اھداف درس
• آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳت
ﻣﺎﻟﯽ ،روﻧد ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﮭم دوﻟت از درآﻣد ﻣﻠﯽ ،ﻋدم
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار ،ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﺗوﺳط دوﻟت،
ﻣﺎﻟﯾﺎت و اﻧواع و اﺛرات آن ،ﺳوﺑﺳﯾد و اﻧواع و
اﺛرات آن ،ﺑودﺟﮫ و  ...و ﺑررﺳﯽ اﺑﻌﺎد و ﺟواﻧب
ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺳﺎﺋل ﻣطروﺣﮫ ﻓوق در زﻣره ﻣﮭﻣﺗرﯾن
اھداف اﯾن درس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه درس:
• ﺳوﻣﯾن درس در ﺳﻠﺳﻠﮫ دروس اﻗﺗﺻﺎدی رﺷﺗﮫ
ﺣﺳﺎﺑداری ،درس ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ دوﻟﺗﮭﺎ
ﻣﯾﺑﺎﺷد .اھﻣﯾت اﯾن درس از اﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﺟو
را ﺑﺎ اﻣور ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺗﮭﺎ ،اﺑزارھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ و اﺛرات
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻟﯽ در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدی آﺷﻧﺎ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺑﺎﺣث اﯾن درس ﻋﻣدﺗﺎ ﺟﻧﺑﮫ ﮐﺎرﺑردی و
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ و داﻧﺷﺟو را ﻗﺎدر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﺟود ﮐﺷور ﺑﭘردازد.

ﻧﻘش دوﻟت و اﻧدازه آن:
• دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾراﻣون ﻧﻘش دوﻟت و اﻧدازه آن :
•  -۱ﻣرﮐﺎﻧﺗﯾﻠﯾﺳم :دوﻟت ﻧﻘش ﻋﻣده ای در اﻗﺗﺻﺎد و
ﺗﺟﺎرت دارد .طرﻓداران ﻣرﮐﺎﻧﺗﯾﻠﯾﺳم اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ وﺟود
دوﻟﺗﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺗدر ﺑوده و ﺑﺗواﻧد ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ذﺧﺎﯾر طﻼ و ﻧﻘره را در ﮐﺷور اﻓزاﯾش دھد .اﯾن اﻣر
ﻣﺳﺗﻠزم دﺧﺎﻟت زﯾﺎد دوﻟت در اﻗﺗﺻﺎد و ﺗﺟﺎرت ﺑود.

•  -۲ﻓﯾزﯾوﮐراﺳﯽ :
• طرﻓداران ﻓﯾزﯾوﮐراﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯾﺎن
طﺑﯾﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای دوﻟت
ﻧﺑودﻧد .ﺑﮫ ﻋﻘﯾده اﯾﺷﺎن ﻧظﺎم طﺑﯾﻌﯽ
ﺗﻌﺎدل را در ﺑﺎزار اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﮐرد
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﺧﺎﻟت دوﻟت ﻧﯾﺳت.

ﻧظﺎم
ﻗﺎﺋل
ﺧود،
و ﻟذا

•  -۳ﮐﻼﺳﯾﮏ ھﺎ:

• اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎھش دﺧﺎﻟت دوﻟت در اﻗﺗﺻﺎد و دارا ﺑودن ﺣداﻗل
درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ ﺑرای دوﻟت اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻘﯾده اﯾﺷﺎن،
در ﺻورت وﺟود ﺷراﯾط رﻗﺎﺑت ،ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار ﺧود
ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﺗﻌﺎدل ،ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺗﺧﺻﯾص ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و
ﺣداﮐﺛر رﻓﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻟذا ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﺧﺎﻟت دوﻟت ﻧﯾﺳت.
• در دوره ﮐﻼﺳﯾﮏ ھﺎ در ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی و ﺻﻧﻌت
ﺷراﯾطﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑود.
• اﻟﺑﺗﮫ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎزارھﺎ ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای رﻗﺎﺑت
ﮐﺎﻣل را ﻧدارﻧد ،ﻟذا ﺑﺎزار ﻟزوﻣﺎ ً ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺿروری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

وظﺎﯾف دوﻟت از دﯾدﮔﺎه آدام اﺳﻣﯾت در ﮐﺗﺎب ﺛروت ﻣﻠل:

 -۱اﯾﺟﺎد اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﺎن و
ﻧﺎﻣوس اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻣﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت
از اﻣوال اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ
 -۲اﯾﺟﺎد ﻧظم و اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون از طرﯾق ﺗﺎﺳﯾس دادﮔﺎه
ھﺎ و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
 -۳ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ

• آدام اﺳﻣﯾت ﻏﯾر از ﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ﻓوق ،وظﯾﻔﮫ
دﯾﮕری را ﺑرای دوﻟت ﻗﺎﺋل ﻧﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت
دوﻟت ﺣق دﺧﺎﻟت در اﻣور ﮐﺷﺎورزی ،ﺻﻧﻌت،
ﺗﺟﺎرت و ﺳﺎﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی را ﻧداﺷت .اﯾن
ﻋﺑﺎرت ﮐﮫ "دوﻟت ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧوﺑﯽ ﻧﯾﺳت" را
اوﻟﯾن ﺑﺎر آدام اﺳﻣﯾت ﺑﮑﺎر ﺑرد .ﺑﻌدھﺎ ﺳﺎﯾر
ﮐﻼﺳﯾﮑﮭﺎ ﻋﻧوان ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ دوﻟت ﺻﻧﻌﺗﮕر،
ﺗﺎﺟر و ﮐﺷﺎورز ﺧوﺑﯽ ھم ﻧﯾﺳت.

• اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف دوﻟت ،ﺣﺗﯽ ﮐﻣﺗرﯾن وظﺎﯾف آن ﮐﮫ ﮐﻼﺳﯾﮑﮭﺎ
ﺑدان ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد،ﻣﺳﺗﻠزم اﻧﺟﺎم ھزﯾﻧﮫ از ﺳوی دوﻟت ﻣﯾﺑﺎﺷد،
و ﻻزﻣﮫ ھزﯾﻧﮫ ﮐردن ،داﺷﺗن درآﻣد اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻘﯾده
ﮐﻼﺳﯾﮑﮭﺎ اﯾن درآﻣد ﺑﺎﯾد از ﻣﺣل اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻓراھم ﺷود.
• ﮐﻼﺳﯾﮏ ھﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﺑﮫ
ﺑﺎزار را ﻣﺧرب در ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺣداﻗل ﻣﺎﻟﯾﺎت را
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑر طﺑق ﻧظر ﮐﻼﺳﯾﮏ ھﺎ ﺣداﻗل ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺑراﺑر درآﻣدی اﺳت ﮐﮫ ﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ﻓوق را در ﺣد ﺿروری
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.

