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طرح درس
• در اين درس ،ضمن تبيين کليه فصول کتاب مورد نظر،
توضيحات الزم در خصوص ھر مطلب ارائه شده است .بمنظور
اثر بخشی بيشتر در تفھيم مطالب ،از نمودارھا و فرمولھای
مرتبط استفاده شايسته به عمل آمده است .بعضا از ارائه برخی
مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نيست ولی در يادگيری
مباحث موثر و کارساز ميباشد ،دريغ نشده است .ترتيب مطالب
و مباحث ارائه شده دقيقا منطبق بر منبع درس ميباشد.

اھداف درس
• آشنايی با مھمترين مفاھيم ماليه عمومی و سياست مالی،
روند تغييرات سھم دولت از درآمد ملی ،عدم کارايی
مکانيزم بازار ،توزيع درآمد توسط دولت ،ماليات و انواع
و اثرات آن ،سوبسيد و انواع و اثرات آن ،بودجه و  ...و
بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در
زمره مھمترين اھداف اين درس ميباشند.

جايگاه درس:
• سومين درس در سلسله دروس اقتصادی رشته حسابداری،
درس ماليه عمومی و تعيين خط مشی دولتھا ميباشد .اھميت
اين درس از اين جھت است که دانشجو را با امور مالی
دولتھا ،ابزارھای تامين مالی و اثرات سياستھای مختلف مالی
در شرايط مختلف اقتصادی آشنا مينمايد .مباحث اين درس
عمدتا جنبه کاربردی و عملياتی داشته و دانشجو را قادر
مينمايد تا به تجزيه و تحليل مسائل اقتصادی موجود کشور
بپردازد.

نقش دولت و اندازه آن:
• ديدگاھھای مختلف پيرامون نقش دولت و اندازه آن :
•  -1مرکانتيليسم :دولت نقش عمده ای در اقتصاد و تجارت
دارد .طرفداران مرکانتيليسم اعتقاد به وجود دولتی داشتند
که مقتدر بوده و بتواند ھر چه بيشتر ذخاير طال و نقره را
در کشور افزايش دھد .اين امر مستلزم دخالت زياد دولت
در اقتصاد و تجارت بود.

•  -2فيزيوکراسی :
• طرفداران فيزيوکراسی يا حاميان نظام طبيعی
جايگاه مھمی برای دولت قائل نبودند .به عقيده
ايشان نظام طبيعی خود ،تعادل را در بازار
ايجاد خواھد کرد و لذا نيازی به دخالت دولت
نيست.

 -3کالسيک ھا:

•
• ايشان به کاھش دخالت دولت در اقتصاد و دارا بودن حداقل
درآمد و ھزينه برای دولت اعتقاد داشتند .به عقيده ايشان ،در
صورت وجود شرايط رقابت ،مکانيزم بازار خود تضمين کننده
تعادل ،کارايی ،تخصيص بھينه منابع و حداکثر رفاه می باشد و
لذا نيازی به دخالت دولت نيست.
• در دوره کالسيک ھا در بخش کشاورزی و صنعت شرايطی
مشابه بازارھای رقابتی موجود بود.
• البته واضح است که ھمه بازارھا شرايط الزم برای رقابت کامل
را ندارند ،لذا بازار لزوما ً تامين کننده کليه نيازھای ضروری
جامعه نمی باشد.

وظايف دولت از ديدگاه آدام اسميت در کتاب ثروت ملل:

 -1ايجاد امنيت اجتماعی يعنی حمايت از جان و ناموس
افراد جامعه و امنيت اقتصادی يعنی حمايت از اموال
افراد جامعه
 -2ايجاد نظم و اعمال قانون از طريق تاسيس دادگاه ھا و
نيروی انتظامی
 -3توليد کاالھا و خدمات عمومی

• آدام اسميت غير از سه وظيفه فوق ،وظيفه ديگری
را برای دولت قائل نبود .به ھمين جھت دولت حق
دخالت در امور کشاورزی ،صنعت ،تجارت و ساير
امور اقتصادی را نداشت .اين عبارت که "دولت
کارفرمای خوبی نيست" را اولين بار آدام اسميت
بکار برد .بعدھا ساير کالسيکھا عنوان نمودند که
دولت صنعتگر ،تاجر و کشاورز خوبی ھم نيست.

