانند از نظر اقتصادی تأثیری گسترده داشته باشند ،و در
نهایت هزینههای دولت را به میزانی قابل مالحظه تغییر دهند .تغییرات اجتماعی ،ممکج است دولتی را بر سر كار آورد كه
بخواهد توزیع درآمد را عادالنهتر سازد .چنیج تغییری لزوماا میتواند هزینههای دولت را افزایش دهد ،و بنابرایج هر گونه
كاهش در ایج قبیل هزینهها ،بدون زیر پا گیاشتج هدفهای دولت غیر ممکج میشود.
تغییرات سیاسی و نیز انقال  ،تقاضای مؤثر را در جامعه تغییر میدهد .بنابرایج جامعه به مصرف كاالها و خدمات
عمومی متفاوتی در شرایط جدید متمایل میشود .دولتی كه پس از انقال و یا هر تحول سیاسی دیگر روی كار میآید به
ناچار باید هزینههایی كه در جهت سوق جامعه به سوی آرمانهای دولت جدید است ،متحمل شود .از ایج دید ،كاهش هزینهها
تا حدودی غیرممکج میشود و مخارج دولت انعطافپییری خود را از دست میدهد.
مشخص شدن شفافسازی مس ولیتهای دولت در برخی از حوزهها از عوامل دیگری است كه هزینههای دولت را
انعطافناپییر میسازد .در جوامع چند حزبی دولتهایی كه در مصدر كار قرار میگیرند با تغییر میزان هزینههای رفاهی،
رأیدهندگان بیشتری را به سوی خود جلب میكنند و لیا بودجه دولت نیز با انعطاف ناپییری سیاسی – اجتماعی رو به رو
میشود.
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 -4جنگ و مسائل ناشی از آن
جنگ و سایر نابسامانیهای گسترده اجتماعی – سیاسی میز به طور مشابه تأثیری عمیق بر هزینههای دولت
میگیارند و سبب محدود شدن دامنه كنترل دولت در زمینه تنظیم مخارج میشوند .در دوران جنگ ،اقتصاد به سرعت از
مسیر عادی خارج میشود و حتی در مواردی دوباره به روال اولیه باز نمیگردد .در زمان جنگ ،هزینههای نظامی جایگزیج
هزینههای عادی میشود و لیا كل هزینههای جنگی افزایش مییابند.
در ایج چارچو میتوان به تحقیقی كه روبرت جی.برو در خصوص مخارج دولت ،نرخهای بهره و قیمتها و كسری
بودجه در انگلستان كه در خالل سالهای  1811تا  1117انجام داده است ،اشاره نمود .هدف ایلی ایج بررسی اثرات تغییر
مخارج دولت (كه از طریق مخارج نظامی بررسی میشود) روی نرخ بهره واقعی ،حجم پول ،قیمتها و كسری بودجه میباشد.
در ایج بررسی ابتدا یک چارچو نظری در ایج خصوص ارائه و سپس با استفاده از الگوهای ریاضی تأثیر مخارج نظامی بر روی
متغیرهای نرخ بهره واقعی ،حجم پول ،قیمتها و كسری بودجه مورد بررسی قرار میگیرد .نتیجه كلی بدست آمده توسط وی
حاكی از ایج امر است كه مخارج موقتی به طور عمده نامی از طریق افزایش بدهیها ،در مقابل مالیاتها (مالیات تورمی) تأمیج
مالی گردیدهاند .لیا به جای پیشبینی یک مقدار ثابت برای نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی ،ایج نسبت در دوران
یلح كاهش داشته است.