ﺗﻣﺎﯾز ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟدﯾد و ﻗدﯾم:
•
•
•
•
•
•

اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺑﻼ ٌ درﺑر ﮔﯾرﻧده ﻣﺳﺎﺋل زﯾر
ﺑود:
 -۱ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ
 -۲ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ دوﻟت
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺗب ﺟدﯾد اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻼوه
ﺑر ﻣﺳﺎﺋل ﻓوق ﺷﺎﻣل ﻣﺑﺎﺣث زﯾر ھم ﻣﯾﺷوﻧد:
 -۳ﺑﺧش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت و ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ
 -۴ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗوﻟﯾدی دوﻟت )ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی(

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﻧﺟش ﻧﻘش دوﻟت:
ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺳﻧﺟش ﻧﻘش دوﻟت در اﻗﺗﺻﺎد ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•  -۱ﺣﺟم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت :اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺣﺟم
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن در ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ
ﭘردازد .اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﮔوﯾﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺟم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
دوﻟت را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﺧص اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﻧﺟﯾد ،زﯾرا ﻣﺳﻠم
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت در ﻣﺛﻼ ﮐﺷور ﭼﯾن )ﮐﮫ
ﺟﻣﻌﯾت آن ﺣدودا  ۲۰ﺑراﺑر اﯾران اﺳت( ﺑﯾﺷﺗر از اﯾران
ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﻧﺟش ﻧﻘش دوﻟت:
•
•

 -۲ﻧﺳﺑت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﺑﮫ درآﻣد ﻣﻠﯽ:
در اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ،ﻧﻘص ﻣوﺟود در ﻣﻌﯾﺎر اول ﺑرطرف ﺷده
اﺳت .ﺑر اﺳﺎس آن ،اﮔر ﺣﺟم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﺑﮫ درآﻣد
ﻣﻠﯽ در ﮐﺷور  Aﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧﺳﺑت ﺑرای ﮐﺷور B
ﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه ﻣﯾﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﻘش و دﺧﺎﻟت دوﻟت
در اﻗﺗﺻﺎد در ﮐﺷور  Aﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺷور  Bﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﻧﺟش ﻧﻘش دوﻟت:
•
•

 -۳ﻧﺳﺑت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺳراﻧﮫ
دوﻟت:
در اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﺎﺧص ﺟﻣﻌﯾت
ﮐﺷور ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯾﺷود .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ،اﮔر ﻧﺳﺑت
ھزﯾﻧﮫ دوﻟت ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت در ﮐﺷور  Aﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺷور B
ﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه ﻣﯾﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﻘش و دﺧﺎﻟت دوﻟت
در اﻗﺗﺻﺎد در ﮐﺷور  Aﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺷور  Bاﺳت.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﻧﺟش ﻧﻘش دوﻟت:
•
•
•
•

 -۴ﺗرﮐﯾب ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت:
از اﯾن دﯾدﮔﺎه ،اﺑﺗدا ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت را ﺑﮫ دو ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
اﻟف( ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺷدﻧﯽ
ب( ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺷدﻧﯽ:
•

•
•

•

ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دوﻟت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل آن دوﻟت اﻗدام ﺑﮫ ﺧرﯾد
ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد را ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺷدﻧﯽ ﮔوﯾﻧد .اﯾن
ھزﯾﻧﮫ ﺷﺎﻣل :
اﻟف ( ﺧرﯾد ﮐﺎﻻھﺎ وﺧدﻣﺎت ﺟﺎری :ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ و
ﻧﯾروی ﮐﺎر
ب( ﺧرﯾد ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای :ھﻣﺎﻧﻧد اﯾﺟﺎد راه ھﺎ،
ﻣدارس و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل
ﺧرﯾد ﻧﮭﺎده ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻗﯾﻣت ﻧﮭﺎده × ﻣﻘدار ﻧﮭﺎده = ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺷدﻧﯽ

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ:
• اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ
ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه ﻧدارﻧد ﻣﺎﻧﻧد ھزﯾﻧﮫ دوﻟت
ﺑرای ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ،ﺳوﺑﺳﯾدھﺎ ،ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺑﯾﮑﺎران
و ...
• اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﻓﻘط ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺑﯾن اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ
درون ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھﻧد.

• دوﻟت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون اﻧﺟﺎم ھزﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در
اﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣده ای ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕذارﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل،
دوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق ﯾﮏ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﻘرراﺗﯽ را
وﺿﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ رﺳﺗوران ھﺎ و اﻣﺎﮐن ﻏذاﺧوری را ﻣوظف
ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺣد ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد ،ﯾﺎ
ﻣﺛﻼ ً وادار ﻧﻣودن ﺗﺎﮐﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺳﯽ ﻣﺗر و
...اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑرای دوﻟت ھزﯾﻧﮫ ای درﺑر ﻧدارد وﻟﯽ
ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺗﻌدد ﻧظﯾر ﺗوﻟﯾد و واردات ﺗﺎﮐﺳﯽ
ﻣﺗر ،ﺗوزﯾﻊ آن و ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻣﯾرات و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آن و ...
ﻣﯾﺷود.

ﺑررﺳﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت در اﯾران در ﺧﻼل ﺳﺎل ھﺎی
: ۱۳۵۹ – ۱۳۶۹
ظرف ده ﺳﺎل ﻣزﺑور ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ای در ﺗرﮐﯾب ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
دوﻟت رخ ﻧداده اﺳت .در ﺳﺎل  ۵۹ﺑﯾﺷﺗرﯾن ھزﯾﻧﮫ از ﮐل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوده ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۶۹ﻧﯾز
ھﻣﯾن اﻣر ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣﺗرﯾن ﺳﮭم از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
دوﻟت در ﺳﺎل  ۵۹ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوده ﮐﮫ در
ﺳﺎل  ۶۹ﻧﯾز ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﺳﮭم را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑررﺳﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت در اﯾران در ﺧﻼل ﺳﺎل ھﺎی
: ۱۳۵۹ – ۱۳۶۹

• در ﻣورد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎری ﻧﯾز در ﺳﺎل ۵۹
ﺑﯾﺷﺗرﯾن درﺻد از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎری ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﻠق داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﻌد از آن،
دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺧدﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی
ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن روﻧد در ﺳﺎل  ۶۹ﺣﻔظ ﺷده
اﺳت.

ﺑررﺳﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت در اﯾران در ﺧﻼل ﺳﺎل ھﺎی
: ۱۳۵۹ – ۱۳۶۹
• ﺗرﺗﯾب ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﻧﯾز از ﺳﺎل  ۵۹ﺑﮫ ﺳﺎل ۶۹
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻧﻣوده و ﺑﯾﺷﺗرﯾن درﺻد ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧدﻣﺎت
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻌﻠق داﺷﺗﮫ اﺳت.
• ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی آﻣوزش و ﭘرورش ،آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر،
ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ،ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺷود .ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی اﻣور ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧون ﮔذاری،
اﻣور ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﺛﺑﺗﯽ و ﻧظم و اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﯾﺑﺎﺷد.

رﺷد ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ :
•
•

•
•

ﻣﮭﻣﺗرﯾن اھداف دﺧﺎﻟت دوﻟت در اﻗﺗﺻﺎد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 -۱ﺗﺧﺻﯾص ﻣوﺛر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ رﻓﻊ ﻋدم ﮐﺎراﯾﯽ در ﺗوﻟﯾد:
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﯾد ﺻرف ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد آﻧﮭﺎ
ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و دوﻟت ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﮭم را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد.
 -۲ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳب درآﻣد :اﯾﺟﺎد ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر درآﻣد از
طرﯾق اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت و دادن ﺳوﺑﺳﯾد.
 -۳ﺣﻔظ ﺛﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی :اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑﻣﻧظور رﻓﻊ
ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﻋدم ﺛﺑﺎﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﮑﺎری و ﺗورم.

ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐﺷورھﺎ ﺑر ﺣﺳب اﻧدازه دوﻟت )ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻘطﻌﯽ(:
 -۱ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد آزاد ﻣﺎﻧﻧد آﻣرﯾﮑﺎ،
آﻟﻣﺎن و ژاﭘن ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ دوﻟت ﮐﻣﺗرﯾن اﻧدازه را
دارد.
 -۲ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ،دوﻟت ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﻧدازه
را دارد.
 -۳ﺑﻘﯾﮫ دﻧﯾﺎ )ﺷﺎﻣل ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳوم و اروﭘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ(
ﮐﮫ دارای اﻧدازه ﻣﺗوﺳط دوﻟت ھﺳﺗﻧد.

• ﺗﺣﻠﯾل زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻘش و اﻧدازه دوﻟت :
• از زﻣﺎن ﮐﻼﺳﯾﮏ ھﺎ ﺗﺎ اﺑﺗدای دھﮫ  ۹۰ﻣﯾﻼدی
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﻣده ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻧﻘش ﺑﯾﺷﺗر دوﻟت در اﻗﺗﺻﺎد رﻓﺗﮫ اﻧد.

دﻻﯾل رﺷد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت:
 -۱ﻣدل رﺷد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت از دﯾد ﮔﺎه رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ
اﻗﺗﺻﺎدی:
• اﯾن ﻣدل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی ﻣراﺣل رﺷد و
ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧﯾﺎز ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی در ﻋﺑور از ﯾﮏ
ﻣرﺣﻠﮫ و ورود ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ دﯾﮕر و ﻧﻘش دوﻟت در
ﻓراھم آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑرای رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ
ﻣطرح ﻣﯽ ﮔردد.

• در ﻣرﺣﻠﮫ اﺑﺗداﯾﯽ رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری دوﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺷد ﺑﯾﺷﺗری دارد .اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺷﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺟﺎد راه و ﺟﺎده ،ﺳدھﺎ و ﭘل ھﺎ و ﺣﻣل و
ﻧﻘل و آﻣوزش و ﺗوﻟﯾد اﻧرژی ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ﮐﻠﯽ
ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود.

• در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ،ھﻧوز ھم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
دوﻟت ﺑرای اﯾﺟﺎد زﯾرﺑﻧﺎ و ﺑﺳﺗر ﻻزم ﺟﮭت رﺷد و
ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐل را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .در اﯾن
ﻣرﺣﻠﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺿروری ﺗوﺳط
دوﻟت ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑرای ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ ﻓراھم ﺷده اﺳت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺧواھد داﺷت.

• ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر دوﻟت در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﻧرژی ﮐﺎﻓﯽ و ارزان را ﺗوﻟﯾد ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،در اﯾن
ﺻورت ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﺎھش ﻗﯾﻣت ﻧﮭﺎده اﻧرژی ،از ﯾﮏ
طرف ،ﺗوﻟﯾد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از طرف دﯾﮕر ،ﺑﮫ
ﻋﻠت ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً ﮐﺎھش ﻗﯾﻣت
ﮐﺎﻻھﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﺧواھد ﺷد و ﻟذا ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﻟﯾد را اﻓزاﯾش
دھﻧد.

• ﺑﺎ ﮔذر از ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری زﯾر
ﺑﻧﺎﯾﯽ ﺗوﺳط دوﻟت ﮐم ﺧواھد ﺷد وﻟﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧدﻣﺎت رﻓﺎھﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﺧواھﻧد ﺷد.
در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻠوغ رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت،
آﻣوزش ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻣﺳﺎﺋل ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ دوﻟت ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
را اﻓزاﯾش دھد.

• در ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺻرف و ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه ،اﺧﺗﻼف
طﺑﻘﺎﺗﯽ درآﻣد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺗوﺟﮫ دوﻟت
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺳب درآﻣد ﺧواھد ﺷد .اﯾن اﻣر از
طرﯾق اﻧﺟﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﺷود.

• ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺗوﺳﻌﮫ:
اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ
•
• ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﺗوﺳﻌﮫ:
اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ
•
• ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ:
اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺧدﻣﺎت رﻓﺎھﯽ
•
• ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗوﺳﻌﮫ:
اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
•
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣوﺟود در ﻣورد ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف روﻧد ﺗﻐﯾﯾرات
ﻓوق را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

 -۲ﻧظرﯾﮫ واﮔﻧر:
• واﮔﻧر اﻗﺗﺻﺎددان ﻗرن ﻧوزدھم آﻟﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎد دوﻟت و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
داﺷت.
• ﻧظرﯾﮫ وی ﺑدﯾن ﺷرح اﺳت " :ﺑﺎ اﻓزاﯾش درآﻣدھﺎی
ﺳراﻧﮫ درﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ،اﻧدازه ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ھم
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد" .

 -۲ﻧظرﯾﮫ واﮔﻧر:
• اﮔر درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ و درآﻣد ﺳراﻧﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑﻧد ،ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی دوﻟت ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﻧرخ اﻓزاﯾش در
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﺑﯾﺷﺗر از ﻧرخ اﻓزاﯾش درآﻣد ﻣﻠﯽ ﺧواھد
ﺑود.
• واﮔﻧر رﺷد ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ،
آﻣرﯾﮑﺎ و ژاﭘن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده ﺑود و ﻧظرﯾﮫ وی ﺑراﺳﺎس
اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت اﺳﺗوار اﺳت.

ﻋواﻣل ﻣوﺛر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده رﺷد ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ از ﻧظر واﮔﻧر:

 -۱ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ :
ﺑﺎ رﺷد ﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻗراردادھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد اﻓزاﯾش
ﺧواھد ﯾﺎﻓت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧوﻋﯽ ﺳﯾﺳﺗم اداری )ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ( و
داوری )ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ( ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣوارد ﻓوق ﻣورد
ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از طرف دﯾﮕر ﺳﯾر ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺧود ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﺷﮭر ﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭرھﺎ ﺧواھد ﺷد و ﻟذا ﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری دوﻟت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺑﺎﯾد دوﻟت
در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.

ﻋواﻣل ﻣوﺛر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده رﺷد ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ از ﻧظر واﮔﻧر:

•  -۲ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدی  :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درآﻣدھﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧظﯾر
آﻣوزش ،ﺑﮭداﺷت و ﻓرھﻧﮓ و ...ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﺗﻘﺎﺿﺎ،
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼون ﮐﺷش درآﻣدی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ و
ﺧدﻣﺎت زﯾﺎد اﺳت )ﻣﺛﻼ اﮔر درآﻣد  %۱اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد،
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  %۱اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت( ،ﻟذا
ﺑﺎ اﻓزاﯾش درآﻣد ،اﯾﻧﮕوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﯾﺷﺗری
اﻓزاﯾش ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت.