• انجام وظايف دولت ،حتی کمترين وظايف آن که کالسيکھا بدان
معتقد بودند،مستلزم انجام ھزينه از سوی دولت ميباشد ،و الزمه
ھزينه کردن ،داشتن درآمد است .به عقيده کالسيکھا اين درآمد
بايد از محل اخذ ماليات فراھم شود.
• کالسيک ھا مطلقا ً ماليات ھا و خصوصا ً ماليات ھای به بازار
را مخرب در کارايی می دانند و حداقل ماليات را پيشنھاد می
نمايند .بر طبق نظر کالسيک ھا حداقل ماليات برابر درآمدی
است که سه وظيفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

تمايز ماليه عمومی جديد و قديم:
•
•
•
•
•
•

اقتصاد بخش عمومی يا ماليه عمومی قبال ٌ دربر گيرنده مسائل زير بود:
 -1ماليات و مسائل مالياتی
 -2سياست ھای گمرکی دولت
در حاليکه کتب جديد اقتصاد بخش عمومی يا ماليه عمومی عالوه بر
مسائل فوق شامل مباحث زير ھم ميشوند:
 -3بخش ھزينه ھای دولت و موسسات دولتی
 -4فعاليت ھای توليدی دولت )فعاليت ھای اقتصادی(

معيارھای سنجش نقش دولت:
برای محاسبه و سنجش نقش دولت در اقتصاد ،معيارھای متفاوتی
ارائه شده است که برخی از آنھا عبارتند از:
•  -1حجم ھزينه ھای دولت :اين معيار به بررسی حجم ھزينه
ھای دولت و مقايسه آن در بين کشورھای مختلف می پردازد.
اين معيار گويا نيست بلکه بايد حجم ھزينه ھای دولت را نسبت
به يک شاخص اقتصادی سنجيد ،زيرا مسلم است که حجم ھزينه
ھای دولت در مثال کشور چين )که جمعيت آن حدودا  20برابر
ايران است( بيشتر از ايران ميباشد.

معيارھای سنجش نقش دولت:
•
•

 -2نسبت ھزينه ھای دولت به درآمد ملی:
در اين معيار ،نقص موجود در معيار اول برطرف شده است.
بر اساس آن ،اگر حجم ھزينه ھای دولت به درآمد ملی در
کشور  Aبيشتر از اين نسبت برای کشور  Bباشد ،آنگاه
ميتوان نتيجه گرفت که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در
کشور  Aبيشتر از کشور  Bميباشد.

معيارھای سنجش نقش دولت:
•
•

 -3نسبت ھزينه ھای دولت به جمعيت يا ھزينه سرانه دولت:
در اين معيار ھزينه ھای دولت نسبت به شاخص جمعيت
کشور سنجيده ميشود .بر اساس اين معيار ،اگر نسبت ھزينه
دولت به جمعيت در کشور  Aبيشتر از کشور Bباشد ،آنگاه
ميتوان نتيجه گرفت که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در
کشور  Aبيشتر از کشور  Bاست.

معيارھای سنجش نقش دولت:
•
•
•
•

 -4ترکيب ھزينه ھای دولت:
از اين ديدگاه ،ابتدا ھزينه ھای دولت را به دو گروه تقسيم می
کنيم:
الف( ھزينه ھای تمام شدنی
ب( ھزينه ھای انتقالی

ھزينه ھای تمام شدنی:
•

•
•

•

ھزينه ھايی که نھايتا ً به وسيله دولت صورت می گيرد .اين ھزينه ھا
باعث جابجايی منابع جامعه به بخش عمومی می شود .به عبارت ديگر،
ھزينه ھايی که در قبال آن دولت اقدام به خريد کاالھا و خدمات مينمايد
را ھزينه ھای تمام شدنی گويند .اين ھزينه شامل :
الف ( خريد کاالھا وخدمات جاری :ھمانند کاالھای مصرفی و نيروی
کار
ب( خريد کاالھا و خدمات سرمايه ای :ھمانند ايجاد راه ھا ،مدارس و
بيمارستان ھا .به عبارت ديگر اين ھزينه ھا شامل خريد نھاده ھا به
وسيله بخش عمومی می شوند.
قيمت نھاده × مقدار نھاده = ھزينه ھای تمام شدنی

ھزينه ھای انتقالی:
• اين ھزينه ھا جابجايی منابع از بخش ھای ديگر به
بخش دولتی را به ھمراه ندارند مانند ھزينه دولت برای
بازنشستگی ،سوبسيدھا ،پرداخت به بيکاران و ...
• اين ھزينه ھا فقط توزيع منابع را بين افراد جامعه درون
بخش خصوصی تغيير می دھند.