بخش ششم :منابع تأمین درآمد دولت
دولت برای انجام فعالیتهای خود ،ناچار است كه از یک سو نهادههای تولیدی و از سوی دیگر كاالها و خدمات تولید شده
را در بازار خریداری نماید .بدیهی است كه دولت برای تأمیج كاالها و خدمات خود نیاز به درآمد دارد .در مورد درآمد دولت،
نظریههای متفاوتی وجود دارد كه در ایج رابطه و میتوان به اقتصاددانان كالسیک اشاره نمود كه درآمدهای عمومی دولت را به دو
گروه تحت عنوان درآمدهای واقعی و درآمدهای غیر واقعی تقسیم كردهاند .در ایج راستا ،مالیاتها و درآمدهای حایل از امالک
خالصه دولت را میتوان درآمدهای واقعی ،استفاده از وام و اسناد خزانه را از نو درآمدهای غیر واقعی تلقی نمود.
پس از تحول سیستم اقتصادی از اقتصاد سرمایهداری به اقتصاد ارشادی یا دولتی ،از اوایل قرن بیستم و همراه با
افزایش هزینههای دولتی درآمدهای نیز گسترش یافت .رشتههای مختلفی از ینایع جای زمیجهای مزروعی و امالک خالصه
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دولت را فرا گرفت .با توسعه مخارج و وظایف دولتها ،مالیاتها نیز افزایش یافتند ،به طوریکه امروزه دولتها بخش قابل توجهی
از درآمد ملی كشور را تحت عنوان مالیاتها جهت تامیج مالی مخارج خود برداشت میكنند .در مورد درآمدهای دولت نیز
تعاریف و طبقهبندی متفاوتی وجود دارد كه در ایج میان به تعاریف و طبقهبندی بیجالمللی درآمدهای دولت بسنده میشود.
بخش اول -مفهوم درآمد
درآمد عبارت از ارزش مجموعه مبادالتی است كه ارزش خالص بخش دولتی را افزایش میدهد .بنابرایج ،فروش یک
دارایی ،یک مبادله درآمدی محسو نمیشود زیرا تأثیری بر ارزش خالص ندارد .به طور مثال ،فروش یک ساختمان اداری یا
واگیاری یک شركت دولتی ،درآمد نبوده بلکه فروش یک دارایی است.
مبادالت درآمدی به "درآمد مالیاتی" و "درآمد غیرمالیاتی" تقسیم میشود .درآمد مالیاتی شامل انتقاالت اجباری و
یکجانبه به بخش دولتی است .بنابرایج درآمدهای مالیاتی سه ویژگی عمده یعنی اجباری بودن ،یکجانبه بودن و پرداخت آن به
بخش دولتی را دارا میباشند .بعضی از انتقاالت اجباری مشخص مانند كمهای اجتماعی و جرایم معموالا به عنوان درآمد "غیر
مالیاتی" در نظر گرفته میشود" .غیر مالیاتی" خود به یورت مستقل دارای طبقهبندی خایی نیستند ،اما از عنایر تشکیل
دهنده درآمدهای دولت محسو میشوند.

الف -طبقهبندی درآمدهای دولت
 -1مالیات :در نظام آماری یندوق بیجالمللی پول ( ،)GFSمالیات به شش گروه تقسیم میشود
 -1-1مالیات بر درآمد ،سود و افزایش ارزش سرمایه (مالیات و افزایش ارزش سرمایه شمال وجوه توزیع شده یندوقهای
سرمایهگیاری است).
 -1-2مالیات بر فیش حقوقی (تكلیفی) و نیروی کار :ایج طبقه شامل مالیاتهایی میشود كه از كارفرمایان یا خویش
فرمایان به یورت دریدی از كل حقوق پرداختی و یا مبلغ ثابتی به ازای هر فرد شاغل دریافت میگردد .پایه ایج مالیات پس
از كسر مبالغ اختصاص یافته به تامیج اجتماعی ،محاسبه میشود.
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 -1-3مالیات بر دارایی :ایج گروه شامل مالیات بر استفاده ،تملک یا انتقال ثروت میشود .مالیاتهای مزبور ممکج است در
فوایل زمانی مشخص ،یک بار برای همیشه و یا در زمان انتقال مالکیت اخی گردد كه در ایج رابطه میتوان به مالیات بر
داراییهای غیر منقول ،مالیات بر ار و مالیاتهای مستمر و غیر مستمر بر دارایی اشاره نمود.
 -1-4مالیات بر کاالها و خدمات :ایج طبقهبندی شامل مالیات بر تولید ،استخراج ،فروش ،انتقال و اجاره كاال و خدمات میگردد.
از اقالم عمده ایج طبقهبندی میتوان به مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات عمومی فروش (عمدهفروشی یا خردهفروشی) ،مالیاتهای
تک مرحلهای و چند مرحلهای (مرحله تولید یا توزیع) ،مالیات استفاده از وسایط نقلیه ،مالیات بر انحصارات دولتی (توتون ،سیگار،
نوشابه ،كبریت و فرآوردههای نفتی) و مالیات بر خدمات خاص (حملونقل ،خدمات بانکی ،خدمات پست و مخابراتی) اشاره نمود.
 -1-5مالیات بر تجارت و مبادالت بینالمللی :ایج گروه به مواردی مانند حقوق و عوارض گمركی و وارداتی ،مالیات بر
یادرات ،مالیات بر سود انحصارات وارداتی و یادراتی ،مالیات بر خرید و فروش ارز ،مالیات بر سفرهای خارجی ،سرمایهگیاری
و فعالیتهای بیمهای در خارج و حواله پول به خارج از كشور ،طبقهبندی میشود.
 -1-6سایر مالیاتها :مالیاتهایی كه در سرفصلهای قبلی منظور نشده باشند و مالیاتهای تشخیص داده نشده ،در ایج
گروه طبقهبندی میشوند .ایج گروه شامل مالیات بهره و جرایم ناشی از دیركرد یا عدم پرداخت و حق تمبری كه از فعالیتها
و مبادالت خایی اخی میشود ،میگردد.