 -۳ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯾﯾرات در ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوﻟت:
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺗوﺳط ﭘﯾﮑﺎک و واﯾزﻣن اراﺋﮫ ﮔردﯾده و
ﻋﺑﺎرﺗﺳت از:
• " ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﻣردم آﻣﺎده ﺧرج
ﮐردن ﺑﯾﺷﺗر ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻣردم دوﺳت ﻧدارﻧد
ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﭘردازﻧد و ﺣﮑوﻣت ھﺎ اﻟزاﻣﺎ ً
ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد".

• ﻣردم ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑر ﻣﻘدار
ﮐﻣﺗر آن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دوﺳت ﻧدارﻧد ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﭘردازﻧد )ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر  Mux > 0اﺳت( .ﭘس از
ﯾﮏ طرف دوﻟت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗوﻟﯾد و اراﺋﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
اﺳت و ﻟذا درﺻدد اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﭼون
ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درآﻣد دارد ،ﻟذا ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺑﯾﺷﺗری ﺟﻣﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻣردم ﻧﯾﺳت.
• دوﻟت ﺗﺎ آن ﺣد ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ را اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد ﮐﮫ
ﺣد ﻣورد ﭘذﯾرش ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﻓراﺗر از آن ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﺣﺗﻣﺎﻻ ً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣردم ﮔردد.

• در ﺷراﯾط ﻧﺎﻣطﻠوب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧظﯾر ﺟﻧﮓ ،ﻗﺣطﯽ،
زﻟزﻟﮫ ،ﺳﯾل و  ...اﯾن روﻧد ﻣﻧظم در اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی دوﻟت ﺑﮫ ھم ﺧورده و در ﭼﻧﯾن ﻣواردی دوﻟت
ھﺎ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﯾﮑﺑﺎره ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﻧد از ﻧرخ ﻣورد ﻗﺑول ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧد
وﻟﯽ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣورد ﻗﺑول ﻣردم ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد.

ﻋدم ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار:
ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار و اﯾﺟﺎد
ﺗﺧﺻﯾص ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• وﺟود ﺗﻌداد زﯾﺎد و ﮐﺎﻓﯽ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﮐدام ﻧﺗواﻧﻧد ﺑر ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯾر ﮔذارﻧد.
• وﺟود ﺗﻌداد زﯾﺎد و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﮐدام ﻧﺗواﻧﻧد ﺑر ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯾر ﮔذارﻧد.

ﻋدم ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار:
•
•
•
•

آزادی ورود و ﺧروج ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﮫ
ﺑﺎزار.
ﺑرﺧورداری از اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل و ﺷراﯾط ﺑﺎزار.
ﯾﮑﺳﺎن ﺑودن ﮐﺎﻻی ﺗوﻟﯾد ﺷده .ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﺟﺎﻧس ،ھﻣﮕن
و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾزم
ﺑﺎزار و اﯾﺟﺎد ﺗﺧﺻﯾص ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ھﻣﺎن ﺷراﯾط
وﺟود ﺑﺎزار رﻗﺎﺑت ﮐﺎﻣل ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﺛرات ﺑرون زاﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﮔروھﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑرای دﯾﮕران ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﺎ ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدی داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ،ﻓرد
ﯾﺎ ﮔروه دﯾﮕری ،ﻏﯾر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑوده و ﯾﺎﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ھﺳﺗﻧد ،ﻧﯾز ﻣﺗﺎﺛر
ﻣﯽ ﺷوﻧد.

اﻧواع ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ:
•  -۱ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎﻧﻧد
ﺗوﻟﯾد آﻟودﮔﯽ ﺗوﺳط ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻓوﻻد و اﯾﺟﺎد ازدﺣﺎم و
ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ در اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﻧظﯾر ﺑزرﮔراه و ...
•  -۲ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺛﺑت ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎﻧﻧد ﭘرورش
ﮔل و ﺗوﻟﯾد ﻋﺳل.

ﻗﯾﻣت ﮔذاری :
اﻟف ( در ﺻورت ﻓﻘدان ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﯾﮏ
ﺑﻧﮕﺎه ﺣداﮐﺛر ﮐﻧﻧده ﺳود در ﺷراﯾط رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﺑراﺑر ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ
) .(P = MC
ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﺷد
• در ﻧﻣودار زﯾر در ﺳطﺢ  Qiﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧد.

ﻗﯾﻣت ﮔذاری :
• ب ( در ﺻورت وﺟود ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی
ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻧظر ،ﻋﻼوه ﺑر ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد،
ھزﯾﻧﮫ ای ﻧﯾز ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،در اﯾن ﺻورت
اﮔر ﺑﻧﮕﺎه ھزﯾﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻧﯾﺎورد و ﻓﻘط ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ را ﻣﻧظور
ﻧﻣﺎﯾد ﺳطﺢ ﺗوﻟﯾد ﺑﯾش از اﻧدازه ﻣطﻠوب ﺧواھد ﺑود
)(qi

• ﺣد ﻣطﻠوب و ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﺻﺎﺑون ﻧﻘطﮫ ای اﺳت
ﮐﮫ در آن P = SMCاﺳت ﮐﮫ  SMCﺟﻣﻊ
ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺗوﻟﯾد ) (MC1و ھزﯾﻧﮫ
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ) (MC2ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ  QSﺣد ﻣطﻠوب و ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد
ﻣﯾﺑﺎﺷد.

• ﭼون ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﭘﯾﺎﻣد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻧﻔﯽ اﻧﮕﯾزه ای
وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ از اﯾن ھزﯾﻧﮫ )ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ(
ﮐم ﮐﻧد ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣزﺑور را در ﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧود
ﻣﻧظور ﻧﻣﺎﯾد ،ﻟذا دﺧﺎﻟت دوﻟت در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﻻزم
اﺳت .اﯾن دﺧﺎﻟت ﺑﮫ طرق زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد:

•  .۱ﻣﺟﺑور ﮐردن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﮐردن
آﻟودﮔﯽ )ﻣﺛﻼ ﺑﮑﻣﮏ ﻧﺻب ﻓﯾﻠﺗر(.

•  .۲ﻣﺟﺑور ﮐردن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﮑﻧﯾﮏ
ﺗوﻟﯾد )ﻣﺛﻼ ﺑﮑﻣﮏ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ﮐﮫ
آﻟودﮔﯽ ﮐﻣﺗر دارد(.
•  .۳وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺗﺿرر ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ
•  .۴وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﮫ اﻧدازه ھزﯾﻧﮫ
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻗﺎﻋده ﻣﺟﻣوع ﻓواﯾد در ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ ﺗوﻟﯾد:
اﮔر ﭘﯾﺎﻣد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺛﺑت وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ
ھﺎی ﻋرﺿﮫ ﮔل و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔل ،ﻧﻘطﮫ ﺗﻌﺎدل و ﺗﺧﺻﯾص
ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
• اﮔر ﭘﯾﺎﻣد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺛﺑت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ در ﮐﻧﺎر
ﭘرورش ﮔل ،ﮐﻧدوی ﻋﺳل ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﺗوﻟﯾد ﻋﺳل و ﻣرﻏوﺑﯾت آن ﮔردد ،در اﯾن ﺻورت ﺗﺧﺻﯾص
ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻋرﺿﮫ و ﺟﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﯽ ھﺎی
ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻓﺎﯾده ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻓﺎﯾده ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ( ﺑدﺳت ﺧواھدآﻣد.

• ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻓﺎﯾده ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳطﺢ ﺗوﻟﯾد ) (qeدﯾﮕر
ﮐﺎرآﻣد ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﺟﻣوع ﻓواﯾد ﺣﺎﺻل از ﺗوﻟﯾد qe
واﺣد از ﮔل ،ﺑﯾﺷﺗر از ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد آن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
MC < D + MBE
ﺑرای :qe
•

ﻓﺎﯾده ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ  +ﻓﺎﯾده ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ < ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ

• ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻣﺟﻣوع ﻓواﯾد ﺗوﻟﯾد )( MBE+D
ﺑﺎ ﻣﻧﺣﻧﯽ ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ) (Sﺳطﺢ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرآﻣد را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

• از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮔل ﻓﻘط از طرﯾق
درﯾﺎﻓت ﻗﯾﻣت ﮔل از ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔل در
ﺑﺎزار ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﺑران ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﺧود اﺳت،
در اﯾن ﺻورت ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ
ﺳطﺢ  qfﻧﺧواھد ﺑود .در اﯾن ﺻورت دﺧﺎﻟت
دوﻟت ﺿروری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد.

• دوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺳوﺑﺳﯾدی ﻣﻌﺎدل
ﻓﺎﯾده ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺑران ﮐﺳر ﭘرداﺧت
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﮔل را ﺑﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧد از طرﯾق ﻗﺎﻧون اﯾن ﺣق را ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧﻧده ﮔل ﺑدھد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد
ﺧود را از ﮐﻧدوداران درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮔﺳﺗرش ﺻﻧﺎﯾﻊ و آﻟودﮔﯽ
ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺛﺑت )اﻗﺗﺻﺎدی( ﻣوارد آن ﻣﺣدود و ﮐم
اﺳت.
• ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻧﻔﯽ )ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدی( ﻣوارد آن ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن آﻟودﮔﯽ اﺳت.
• آﻟودﮔﯽ آب و ھوا اﻣروزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ
ﺑوﯾژه ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ اﺳت.
• در ﺟواﻣﻊ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻘررات ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ را ﺑرای
آﻟوده ﮔرھﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣوده اﻧد.
• ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗوﻟﯾد ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻧﻔﯽ
ﯾﺎ آﻟودﮔﯽ ﮐﻣﺗر در ﺣﺎ ل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.

ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
• ﮐﺎﻻھﺎ را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دو ﺧﺎﺻﯾت رﻗﺎﺑت ﭘذﯾری و
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣود:

• ﮐﺎﻻھﺎی ﮔروه  :Aرﻗﺎﺑت ﭘذﯾری و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﻓﻊ
را دارﻧد :ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺛل ﭘﯾراھن ،ﻣداد و
 ...اﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.
• ﺑرای در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ رﻗﺎﺑت ﻻزم
اﺳت .ﭼون ﻣﺛﻼ ً اﮔر  ۵ﻋدد ﭘﯾراھن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و  ۶ﻧﻔر
ﺑﺎﺷﯾم ،ﮐﺳﺎﻧﯽ در اﯾن رﻗﺎﺑت ﺑرﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ھﺎی
ﺑﺎﻻﺗر را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﭘردازﻧد .از طرﻓﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻧﺎﻓﻊ آن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺧود
اﺧﺗﺻﺎص داد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺗﻔﺎده
دﯾﮕری ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
•  -۲ﮐﺎﻻھﺎی ﮔروه  :Dﻏﯾر ﻗﺎﺑل رﻗﺎﺑت ﺑوده و ﻣﻧﺎﻓﻊ
آﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﺧﺎﻟص ﻣﺛل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون اﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.
•  -۳ﮐﺎﻻھﺎی ﮔروه  : Cﻏﯾر ﻗﺎﺑل رﻗﺎﺑت ﺑوده وﻟﯽ
ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺧﺻﯾص اﺳت .ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ
در اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻟﺣﺎظ ﺷده اﺳت ﻣﺎﻧﻧد
ﻋﺑور از ﭘل ،ﻋﺑور از ﺑزرﮔراه و  ...ﺑﺎ ﭘرداﺧت
ﻋوارض ﻣرﺑوطﮫ.

ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
•  -۴ﮐﺎﻻھﺎی ﮔروه  : Bرﻗﺎﺑت ﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ
آﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺧﺻﯾص اﺳت .ﮐﺎﻻی ﻋﻣوﻣﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ رﻗﺎﺑت در آن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﻗﺎﺑل
ﺗﺧﺻﯾص ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺑور از ﺑزرﮔراھﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر
ﺷﻠوﻏﯽ و ازدﺣﺎم اﺳت و ﻋوارﺿﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از
آن اﺧذ ﻧﻣﯾﺷود ،از اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت.

ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳواری ﻣﺟﺎﻧﯽ :
اﮐﺛر ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﺧﺎﺻﯾت را دارﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺗوﻟﯾد و
ﻋرﺿﮫ ﺷدﻧد اﻣﮑﺎن اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺛﻧﺎ در اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻏﯾر
ﻣﻣﮑن ﯾﺎ دﺷوار ﺧواھد ﺑود )ﻋدم اﻣﮑﺎن ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﻓﻊ(.
• ﺑرای ﯾﮏ ﺑﻧﮕﺎه ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭت ﮐﺳب ﺣداﮐﺛر ﺳود
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺗﺧﺻﯾص آن وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧدﻣت ﺑﻧﻣﺎﯾد.
• او ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت آن را ﻣﯽ
ﭘردازﻧد ﺗﺧﺻﯾص دھد و آﻧﺎن ﮐﮫ از ﭘرداﺧت ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد را از اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣروم ﻧﻣﺎﯾد.

• در ﻣورد ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اھﻣﯾت دارد
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر اﻣﮑﺎن ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ای
ﻣﻌﻘول ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﻣﻧﻊ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺑرای ﻋده
ای ،ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدی ﺧواھد ﺑود ،ﭼون ھزﯾﻧﮫ
ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎﻟص ،ﺻﻔر
اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده دﯾﮕر
ھزﯾﻧﮫ ﺟدﯾدی اﯾﺟﺎد ﻧﺧواھد ﮐرد.

ﺗوﻟﯾد و اراﺋﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ :
در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺟﺎی ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دوﻟت از
اراﺋﮫ آﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ﭼون اﻟزاﻣﺎ ً دوﻟت ﺑرای اراﺋﮫ
ﭼﻧﯾن ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺧود ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺣت ﯾﮏ ﻗراردادی ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ ﺻورت ﮔﯾرد.

ﺗوﻟﯾد ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ :
• ﭘل ﺳﺎﻣوﺋﻠﺳن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺑﮭﯾﻧﮫ ای در
ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود دارد.
ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺟﻣﻊ
اﻓﻘﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ھﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓردی اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐل
)ﻓﺎﯾده ﻧﮭﺎﯾﯽ( از ﺟﻣﻊ ﻋﻣودی ﻣﻧﺣﻧﯽ ھﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺗﮏ ﺗﮏ اﺷﺧﺎص ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد.

• ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺳﺎﻣوﺋﻠﺳن ،ﺳطﺢ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرآﻣد
ﮐﺎﻻی ﻋﻣوﻣﯽ در G۰ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﻓواﯾد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻی
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای دو ﺷﺧص اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺑراﺑر
ھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗوﻟﯾد اﺳت.

اھداف و وظﺎﯾف دوﻟت
•
•
•
•

اھداف ﯾﺎ وظﺎﯾف دوﻟت ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از:
 -۱ﺗﺧﺻﯾص ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
 -۲ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ درآﻣد  :ﺣﻣﺎﯾت از طﺑﻘﺎت ﺿﻌﯾف
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐم درآﻣد
 -۳ﺣﻔظ ﺛﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی

اھداف ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ درآﻣد
 -۱ھدف اﻗﺗﺻﺎدی  :ﺗﻐﯾﯾر در ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر در
ﻧرخ ﭘس اﻧداز ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗوﻟﯾد ،اﺷﺗﻐﺎل و...
ﻣﯽ ﺷود .ﭘس دوﻟت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻣﻧظور ﺗﻐﯾﯾر ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌدادی از
اﯾن ﻣﺗﻐﯾرھﺎ از طرﯾق ﺗوزﯾﻊ درآﻣد اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
 -۲ھدف ﺳﯾﺎﺳﯽ  :ﺟﻠب ﻧظر رای دھﻧدﮔﺎن )ﻓﻘرا و اﻓراد ﮐم
درآﻣد( و ﺟﻠو ﮔﯾری از ﺑروز طﻐﯾﺎن و ﺷورش.
• ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ درآﻣد و ﻣﺗﻐﯾرھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ اﻋﻣﺎل ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻋﺎدﻻﻧﮫ درآﻣد آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧده درآﻣد:
 -۱دﺳﺗﻣزد و ﺣﻘوق
•  -۲از ﻣﺣل داراﯾﯽ ھﺎ و اﻣوال ﻣﺎﻧﻧد اﺟﺎره
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺳود ﺳﮭﺎم
•  -۳از طرﯾق دوﻟت :ﭘرداﺧت ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ،
ﺳوﺑﺳﯾدھﺎ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﻼ ﻋوض دوﻟت

ﻋﻠل ﺗﻔﺎوت در دﺳﺗﻣزدھﺎ و ﺣﻘوق:
 -۱اﺳﺗﻌداد ذاﺗﯽ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
•  -۲ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در آﻣوزش ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻓزاﯾش
ﻣﮭﺎرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ وی
•  -۳ﻧوع ﺷﻐل  :ﻣطﻠوﺑﯾت و ﻋدم ﻣطﻠوﺑﯾت ﻣﺷﺎﻏل  :ﮐﺎر در
ﮔل ﻓروﺷﯽ و ﮐﺎر در ﻣﻌدن
•  -۴ﺗﺟرﺑﮫ و ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ
•  -۵ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ دارﻧد  :ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،
ﻧژاد  ،رﻧﮓ  ،ﻣذھب
•  -۶ﺗﻌداد ﺻﺎﺣﺑﺎن درآﻣد در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار

درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از داراﯾﯾﮭﺎ:
• ﻣﻧﺑﻊ دوم اﯾﺟﺎد درآﻣد ﯾﻌﻧﯽ داراﯾﯽ ھﺎ و
اﻣوال از دو طرﯾق ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾﻧد:
•  -۱ﭘس اﻧداز
•  -۲ارﺛﯾﮫ

اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﮕﮭداری داراﯾﯽ و ﺛروت:
•
•
•
•
•

 -۱ﺳﭘرده ﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ  :ﮐوﺗﺎه ﻣدت  ،ﺑﻠﻧد ﻣدت
 -۲ﺧرﯾد اوراق ﺳﮭﺎم  :ﺳﮭﺎم ﺷرﮐت ھﺎ
 -۳ﺧرﯾد اوراق ﻗرﺿﮫ دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ
 -۴اﯾﺟﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗوﻟﯾدی ﯾﺎ ﺗﺟﺎری
 -۵ﺧرﯾد اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت
 -۶ﻧﮕﮭداری ﭘول ﻧﻘد

ﭘرداﺧت ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ :
• ﭘوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق دوﻟت ﺑدون اﻧﺗظﺎر ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﮐﺎر
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﮏ ھﺎی
دوﻟت ﺑﮫ اﻗﺷﺎر ﮐم درآﻣد و آﺳﯾب ﭘذﯾر ،ﭘرداﺧت ﺑﮫ
ﺑﯾﮑﺎران ،ﻣﺳﺗﻣری ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ.
• ﮐﻠﯾﮫ ﭘرداﺧت ھﺎی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻟزوﻣﺎ ً ﺑرای ﻓﻘرا اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود
ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﺑﺳﯾد ﺑرای ﺳوﺧت )ﺑﻧزﯾن( .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ روﺷن اﺳت
ﺑﺧش ﻋﻣده ای از اﯾن ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن و
ﻣﺳﺗﻣری ﺑﮕﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻟﯾﮑن ﻗﺳﻣت ﻋﻣده ﭘرداﺧت ھﺎی
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑراﺑر ﮐردن ﺗوزﯾﻊ درآﻣد اﺳت.

ﺑراﺑری ﺗوزﯾﻊ درآﻣد :
• ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﻔﺎوت در دﺳﺗﻣزدھﺎ و درآﻣدھﺎ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ً
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﻌداد ذاﺗﯽ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﻓراد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،ﺗوزﯾﻊ درآﻣد در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری و ﻋدم
ﺗﻌﺎدل در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

روش ﺑﺧﺷﮑﮭﺎی درآﻣدی
• ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺎﺑراﺑری در ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻣﯽ ﺗوان
از روش ﺑﺧﺷﮏ ھﺎی درآﻣدی اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .در اﯾن
روش ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم درآﻣد ھر ﺧﺎﻧوار ﺑر ﺗﻌداد اﻓراد آن،
در آﻣد ﺳراﻧﮫ ھر ﺧﺎﻧوار را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﯾم .آﻧﮕﺎه
ﮐﻠﯾﮫ ﺧﺎﻧوارھﺎ را ﺑراﺳﺎس آن از ﭘر درآﻣدﺗرﯾن اﻓراد
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﻣرﺗب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس ﮐﻠﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺑﮫ ده ﯾﺎ ھﺷت ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﺑﺧش و  ...ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .آﻧﮕﺎه
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺛﻼ دھﮏ اول ﭼﻧد درﺻد
درآﻣد را در اﺧﺗﯾﺎر دارد و دھﮏ آﺧر ﭼﻘدر و ...