• دولت ھا می توانند بدون انجام ھزينه قابل توجھی در اقتصاد
جامعه تاثير عمده ای باقی بگذارند .برای مثال ،دولت می
تواند از طريق يک بخشنامه ،مقرراتی را وضع کند که
رستوران ھا و اماکن غذاخوری را موظف به رعايت حد
معينی از بھداشت محيط زيست نمايد ،يا مثال ً وادار نمودن
تاکسی ھا به استفاده از تاکسی متر و ...اين بخشنامه برای
دولت ھزينه ای دربر ندارد ولی باعث ايجاد مشاغل متعدد
نظير توليد و واردات تاکسی متر ،توزيع آن و خدمات
تعميرات و پشتيبانی آن و  ...ميشود.

بررسی ھزينه ھای دولت در ايران در خالل سال ھای
: 1359 – 1369
ظرف ده سال مزبور تغييرات عمده ای در ترکيب ھزينه ھای
دولت رخ نداده است .در سال  59بيشترين ھزينه از کل مربوط
به ھزينه ھای اجتماعی بوده که در سال  69نيز ھمين امر
مشاھده می شود .کمترين سھم از ھزينه ھای دولت در سال 59
مربوط به خدمات عمومی بوده که در سال  69نيز خدمات
عمومی کمترين سھم را دارا می باشد.

بررسی ھزينه ھای دولت در ايران در خالل سال ھای
: 1359 – 1369

• در مورد ھزينه ھای جاری نيز در سال 59
بيشترين درصد از ھزينه ھای جاری به خدمات
اجتماعی تعلق داشته و به ترتيب بعد از آن ،دفاع
ملی ،خدمات عمومی و خدمات اقتصادی قرار دارند
که ھمين روند در سال  69حفظ شده است.

بررسی ھزينه ھای دولت در ايران در خالل سال ھای
: 1359 – 1369
• ترتيب ھزينه ھای سرمايه ای نيز از سال  59به سال  69تغيير
ننموده و بيشترين درصد ھزينه به ھزينه ھای خدمات اقتصادی
تعلق داشته است.
• شايان ذکر است که ھزينه ھای امور اجتماعی شامل ھزينه ھای
آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،فرھنگ و ھنر ،بھداشت و
درمان ،تامين اجتماعی و بھزيستی ميشود .ھزينه ھای امور
عمومی نيز شامل ھزينه ھای قانون گذاری ،امور قضايی و ثبتی
و نظم و امنيت داخلی کشور ميباشد.

رشد بخش عمومی :
•
•

•
•

مھمترين اھداف دخالت دولت در اقتصاد عبارتند از:
 -1تخصيص موثر منابع يا رفع عدم کارايی در توليد :بخشی از
منابع توليد بايد صرف توليد کاالھا و خدمات عمومی شود که
معموال بخش خصوصی اقدام به توليد آنھا نمی نمايد و دولت بايد
اين مھم را بر عھده گيرد.
 -2توزيع مناسب درآمد :ايجاد توزيع عادالنه تر درآمد از طريق
اخذ ماليات و دادن سوبسيد.
 -3حفظ ثبات اقتصادی :اتخاذ تدابير شايسته بمنظور رفع
بحرانھا و عدم ثباتھايی مانند بيکاری و تورم.

تقسيم بندی کشورھا بر حسب اندازه دولت )تحليل مقطعی(:
 -1کشورھای صنعتی متکی به اقتصاد آزاد مانند آمريکا ،آلمان و
ژاپن که در اين کشورھا دولت کمترين اندازه را دارد.
 -2کشورھای سوسياليست که در آنھا ،دولت بيشترين اندازه را
دارد.
 -3بقيه دنيا )شامل کشورھای جھان سوم و اروپای شمالی( که
دارای اندازه متوسط دولت ھستند.

• تحليل زمانی از نقش و اندازه دولت :
• از زمان کالسيک ھا تا ابتدای دھه  90ميالدی می
توان گفت که عمده کشورھای جھان به سمت نقش
بيشتر دولت در اقتصاد رفته اند.