 -2کمكهای اجتماعی :كمکهای اجتماعی به دو شکل عمده یعنی الگوهای تامیج اجتماعی و الگوهای بیمه اجتماعی كه
منافع آن عاید شاغلیج یا بازنشستگان و وابستگان آنها میگردد.
 -3کمكهای بالعوض :كمکهای بالعوض انتقالهای جاری یا سرمایهای غیر اجباری بیج دو واحد دولتی یا واحد دولتی و
یک سازمان بیجالمللی میباشد.
 -4درآمدهای حاصل از مالكیت :شامل اقالم متنوعی از درآمدها است كه دولت در ازای داراییهای مالی یا غیر مالی خود
كه در اختیار دیگران قرار میدهد ،ویول میكند .از اقالم عمده درآمدهای حایل از مالکیت میتوان به مواردی مانند بهره،
سود سهام ،برداشت از درآمد شركتهای دولتی اشاره نمود.
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 -5درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات :از اقالم عمده ایج درآمدها نیز میتوان به مواردی مانند فروش از طریق
عوامل دولتی بازار ،حقالزحمه و اجرت ارائه خدمات و فروش از طریق عوامل دولتی غیر بازاری اشاره نمود.
عوامل دولتی بازار ،مانند شركتها و موسسات وابسته به دولت هستند كه مدیریت مستقل داشته و اجازه كسب درآمد
به آنها داده شده است .اجاره ساختمانهای دولتی نیز در درآمد «فروش از طریق عوامل دولتی بازار» طبقهبندی میشود .از
طرف دیگر ،درآمد مزبور شامل درآمدهای ناشی از فروش دارائیهای سرمایهای نمیگردد.
«حقالزحمه و اجرت ارائه خدمات» نیز شامل حقالزحمه برای یدور اجازه نامه و گواهینامههای اجباری میگردد.
فروش از طریق عوامل دولتی غیر بازاری نیز شامل فعالیتهای اجتماعی واحدهای دولتی میگردد .به طور مثال در
ایج زمینه میتوان به فروش كاالهای آموزشگاههای فنی و حرفهای محصوالت مزرعههای نمونه ،شهریه مدار

دولتی ،ورودیه

به پاركها و موزههای دولتی اشاره نمود.
 -6جرایم و خسارات :ایج گروه از درآمدها ،انتقالهای خارجی اجباری وضع شده از سوی دادگاهها و واحدها شبه قضایی به
دلیل عدم رعایت قوانیج و مقررات را شامل میگردد .آن دسته از ودیعههائی كه نزد دولت سپردهگیاری شده و بر اسا
مقررات به دولت منتقل میگردد نیز در ایج طبقهبندی منظور میشود.
 -7درآمدهای متفرقه و مشخص نشده :تمامی اقالم درآمدی كه در طبقهبندیهای فوق نباشد در درآمدهای متفرقه
طبقهبندی میشوند .به طور مثال در ایج زمینه میتوان به فروش كاالهای غیر سرمایهای مستعمل ،اخی حق بیمه به جز بیمه
عمر از شركتهای بیمه ،دریافتی از محل خسارتهایی وارد شده به دارایی دولتی اشاره كرد.
دو نكته مهم در خصوص استقراض و فروش داراییهای غیرمالی
بر اسا

ماده  12قانون محاسبات عمومی كشور ،منابعی كه تحت عنوان وام و انتشار اوراق قرضه ،برگشتی از

پرداختهای سال قبل و عناویج مشابه در قانون بودجه كل كشور پیشبینی میشود به عنوان درآمد محسو

نشده بلکه

بایستی به عنوان سایر منابع تامیج اعتبار مالی منظور گردد .بنابرایج ،استفاده از تسهیالت اعتباری سازمانها و موسسات
بیجالمللی باید به یورت استقراض خارجی ارزیابی شده و در بخش سایر منابع تامیج اعتبار ،طبقهبندی گردد.
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بر اسا

نظام آمارهای مالی ( ،)GFSدریافتهای مربوط به یدور نفت خام ،فروش ساختمانها و فروش اراضی و

مستغالت دولتی درآمد نبوده بلکه فروش دارایی غیر مالی محسو میشوند .یدور نفت خام و فروش ساختمانهای دولتی
باید تحت سرفصل "فروش دارائیهای غیرمالی تولید شده" و فروش زمیج نیز تحت سرفصل "فروش دارائیهای تولید نشده"
طبقهبندی گردند.