رﺳم ﺗوزﯾﻊ درآﻣد :
ﻣﻌروف ﺗرﯾن روش ﺑرای رﺳم ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻟورﻧز
)  ( Lorenz Curveﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻧﺣﻧﯽ در دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﺧﺗﺻﺎﺗﯽ رﺳم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺣور اﻓﻘﯽ آن ﺑﯾﺎﻧﮕر درﺻد
ﺧﺎﻧوارھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺣور ﻋﻣودی آن ﺑﯾﺎﻧﮕر درﺻد
درآﻣدھﺎ اﺳت.
• ھر ﭼﻘدر ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻟورﻧز ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣور اﻓﻘﯽ ﻣﺣدب
ﺑﺎﺷد ،ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻧﺎﺑراﺑرﺗر اﺳت .اﮔر ﺑﮫ ﺻورت ﻗطر
ﻣرﺑﻊ ﺑﺎﺷد ﺗوزﯾﻊ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑراﺑر ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد.

اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﺎﺑراﺑری ﺗوزﯾﻊ درآﻣد :
ﻣﻌﯾﺎر اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﺎﺑراﺑری ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﺿرﯾب ﺟﯾﻧﯽ
) (Gini Coefficientﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺿرﯾب ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻟورﻧز ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﺿرﯾب
ﻧﺳﺑت ﺳطﺢ ﻓﺎﺻل ﺑﯾن ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻟورﻧز و ﺧط ﺑراﺑری
ﮐﺎﻣل درآﻣد ﺑﮫ ﮐل ﻣﺛﻠث ﺳﻣت راﺳت و ﭘﺎﯾﯾن ﺧط
ﺑراﺑری ﮐﺎﻣل درآﻣد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

• اﮔر ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻟورﻧز ﻣﻧطﺑق ﺑرﺧط ﺗوزﯾﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﺑراﺑر درآﻣد
ﺷود )ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد( ﺿرﯾب ﺟﯾﻧﯽ ﺻﻔر
ﺧواھد ﺷد.
• اﮔر ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻟورﻧز ﻣﻧطﺑق ﺑر دو ﺿﻠﻊ ﻣﺛﻠث ﭘﺎﯾﯾن ﺷود
)ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﺎﺑراﺑر ﺑﺎﺷد( ﺿرﯾب ﺟﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﺧواھد
ﺷد.
• ھر ﭼﻘدر ﺿرﯾب ﺟﯾﻧﯽ ﮐوﭼﮑﺗر ﺑﺎﺷد )ﺑﮫ ﺻﻔر ﻧزدﯾﮑﺗر
ﺑﺎﺷد( ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗوزﯾﻊ ﺑراﺑرﺗر و ﻣﻧﺎﺳب ﺗر درآﻣد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.

ﻧﻘش دوﻟت در ﺟﮭت ﺗوزﯾﻊ درآﻣد:
• ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾراﻣون ﻧﻘش دوﻟت در ﺟﮭت
ﺗوزﯾﻊ درآﻣد:
•  -۱ﻧظر ﻓﻼﺳﻔﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و
ارزﺷﯽ ﺗﮑﯾﮫ دارﻧد و در ﺣﻘﯾﻘت اﯾده آل ﺑوده و
از دﯾد اﯾده آﻟﯾﺳم ،ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻟزوم دﺧﺎﻟت دوﻟت
ﺟﮭت ﺗﺣﻘق ﯾﮏ ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

•  -۲ﻧظر اﻗﺗﺻﺎد داﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑﮫ واﻗﻊ
ﮔراﯾﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑرای دﺧﺎﻟت دوﻟت  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻋدم اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
ﺿﻣﻧﺎ ً ﮐﻠﯾﮫ اﺛرات دﺧﺎﻟت دوﻟت در اﻗﺗﺻﺎد
ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟت در ﺗوزﯾﻊ درآﻣد را ﻧﯾز ﻣﻼﺣظﮫ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻟذا ﺣﯾطﮫ دﺧﺎﻟت دوﻟت از ﻧظر
اﯾﺷﺎن ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧظرﯾﮫ ﻋدم دﺧﺎﻟت دوﻟت در ﺗوزﯾﻊ درآﻣد :
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺗوﻣﺎس ھﺎﺑز وﺟﺎن ﻻک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾﺷﺎن ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار ﺧود ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﮐس ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از ﺣﺎﺻل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷود .ﺑﮫ
ﻧظر اﯾﺷﺎن ﮐﺳب ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی از طرﯾق ھر
ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ( در ھر ﺑﺎزاری ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑوده
و ﻟذا ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای دﺧﺎﻟت دوﻟت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

• اﯾﺷﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺑرﻗراری ﻣﺎﻟﯾﺎت و اﻧﺗﻘﺎل درآﻣد
ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺳوﺑﺳﯾد ﺑﺎﻋث دﺧﺎﻟت در اﻧﮕﯾزه
ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎزار اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ
اﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت،
ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش اﻧﮕﯾزه ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﺷد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
اﻧﺗﻘﺎل اﯾن درآﻣد ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﻘرا ﻧﯾز اﻧﮕﯾزه ﮐﺎر و
ﺗﻼش آﻧﺎن را ھم ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از ھر
دو ﺳو ﺗوﻟﯾد ﮐل ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼﻧﯾن ﮐﺎھﺷﯽ ھزﯾﻧﮫ
ﺗوزﯾﻊ ﻣﺟدد درآﻣد اﺳت.

ﻧظرﯾﮫ ﻟزوم دﺧﺎﻟت دوﻟت در ﺗوزﯾﻊ درآﻣد:
اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺑوﮐﻧن اﺳت.
• اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﮐﻧوﻧﯽ
ﻋده ای از ﺛروت ﺳرﺷﺎری ﺑرﺧوردارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮔروھﯽ
در ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑدون
آﻧﮑﮫ ﻏﯾر ﮐﺎرآﻣد و ﺗﻧﺑل ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﮐم درآﻣد
ﺑوده و در اﻧﺗﮭﺎی ﮔروه ھﺎی درآﻣدی ﻗرار دارﻧد در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺑرﺣﺳب ﺗﺻﺎدف و ﺑدون داﺷﺗن ﻟﯾﺎﻗت
ﻻزم و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺛروت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد.

• ﺑوﮐﻧن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺳوﺑﺳﯾد ﺑﮫ ﻓﻘرا ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد اﻟزاﻣﺎ ً ﻋﺎﻣل ﮐﺎھش اﻧﮕﯾزه ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﭼون اﻣﮑﺎن ﮐﺳب آﻣوزش و ﻣﮭﺎرت ،ﺑﮭره
ﺑرداری از ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت ﺑﮭﺗر و اﻧﮕﯾزه ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺑرای آﯾﻧده ﻓرزﻧدان و  ...ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر آﻧﮭﺎ
ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓزاﯾش ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
• از طرف دﯾﮕر وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر دﺳﺗﻣزد و درآﻣد ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﮐﺎھش ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.

ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾراﻣون درآﻣد ﻋﺎدﻻﻧﮫ:

 -۱ﮐﺳب ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی از طرﯾق ھر
ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ( در ھر ﺑﺎزاری
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻟذا ﻧﺑﺎﯾد از آن ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺧذ
ﺷود.
•  -۲درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺣﺻﺎرات ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﻧﯾﺳت ﻟذا ﺑﺎﯾد ﯾر آن ﻣﺎﻟﯾﺎت وﺿﻊ ﺷود.