داليل رشد ھزينه ھای دولت:
 -1مدل رشد ھزينه ھای دولت از ديد گاه رشد و توسعه
اقتصادی:
• اين مدل با توجه به ساختار اقتصادی مراحل رشد و
توسعه و نياز سيستم اقتصادی در عبور از يک مرحله و
ورود به مرحله ديگر و نقش دولت در فراھم آوردن
امکانات الزم برای رشد و توسعه مطرح می گردد.

• در مرحله ابتدايی رشد و توسعه ،ھزينه ھای
سرمايه گذاری دولت نسبت به سرمايه گذاری کلی
جامعه رشد بيشتری دارد .اين سرمايه گذاری شامل
سرمايه گذاری ھای زير بنايی مانند ايجاد راه و
جاده ،سدھا و پل ھا و حمل و نقل و آموزش و توليد
انرژی ،يا به عبارت کلی کاالھا و خدمات عمومی
می شود.

• در مرحله بعد ،ھنوز ھم ھزينه ھای سرمايه گذاری دولت
برای ايجاد زيربنا و بستر الزم جھت رشد و توسعه
اقتصادی ،بخش قابل توجھی از ھزينه ھای سرمايه
گذاری کل را تشکيل می دھد .در اين مرحله ،به علت
ايجاد زمينه ھای ضروری توسط دولت ،امکانات سرمايه
گذاری برای بخش خصوصی فراھم شده است و سرمايه
گذاری بخش خصوصی افزايش قابل مالحظه ای خواھد
داشت.

• به عنوان مثال اگر دولت در مرحله نخست منابع انرژی
کافی و ارزان را توليد نموده باشد ،در اين صورت به
علت کاھش قيمت نھاده انرژی ،از يک طرف ،توليد
افزايش می يابد و از طرف ديگر ،به علت کاھش ھزينه
توليد و نتيجتا ً کاھش قيمت کاالھا ،تقاضای آنھا زياد
خواھد شد و لذا توليد کنندگان برای پاسخ به نيازھا بايد
توليد را افزايش دھند.

• با گذر از مرحله دوم نياز به سرمايه گذاری زير بنايی
توسط دولت کم خواھد شد ولی سرمايه گذاری اجتماعی و
خدمات رفاھی جايگزين آن خواھند شد .در مرحله بلوغ
رشد و توسعه ،نياز به بھداشت ،آموزش ،تحقيقات و
مسائل فرھنگی باعث می شود که دولت ،ھزينه ھای
سرمايه گذاری امور اجتماعی را افزايش دھد.

• در مرحله مصرف و توليد انبوه ،اختالف طبقاتی
درآمد افزايش می يابد و توجه دولت بيشتر معطوف
به برنامه ھايی برای رسيدن به توزيع مناسب درآمد
خواھد شد .اين امر از طريق انجام ھزينه ھای
انتقالی ميسر می شود.

• مرحله اول توسعه:
افزايش ھزينه ھای سرمايه گذاری زير بنايی
•
• مرحله دوم توسعه:
افزايش ھزينه ھای سرمايه گذاری زير بنايی
•
• مرحله سوم توسعه:
افزايش ھزينه ھای اجتماعی و خدمات رفاھی
•
• مرحله چھارم توسعه:
افزايش ھزينه ھای انتقالی
•
آمار و ارقام موجود در مورد کشورھای مختلف روند تغييرات فوق
را تاييد می نمايد.

 -2نظريه واگنر:
• واگنر اقتصاددان قرن نوزدھم آلمانی است که توجه
خاصی به مسائل اقتصاد دولت و ھزينه ھای عمومی
داشت.
• نظريه وی بدين شرح است " :با افزايش درآمدھای
سرانه دريک اقتصاد ،اندازه نسبی بخش عمومی ھم
افزايش می يابد" .

 -2نظريه واگنر:
• اگر درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه افزايش يابند ،ھزينه ھای
دولت نيز افزايش خواھد يافت و نرخ افزايش در ھزينه ھای
دولت بيشتر از نرخ افزايش درآمد ملی خواھد بود.
• واگنر رشد بخش عمومی برخی از کشورھای اروپايی ،آمريکا و
ژاپن را مطالعه کرده بود و نظريه وی براساس اين تجربيات
استوار است.