بخش سوم -تعلق مالیات
در یک نظام مالیاتی كارآمد كه هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت است ،از یک سو ،توزیع عادالنه درآمد و ثروت و از
سوی دیگر ،بهبود سطح رفاه جامعه مورد تاكید قرار میگیرد ،بحث تعلق مالیاتی كه در واقع به بررسی ایستگاه نهایی بار
مالیاتی میپردازد ،از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است.
همانطور كه میدانیم با وضع مالیات ،ما شاهد انتقال بخشی از منابع بخش خصویی به بخش عمومی خواهیم بود ،كه
در نتیجه موجبات نوعی بار مالیاتی فراهم میگردد .در ایج راستا ،ممکج است كه پرداخت كننده اولیه مالیات ،كه طبق قانون
بایستی مالیات را بپردازد ،و پرداخت كننده نهایی مالیات ،كه فشار واقعی مالیات را تحمل میكند ،اشخاص متفاوتی باشند و
در ایج یورت میگوئیم كه انتقال مالیات یورت گرفته است .ذكر ایج نکته الزم است كه معموالا مالیاتهای مستقیم ،قابلیت
انتقال نداشته و یا دارای قابلیت انتقال بسیار ناچیزی میباشند در مقابل ،مالیاتهای غیر مستقیم نیز میتوانند زمینههای الزم
را برای انتقال مالیات به مصرفكنندگان و یا عوامل تولید را فراهم آورند.
عوامل متعددی در انتقال مالیاتها تأثیر دارند كه از عمدهتریج آنها میتوان به مواردی مانند مقدار مالیات ،توسعه فرهنگ
مالیاتی ،نو مالیات ،كششهای قیمتی عرضه و تقاضا ،دورههای زمانی مختلف ،ساختار بازار و سیاستهای اقتصادی دولت اشاره
نمود .معموالا تجزیه و تحلیلهای مربوط به تعلیق مالیات ،به دو یورت تجزیه و تحلیل تعادل كلی و جزئی یورت میگیرد .در ایج
راستا ،به تجزیه و تحلیل نهایی كه در آن سعی میشود اثر تغییر مالیات را بر تمام قیمتها مورد بررسی قرار گیرد را تحلیل تعادل
كلی و به تحلیلهایی كه بر اثر اولیه و كلی تغییر مالیات بر بازار كاالی معیج و مشمول مالیات میپردازند ،تجزیه و تحلیل تعادلی
جزئی گویند .در ایج قسمت و در قالب تجزیه و تحلیل تعادل جزئی،تعلق مالیات را در بازارهای رقابت كامل و انحصار كامل و به
یورت مالیات بر حسب واحدها و مالیات بر حسب ارزش ،مورد بررسی و مقایسه قرار میدهیم.
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بنابرایج اگر هدف دولت از وضع مالیات ،افزایش درآمد مالیاتی باشد و با توجه به مفروضات ،ایج مقایسه نشان میدهد
كه مالیات بر حسب ارزش نسبت به مالیات بر حسب واحد ،ترجیح داده میشود.
بخش چهارم -مالیات بر ارزش افزوده
یکی از انوا مالیاتهائی كه در چند دهه اخیر به عنوان یک مالیات جدید در اغلب كشورهای جهان مطرح گردیده
است و تاثیرات قابل توجه ایج مالیات در افزایش ظرفیت مالیاتی و باال بردن توانائی مالی دولتها ،آن را به یورت یک تحول
در سیستم مالیاتی مطرح نموده است ،مالیات بر ارزش افزوده میباشد .ایج مالیات همانگونه كه از نام آن بر میآید ،مالیاتی
است كه بر ارزش افزوده وضع میگردد ،ارزش افزوده یک موسسه را میتوان (تفاوت) عواید ناشی از فروش كاالها خدمات
منهای كل هزینههایی دانست كه یرف تهیه و خرید مواد اولیه و كاالها و خدمات واسطهای شده است،در سطح كالن مجمو
ارزش افزوده كلیه بخشهای اقتصادی را میتوان معادل تولید ناخالص داخلی دانست .بنابرایج ارزش افزوده ایجاد شده در
بخشهای مختلف خدماتی از جمله بازرگانی ،رستوران و هتلداری ،مستغالت و موسسات پول و مالی را میتوان به عنوان،
پایههای ایلی ایج مالیات تلقی نمود.

الف -نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده
معموالا فرایند تولید كاالها طی مراحل مختلفی یورت میگیرد .اگر فرآیند تولید پارچه را در نظر بگیریم .در ابتدا
كشاورز پنبه را تولید نمود و آن را به كارخانه ریسندگی میفروشد .كارخانه ریسندگی نخ تولید را به كارخانه نساجی میفروشد
تا آن را به یورت پارچه درآورد و سپس ایج كارخانه ،پارچه را به عمدهفروشان میفروشد و تولید كنندگان لبا  ،پارچه را از
عمدهفروشان خریداری نموده و لبا  ،آماده شده را به مصرفكنندگان نهایی میفروشند.
فرآیند فوق را میتوان با مثال عددی در جدول ( )1نشان داد.
عنوان

کشاورز تولید

کارخانه

کارخانه

عمده فروشی

تولید کننده

کننده پنبه

ریسندگی

نساجی

پارچه

لباس

فروش

510111

710111

1150111

1210111

1310111

4750111

خرید

1

510111

710111

1150111

1210111

3550111

ارزش افزوده

510111

310111

250111

150111

110111

1310111

مالیات با نرخ %11

50111

30111

20511

10511

10111

130111
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جمع

ب -انواع مالیات بر ارزش افزوده
 -1مالیات بر ارزش افزوده از نو تولیدی
 -2مالیات بر ارزش افزوده از نو مصرفی
 -3مالیات بر ارزش افزوده از نو درآمدی
هر كدام از ایج سه نو مالیات به نوبه خود تحت دو ایل زیر قرار دارند
اصل اول :ایل مبداء به ایج مفهوم است كه مالیات بر روی ارزش افزوده همه كاالها و خدماتی كه در كشور تولید میگردند،
وضع میشود.
اصل دوم :ایل مقصد به ایج مفهوم است كه مالیات بر روی ارزش افزوده همه كاالها و خدماتی كه در كشور مصرف
میگردند ،وضع میشود.
در ایج راستا ممکج است كه به دو روش یعنی روش یورت حسا

یا روش بستانکار و روش كسر شوند ایج نو

مالیات محاسبه گردد.