•  -۳درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﯾﺳت
ﻟذا ﺑﺎﯾد ﺑر آن ﻣﺎﻟﯾﺎت وﺿﻊ ﺷود.
•  -۴درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺗرﮐﯾﺑﯽ )ﮐﺎر ﻣﺎھر
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری روی ﮐﺎر ﺑﮫ
دﺳت آﻣده( ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﻟذا ﺑﺎﯾد ﯾر آن
ﻣﺎﻟﯾﺎت وﺿﻊ ﺷود.

ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻋﺎدﻻﻧﮫ از دﯾدﮔﺎه ﻣطﻠوﺑﯾون:
اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﻣطﻠوﺑﯾون :
" ﯾﮏ واﺣد درآﻣد اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺛروﺗﻣﻧد ،ارزﺷﯽ
ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ واﺣد درآﻣد ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻓﻘﯾر دارد" .
زﯾرا ﺛروﺗﻣﻧدان اﯾن واﺣد درآﻣد اﺿﺎﻓﯽ را ﺻرف
ﮐﺎﻻھﺎی ﻟوﮐس و ﻏﯾر ﺿروری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻓﻘرا آﻧرا ﺻرف ﮐﺎﻻھﺎی ﺿروری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻋﺎدﻻﻧﮫ از دﯾدﮔﺎه ﻣطﻠوﺑﯾون:
• اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎ اﺻل ﻧزوﻟﯽ ﺑودن ﻣطﻠوﺑﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ
درآﻣد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎ اﻓزاﯾش درآﻣد ،ﻣطﻠوﺑﯾت
واﺣدھﺎی اﺿﺎﻓﯽ درآﻣد ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺻﺣﯾﺢ
ﺧواھد ﺑود .ﻟذا اﻧﺗﻘﺎل درآﻣد از ﺛروﺗﻣﻧدان ﺑﮫ ﻓﻘرا
ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﻣطﻠوﺑﯾت ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺗوزﯾﻊ درآﻣد ﻋﺎدﻻﻧﮫ از دﯾدﮔﺎه ﻣطﻠوﺑﯾون:
• ﺑﻧﺗﺎم و ﺟﺎن اﺳﺗوارت ﻣﯾل ﻋﻼوه ﺑر ﻧزوﻟﯽ ﺑودن ﻣطﻠوﺑﯾت
ﻧﮭﺎﯾﯽ درآﻣد ،ﺷرط ﯾﮑﺳﺎن ﺑودن ﺗﺎﺑﻊ ﻣطﻠوﺑﯾت ﺑرای اﻓراد
را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻟذا اﮔر ﺷﺧص  Aاز ﺷﺧص B
درآﻣد ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل درآﻣد از  Aﺑﮫ  Bﻗطﻌﺎ ً
ﻣطﻠوﺑﯾت ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد ،زﯾرا ﻣطﻠوﺑﯾت
واﺣدھﺎی درآﻣدی ﮐﮫ  Aاز دﺳت ﻣﯽ دھد ﺑرای او ﮐﻣﺗر از
ﻣطﻠوﺑﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ  Bﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورد.

ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭت ﺗوزﯾﻊ ﻣﺟدد درآﻣد:
 -۱ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﺛروﺗﻣﻧدان
 -۲درآﻣدھﺎی اﻧﺣﺻﺎری دوﻟت )درآﻣد ﻧﻔت(
• ﺳﺎﻟم ﺗرﯾن و ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن ﻧوع درآﻣد ﺑرای دوﻟت ﻣﺎﻟﯾﺎت
اﺳت ﮐﮫ درآﻣد ﻋﻣده اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﯾز از ھﻣﯾن
طرﯾق ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.
• ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﺷد )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر
درآﻣد( ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﻓروش و
ﺗوﻟﯾد ﻧوﺷﺎﺑﮫ(.

ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗوزﯾﻊ ﻣﺟدد درآﻣد:
•
•
•
•
•

اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی ﻧﻘدی ﯾﺎ ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
آﻣوزش ﺣرﻓﮫ ای ﺑﯾﮑﺎران
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ای  ،ﻣﺳﮑن و ...
ﺳﯾﺎﺳت ﺟﯾره ﺑﻧدی و ﺳﮭﻣﯾﮫ و ﮐوﭘن

آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران
• اﺻل  ۲۹ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑرﺧورداری از ﺗﺎﻣﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ھﻣﮕﺎﻧﯽ داﻧﺳﺗﮫ و دوﻟت را ﻣوظف
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﻗواﻧﯾن از ﻣﺣل درآﻣدھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ و درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم،
ﺧدﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
ﺑرای ﯾﮏ ﯾﮏ اﻓراد ﮐﺷور ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.

•

•
•
•
•
•

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران از
طرﯾق ﭼﻧد ﺳﺎزﻣﺎن و ارﮔﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد
ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 .۲ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﮐﺷور
 .۳ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷور
 .۴ﺻﻧدوﻗﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ
 .۵ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ

ﻋﻠل اﻟزاﻣﯽ ﺑودن ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
•
•
•
•

 .۱ﺗوزﯾﻊ ﻧﺎﺑراﺑر درآﻣد و ﺷﮑﺎف درآﻣدی ﺑﯾن
ﻓﻘرا و ﺛروﺗﻣﻧدان
 .۲ﺷوک ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
 .۳از ﮐﺎراﻓﺗﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﮭوﻟت ﺳن
 .۴از ﮐﺎراﻓﺗﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺣوادث

ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
• ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ارﺗﺑﺎط
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺻﻧﻌت دارد .در دوران ﻗﺑل
از ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن و ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﻘش ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﻋﮭده ﺟواﻣﻊ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای و اﯾﻠﯽ ﻗرار داﺷت و اﺻوﻻ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در درون ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧﺎﻧواری و
ﺳﻠﺳﻠﮫ ای ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد در ﺣد ﮔذران زﻧدﮔﯽ ﻣورد
ﺣﻣﺎﯾت ﺑزرﮔﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ،اﯾل ،و ﯾﺎ ﺧﺎﻧوار ﻗرار داﺷﺗﻧد.

ﮔروھﮭﺎی ﻋﻣده ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
•  .۱ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و از ﮐﺎراﻓﺗﺎدﮔﯽ:
در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﻏل
و ﮐﺎرﮐن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﭼﮫ ﺷﺎﻏل دوﻟﺗﯽ و
ﭼﮫ ﮐﺎرﮐن ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای دوره ﮐﮭوﻟت
و ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از ﮐﺎراﻓﺗﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺷود،
ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و از ﮐﺎراﻓﺗﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺷوﻧد.

• ﻣﻌﻣوﻻ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ از طرﯾق ﭘرداﺧت
ﺳﮭﻣﯽ از ﺳوی ﮐﺎرﻣﻧد و ﮐﺎرﮐن و ﺳﮭﻣﯽ از ﺟﺎﻧب
ﮐﺎﻓرﻣﺎ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺳﺑت ﺳﮭم ھﺎی
ﻓوق ﺧود ﻣﺗﺎﺛر از ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳت.
• از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ اﻓراد ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت آﯾﻧده ﻣﯽ
اﻧدﯾﺷﻧد،دوﻟت ﻣوظف ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﻗدام ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﻘرراﺗﯽ را اﺟﺑﺎری
ﻧﻣﺎﯾد.