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

 -1عوامل سياسی :
با رشد صنايع ،نياز به ايجاد قراردادھا و قوانين جديد افزايش
خواھد يافت .در نتيجه نوعی سيستم اداری )قوه مجريه( و
داوری )قوه قضائيه( برای رسيدگی به موارد فوق مورد نياز می
باشد .از طرف ديگر سير صنعتی شدن خود منجر به شھر
نشينی و توسعه شھرھا خواھد شد و لذا نياز بيشتر به خدمات
شھری دولت احساس می شود .پس بايد دولت در زمينه تأمين
اين نيازھا اقدام نمايد.

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

•  -2عوامل اقتصادی  :وقتی که درآمدھای حقيقی جامعه زياد می
شود ،ھزينه ھای عمومی خدمات اجتماعی نظير آموزش،
بھداشت و فرھنگ و ...به دليل افزايش تقاضا ،افزايش می يابد و
چون کشش درآمدی تقاضای اين کاالھا و خدمات زياد است
)مثال اگر درآمد  %1افزايش يابد ،تقاضای اين کاالھا بيشتر از
 %1افزايش خواھد يافت( ،لذا با افزايش درآمد ،اينگونه ھزينه
ھا به نسبت بيشتری افزايش خواھند يافت.

 -3تحليل سياسی و تغييرات در ھزينه ھای دولت:
اين نظريه توسط پيکاک و وايزمن ارائه گرديده و عبارتست
از:
• " حکومت ھا با توجه به تمايل مردم آماده خرج کردن
بيشتر ھستند ،حال آنکه مردم دوست ندارند ماليات ھای
بيشتری بپردازند و حکومت ھا الزاما ً به خواسته ھای
مردم توجه می کنند".

• مردم مقدار بيشتر کاالھا و خدمات عمومی را بر مقدار کمتر آن
ترجيح می دھند در حاليکه دوست ندارند ماليات بيشتر بپردازند
)به عبارت ديگر  Mux > 0است( .پس از يک طرف دولت به
دنبال توليد و ارائه کاالھای عمومی است و لذا درصدد افزايش
ھزينه ھای خود می باشد و چون برای انجام اين ھزينه ھا نياز
به درآمد دارد ،لذا بايد ماليات بيشتری جمع کند که اين مورد
عالقه مردم نيست.
• دولت تا آن حد ھزينه ھا و ماليات ھا را افزايش ميدھد که حد
مورد پذيرش مردم است که فراتر از آن می تواند احتماال ً منجر
به اعتراض مردم گردد.

• در شرايط نامطلوب اجتماعی نظير جنگ ،قحطی ،زلزله،
سيل و  ...اين روند منظم در افزايش ھزينه ھای دولت به
ھم خورده و در چنين مواردی دولت ھا ناگزير به افزايش
يکباره ھزينه ھای خود می باشند که ھر چند از نرخ
مورد قبول تجاوز می کند ولی تحت شرايط خاص مورد
قبول مردم قرار می گيرد.

عدم کارايی مکانيزم بازار:
شرايط الزم برای کارايی مکانيزم بازار و ايجاد تخصيص
بھينه منابع عبارتند از:
• وجود تعداد زياد و کافی عرضه کننده به نحوی که ھيچ
کدام نتوانند بر قيمت بازار تاثير گذارند.
• وجود تعداد زياد و کافی تقاضا کننده به نحوی که ھيچ
کدام نتوانند بر قيمت بازار تاثير گذارند.

عدم کارايی مکانيزم بازار:
•
•
•
•

آزادی ورود و خروج توليد کنندگان و متقاضيان به بازار.
برخورداری از اطالعات کامل و شرايط بازار.
يکسان بودن کاالی توليد شده .کاالھا مجانس ،ھمگن و
مشابه باشند.
واضح است که شرايط الزم برای کارايی مکانيزم بازار
و ايجاد تخصيص بھينه منابع ھمان شرايط وجود بازار
رقابت کامل ميباشد.

پيامدھای خارجی يا اثرات برون زايی
فعاليت ھا و تصميمات اقتصادی گروھی ،می تواند برای
ديگران نتايج اقتصادی يا غير اقتصادی داشته باشد .وقتی
يک فعاليت اقتصادی اجرا می شود ،فرد يا گروه ديگری،
غير از کسانی که در گير فعاليت اقتصادی بوده و
ياتصميم گيرنده ھستند ،نيز متاثر می شوند.