 -1مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
در ایج نو مالیات ،مالیات كلی بر فروش اعمال میشود و به طوری كلی ایج نو مالیات بر ارزش افزوده میتوان بر
كاالهای مصرفی و سرمایهای اعمال گردد .در ایج روش كاالهای سرمایهای و استهالک آنها از مالیات معاف نمیباشند .به بیان
دیگر میتوان گفت كه به خرید كاالهای سرمایهای اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد .بنابرایج با توجه به اینکه ایج نو مالیات
انگیزه سرمایهگیاری را تضعیف مینماید ،نسبت به دو روش دیگر از اهمیت كمتری برخوردار میباشد.
پایه ایج مالیات به طور كلی عبارت است از )GDP-GW = C+I+GC+(X-M

 -2مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
در ا یج روش عالوه بر استهالک ،مخارج مربوط به كاالهای سرمایهای نیز از شمول پایه مالیاتی خارج میگردد .پایه
ایج مالیات برابر دریافتی بنگاهها منهای ارزش كلی خرید كاالهای واسطهای و نیز هزینههای سرمایهای است .در واقع با كاهش
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هزینههای سرمایهای از تولید ،آنچه كه باقی میماند برابر ارزش كاالهای مصرفی تولید شده است .به دلیل معاف بودن كاالهای
سرمایهای از مالیات ،انگیزه برای سرمایهگیاری بیشتر به وجود میآید و همچنیج در عمل استفاده از ایج روش نسبت به دو
روش دیگر از سهولت بیشتری برخوردار میباشد.
پایه ایج نو مالیات نیز عبارت است از )GDP-GW-I = C+GC+(X-M

 -3مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
ایج نو مالیات ،استهالک را در بر نمیگیرد و به ایج ترتیب مخارج سرمایهای خالص مشمول مالیات میباشد كه پایه
ایج نو مالیات نیز به یورت زیر است
) GDP-GW-D = C+(I-D)+GC+(X-Mبه طور كلی در ایج نو مالیات بر ارزش افزوده ،پایه كلی مالیات بر اسا

درآمودی

است كه عوامل تولید كسب مینمایند.
ج -مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده از نو درآمدی با مالیات بر ارزش افزوده از نو مصرفی تفاوت دارد ،زیرا در نو اول بنگاه مجاز
است كه استهالک را كم كند در حالی كه در نو دوم ،بنگاه فقط مجاز به كسر سرمایهگیاری ناخالص میباشد .به ا یج ترتیب
تفاوت پایه مالیاتی در سه روش فوقالیكر به واسطه تفاوت در نحوه محاسبه و به كارگیری كاالهای سرمایهای در مالیات بر
ارزش افزوده میباشد و همچنیج در بیج سه روش فوق ،مالیات بر ارزش افزوده از نو مصرفی كه كمتریج پایه مالیاتی را ایجاد
میكند به یورت یک مالیات عمومی بر مصرف است و از نظر اقتصادی اغلب خنثی است .زیرا كه در فرآیند تولید هیچ
اختاللی بیج سرمایه و سایر دادهها ایجاد نمینماید و لیا در بیج سه روشش یاد شده ،ایج روش نیز معموالا توسط اكثر كشورها
برگزیده شده است .البته استفاده از ایج روش باالتریج نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلو دارا است و به همیج
دلیل برخی ا ز كشورها كوشش میكنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نو مصرفی را به وسیله مالیات پییر نمودن بخشی از
كاالهای سرمایهای گسترش دهند.
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د -روشهای مختلف محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
 -1روش یورتحسا یا روش جمع شونده مستقیم
 -2روش جمع شوند غیر مستقیم
(سود) نرخ مالیات( +اجاره  +بهره +دستمزد) نرخ مالیات
(ورودیها – خروجیها) نرخ مالیات

 -3روش كسرشونده مستقیم

روش مزبور را گاهی تحت عنوان مالیات انتقالی تجاری نیز مینامند.
 -4روش كسر شونده غیر مستقیم
(خریدها یا ورودیها) نرخ مالیات( -فروشها یا خروجیها) نرخ مالیات
از بیج روشهای فوق روش چهارم كه روش یورتحسا نامیده میشود كاربرد بیشتری دارد.

ه -انواع مختلف نرخهای مالیات بر ارزش افزوده
به طور كلی نرخهای مالیاتی را كه در سیستم مالیات بر ارزش افزوده اعمال میگردد میتوان در چهار گروه زیر مورد
بررسی قرار داد
 -1نرخ صفر
كاالها و خدماتی كه مشمول ایج نو نرخ مالیات میشوند هیچ مالیاتی تعلق نمیگیرد ولی تولیدكنندگان ممکج است از
نهادها (كاالهای واسطهای) استفاده نموده باشند كه مشمول نرخ یفر نباشد كه در ا یج وضعیت مالیات پرداخته شده بر نهادها به
آنها ،باز پس داده میشود .به ایج ترتیب در مورد كاالها و خدماتی كه با ا یج نرخ مشمول مالیات نمیگردند خریداران ،مالیاتی را به
یورت افزایش قیمت تقبل نمیكنند .زمانی از نرخ یفر استفاده میگردد كه وضع مالیات بر بعضی كاالها و خدمات مشکل بوده و یا
توجیه اقتصادی نداشته باشد و یا هزینه اجرائی وضع مالیات باال باشد .تفاوت آن با معافیت مالیاتی در ایج است كه در معافیت
مالیاتی تولیدكنندگان كاالها و خدمات اگر چه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به نهادههای مورد نیاز را زمان خرید آنها میپردازند
ولی ایج مالیات به آنها مسترد نمیگردد و به ایج ترتیب بار مالیاتی تولیدكنندگان ممکج است به یورت افزایش قیمت به
مصرفكنندگان منتقل گردد .در حالیکه در نرخگیاری یفر چون مالیات بر نهادهها به تولیدكنندگان مسترد میگردد.
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مصرفكنندگان كاال و خدمات مشمول نرخ یفر ،هیچگونه بار مالیاتی را به یورت افزایش قیمت متحمل نمیشوند كه ایج مورد
اخیر ،از بعد عدالت اجتماعی نسبت به معافیت مالیات ،كارائی بیشتری دارد.

 -2نرخ استاندارد یا نرخ عمومی
به ایج نرخ ،نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفته میشود كه اغلب كاالها و خدمات بر اسا

ایج نرخ مشمول

مالیات می گردند .اعمال یک نرخ عمومی بر كلیه كاالها و خدمات از نظر اهداف توزیع درآمد در جامعه قابل توجیه نیست ،زیرا
بر خانوارهای كمدرآمد ،همان فشار مالیاتی وارد میشود كه بر خانوارهای مرفه وارد میگردد.

 -3نرخ پایینتر از استاندارد
ایج نرخ در مواردی كه برخی سیاستهای حمایت مورد نظر باشد ،اعمال میگردد و درید آن پاییجتر از نرخ استاندارد
میباشد ایج نرخ عموماا بر مواد غیایی ،دارو ،سوخت ،حملونقل عمومی و مطبوعات و برخی فعالیتهای آموزشی وضع میگردد.

 -4نرخ باالتر از استاندارد
ایج نرخ در سیستم مالیات بر ارزش افزوده بر كاالها و خدمات لوكس و تجملی تعلق گرفته و درید آن از نرخ استاندار
بیشتر میباشد .به طور كلی در اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده اگر نرخهای متعدد با توجه به نو كاالها و خدمات و یا
شرایط خاص جغرافیایی و منطقهای اعمال گردد ،اشکاالتی به واسطه گستردگی در زمینه تغییر احکام قانونی نسبت به شرایط
جغرافیایی را ایجاد میكند.

و -روشهای اجرائی مالیات بر ارزش افزوده
 -1شناسائی و تشکیل پرونده برای كلیه اشخاص مشمول ایج نو مالیات؛
 -2تخصیص كد تشخیص به مشمولیج ایج مالیات؛
 -3طراحی یورت حسا فروش -برگههای مالیاتی و دفاتر حسابداری؛
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 -4روشهای اجرائی در زمینه ویول و استرداد مالیات؛
 -5دادن آموزش الزم به ماموران مالیاتی و مؤدیان مشمول مالیات.

ز -مزایای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
 -1داشتج یک نظام جامع اطالعاتی؛
 -2تجهیز منابع مالی برای دولتها؛
 -3ثبات نسبی مبنای مالیات از طریق كاهش وقفههای زمانی ویول؛
 -4اقتصادی بودن هزینه ویول؛
 -5جلوگیری از فرار مالیاتی؛
 -6امکان تشخیص دقیقتر مالیات بر درآمد؛
 -8ایجاد تغییرات الزم در الگوی مصرف؛
 -7تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر بازرگانی خارجی؛
 -1سهولت كنترل؛
 -11تسهیل ورود به پیمانههای منطقهای.
ح – برخی مشكالت در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده
 -1اندازهگیری خالص اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در یورت اجرای ایج مالیات ،نسبتاا دشوار است؛
 -2آثار مالیات بر ارزش افزوده در توزیع درآمد؛
 -3اشکاالت اجرائی مالیات بر ارزش افزوده كه عبارتند از
 -3-1نحوه اجرای ایج سیستم در ارتباط با مشاغل فرد؛
 -3-2نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با محصوالت كشاورزی و مواد غیایی؛
 -3-3نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با كاالهای سرمایهای؛
 -3-4نحوه برخورد سیستم مالیات بر ارزش افزوده با برخی خدمات نظیر خدمات مؤسسات بیمه و بانکها.
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ط – تجزیه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر
گسترش و اشاعه ایج مالیات طی دو دهه گیشته از جمله حواد مهم در ساختار مالیاتی اغلب كشورهای جهان بوده
است .البته اگر چه برخی از كشورها ابتدا بواسطه ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پییرش آن خوش بیج نبودند
ولی با گیشت زمان از دامنه ایج نگرانیها كاسته شد و در كشورهای مختلف عمدتاا جایگزیج برخی از مالیاتها شده است .با
توجه به گستردگی روزافزون ایج نو مالیات میتوان گفت كه در تاریخ مالیه عمومی ایج سرعت رشد بسیار قابل توجه بوده است.
اگر چه ایج نو مالیات برای اولیج بار توسط زیمنس در سال  1151و به منظور رفع مشکالت مالی كشور آلمان طرحریزی گردید
ولی تا سال  1154بطور رسمی در هیچ كشور بکار گرفته نشد .از سال  1154به بعد كشورهای برزیل ،فرانسه ،دانمارک و آلمان و
در دهه  1181نیز اعضای دیگر جامعه اروپا و در آسیا و اقیانوسیه كشور كره جنوبی در سال  1188از ایج سیستم پیروی كردند.
كشورهای دیگری نیز اقدام به رواج مالیاتهای غیرمستقیم نمودهاند كه تا حدودی ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده را دارند كه از
جمله میتوان به ژاپج (مالیات بر مصرف) ،هند (مالیات بر ارزش افزوده) و غیره اشاره نمود.

ی -مالیات بر ارزش افزوده در ایران
در مورد ایران نیز مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات جدید میتواند معرفی شود كه بخشی از بار مالی ناشی
از آن بر دوش مصرفكننده نهایی كاالها و خدمات خواهد بود .به ایج یورت كه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده كه در هر
مرحله از فعالیتهای اقتصادی یورت میگیرد از طریق افزایش قیمت جبران گردد .میتوان انتظار داشت كه به هر حال ایج
مالیات موجبات افزایش بهای پارهای از كاالها و خدمات را كه مشمول مالیات میباشند فراهم میآورد و به دلیل ارتباط درونی
بیج قیمتها ،خواه ناخواه موجب افزایش بهای سایر كاالها و خدمات شده و یا حداقل جو روانی مساعدی را جهت افزایش
بهای سایر كاالها فراهم خواهد نمود همچنیج در ایج زمینه باید به كل هزینههای ویول مالیات از قیل تشخیص ،جمعآوری،
ویول و استرداد مالیات در مقایسه با میزان مالیات ویولی توجه نمود .و از سویی دیگر در ارتباط با تأثیرات تورمی مالیات بر
ارزش افزوده ،الزم به توضیح است كه مشکل تورم در چند سال اخیر یکی از معضالت اقتصاد ایران بوده است و برخی معتقدند
كه اخی مالیات بر ارزش افزوده دلیلی بر افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد بود و ویول آن باعث كاهش نقدینگی گردیده
و در نهایت اثر ضد تورمی خواهد داشت .شایان ذكر است كه در سال  1366الیحه مالیات بر ارزش افزوده كه توسط وزارت
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امور اقتصادی و دارایی تهیه شده بود مطرح گردید ولی به دالیل مختلف الیحه مزبور مسکوت گیاشته شد .در سال  1386نیز
اگر چه كوششهائی از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت ایجاد زمینههای الزم اجرای مالیات بر ارزش افزوده یورت
گرفت ولی ایج تصمیمگیریها تا تاریخ اول مهر  1378به حیطه اجرا در نیامد .به طور كلی با توجه به مشکالتی كه نظام
مالیاتی در ایران با آن مواجه میباشد با اعمال مالیات بر ارزش افزوده ،بسیاری از معضالت و مشکالت مالیاتی میتواندكاهش
یافته و پیآمدهایی به شرح ذیل در بر داشته باشد
 -1اجرای مالیات بر ارزش افزوده به واسطه گسترش قابل توجه پایه مالیاتی در كشور موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را
فراهم میآورد.
 -2در ایج نو مالیات چون كلیه معامالت با یدور یورت حسا ( به خصوص در مورد خرده فروشی) انجام میگیرد ،لیا ایج
امر به شناسائی كلیه مودیان و نیز حجم فعالیتهای اقتصادی آنها كمک مینماید.
 -3از آنجا كه یکی از ویژگیهای اجرای ایج مالیات ،سهولت و تسریع در ویول مالیات است ،لیا با اجرای آن ،مشکل
وقفههای زمانی نسبتاا طوالنی در امر ویول مالیات و انباشتگی و تراكم پروندههای مالیاتی تا حدودی كمرنگ میگردد.

بخش پنجم -ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی
برای محاسبه ظرفیت مالیاتی یک جامعه اقتصادی عموماا ،پس از كسر حداقل معیشتی از تولید ناخالص داخلی ،آنچه باقی
میماند ظرفیت مالیاتی آن جامعه را نشان میدهد .اما مقیا

و معیار مثبتی برای شناساندن حداقل معیشت وجود ندارد .زیرا

نیازهای جوامع مختلف اقتصادی در یک دوره مشخص دارای خصوییات متفاوت اقتصادی ،توسعه ،تکنولوژی و وابستگیهای
فرهنگی و اجتماعی هستند .سهم نسبی و مؤثر عوامل میكور در ظرفیت مالیاتی كشورهای متفاوت نیز یکسان نیستند.
بنابرایج ،درآمد سرانه و به موازات آن تجارت خارجی فعالیتهای بخش كشاورزی ،ینعت و معدن و خدمات،
متغیرهای مشتركی هستند كه در تعییج ظرفیت مالیاتی یک كشور از آنها استفاده میشود.
ظرفیت مالیاتی ،در یک دوره مشخص ،نشان دهنده توان اقتصادی یک كشور برای مالیاتبندی است و در همان دوره
نسبت كل درآمد به تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده نسبت مالیاتی حقیقی است .كشوری كه از نسبت مالیاتی باالتری
نسبت به سایر كشورها برخوردار است در حقیقت كشوش بیشتری در افزایش مالیاتها به كار میبرد و در نتیجه ،زمینه
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گسترش درآمد مالیاتی در ایج كشور محدودتر میشود .از سوی دیگر در مورد كشوری كه از نسبت مالیاتی ناچیزی برخوردار
باشد ،كوشش مالیاتی آن از سطح متوسط پائیجتر خواهد بود و امکانات افزایش درآمد مالیاتی نسبتاا وسیعتری وجود خواهد
داشت .بنابرایج شاخص كشوش مالیاتی برای هر كشور از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی به نسبت مالیاتی برآورد شده (ظرفیت
مالیاتی) برای آن كشور به دست خواهد آمد.
اگر شاخص كوشش مالیاتی در كشوری مساوی با یک باشد ،به ایج مفهوم است كه آن كشور از تمام ظرفیت مالیاتی
خود استفاده كرده است .در یورتی كه ایج شاخص كوچکتر از یک باشد به معنی عدم استفاده از ظرفیت كاملی مالیاتی است
و اگر بزرگتر از یک باشد ،كشور مزبور بیش از ظرفیت موجود كوشش مالیاتی به كار گرفته شده است.
با توجه به آنچه گفته شد حد اقتصادی مالیاتی یعنی استفاده موثر از ظرفیت مالیاتی است و یک حد ریاضی ندارد .حد مالیاتی
در چنان نقطهای باید قرار گیرد كه حد مالیاتبندی به باالتریج سطح خود برسد ،مشروط بر اینکه اقتصاد متوجه ضرری نشود .در غیر ایج
یورت تولید و توزیع درآمد با خسارت جدی اقتصادی مواجه خواهد شد كه ایج امر باعث نارضایتی مردم گردیده و منجر به مقاومتهای
اجتماعی و بروز مسایل سیاسی میشود .بدیج جهت به حد مالیاتی حد اطمینان مالیاتبندی نیز گفته میشود.

علل عمده پایین بودن نسبت مالیاتی در ایران و در کشورهای در حال توسعه:
 -1جایگاه خاص بخش كشاورزی
اوالا -بازدهی سرانه بخش كشاورزی نسبت به دیگر بخشها نیاز است و ثانیاا جمعیت كشاورزان و خانوادههای كشاورز بخش
قابل مالحظهای از جمعیت كشور را تشکیل میدهند كه شیوه كار سنتی ،بهرهوری پائیج نیروی كار ،عدم استفاده از شیوههای
مدرن كشت و تولید ،عدم سرمایهگیاری الزم جهت توسعه كشاورزی ،كمبود آ  ،پائیج بودن بازدهی زمیج از عاملهای ایلی
عقبماندگی ایج بخش میباشد .بنابرایج ،هرگونه دریافت مالیات از محصوالت راهبردی (استراتژیک) بخش كشاورزی باعث
كاهش درآمد سرانه شاغلیج ایج بخش میشود .ایج در حالی است كه قوانیج مالیاتی فراوانی در مورد زمیجهای كشاورزی و
بخش كشاورزی توسعه یافته وجود دارد.
 -2ضعف تکنولوژیک و عدم رشد بخشهای ینعت و خدمات كه باعث پائیج بودن نسبت مالیاتی میشود.
 -3تمركز ثروت و ناعادالنه بودن توزیع درآمد در جامعه.
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