انواع پيامدھای خارجی:
•  -1پيامدھای خارجی منفی يا غير اقتصادی مانند توليد
آلودگی توسط کارخانه فوالد و ايجاد ازدحام و نتيجتا ً
افزايش ھزينه در استفاده از کاالھای عمومی نظير
بزرگراه و ...
•  -2پيامدھای خارجی مثبت يا اقتصادی مانند پرورش گل
و توليد عسل.

قيمت گذاری :
الف ( در صورت فقدان پيامدھای خارجی ،يک بنگاه
حداکثر کننده سود در شرايط رقابتی تا جايی توليد
می کند که قيمت برابر ھزينه نھايی توليد باشد
) .(P = MC
• در نمودار زير در سطح  Qiتوليد ميکند.

قيمت گذاری :
• ب ( در صورت وجود پيامدھای خارجی به نحوی که
توليد کاالی مورد نظر ،عالوه بر ھزينه توليد ،ھزينه ای
نيز متوجه جامعه نمايد ،در اين صورت اگر بنگاه ھزينه
ايجاد شده برای جامعه را به حساب نياورد و فقط ھزينه
نھايی داخلی توليد کاال را منظور نمايد سطح توليد بيش
از اندازه مطلوب خواھد بود )(qi

• حد مطلوب و بھينه توليد صابون نقطه ای است که
در آن P = SMCاست که  SMCجمع ھزينه
نھايی داخلی توليد ) (MC1و ھزينه نھايی خارجی
) (MC2تحميل شده به جامعه است .يعنی QS
حد مطلوب و بھينه توليد ميباشد.

• چون برای توليد کننده پيامد خارجی منفی انگيزه ای
وجود ندارد تا از اين ھزينه )ھزينه نھايی خارجی( کم کند
يا ھزينه مزبور را در حساب ھزينه ھای خود منظور
نمايد ،لذا دخالت دولت در چنين مواردی الزم است .اين
دخالت به طرق زير انجام می گيرد:

•  .1مجبور کردن توليد کننده به کنترل کردن آلودگی
)مثال بکمک نصب فيلتر(.

•  .2مجبور کردن توليد کننده به تغيير در تکنيک
توليد )مثال بکمک تکنولوژی پيشرفته تر که آلودگی
کمتر دارد(.
•  .3وضع قانون برای حمايت از متضرر يا جامعه
•  .4وضع ماليات بر توليد کننده به اندازه ھزينه
نھايی خارجی

قاعده مجموع فوايد در تعيين سطح توليد:
اگر پيامد خارجی مثبت وجود نداشته باشد ،محل تالقی منحنی ھای
عرضه گل و تقاضای گل ،نقطه تعادل و تخصيص بھينه منابع
را ارائه می نمايد.
• اگر پيامد خارجی مثبت وجود داشته باشد ،يعنی در کنار پرورش
گل ،کندوی عسل موجود باشد که منجر به افزايش توليد عسل و
مرغوبيت آن گردد ،در اين صورت تخصيص بھينه منابع از
تالقی منحنی عرضه و جمع منحنی ھای تقاضا )منحنی فايده
نھايی داخلی و منحنی فايده نھايی خارجی( بدست خواھدآمد.

• با معرفی فايده خارجی ،سطح توليد ) (qeديگر کارآمد
نيست زيرا مجموع فوايد حاصل از توليد  qeواحد از
گل ،بيشتر از ھزينه توليد آن است يعنی برای :qe
MC < D + MBE
•

فايده نھايی خارجی  +فايده نھايی داخلی < ھزينه نھايی

• محل تالقی منحنی مجموع فوايد توليد ) ( MBE+Dبا
منحنی ھزينه نھايی ) (Sسطح توليد کارآمد را نشان می
دھد.

• از آنجايی که توليد کننده گل فقط از طريق دريافت
قيمت گل از متقاضی مستقيم گل در بازار ،قادر به
جبران ھزينه توليد خود است ،در اين صورت
حاضر به افزايش توليد به سطح  qfنخواھد بود .در
اين صورت دخالت دولت ضروری به نظر می
رسد.

• دولت می تواند با پرداخت سوبسيدی معادل
فايده نھايی خارجی جبران کسر پرداخت
مصرف کننده گل را بنمايد .ھمچنين می تواند
از طريق قانون اين حق را به توليد کننده گل
بدھد که بخشی از ھزينه توليد خود را از
کندوداران دريافت نمايد.

مسئله گسترش صنايع و آلودگی
پيامدھای خارجی مثبت )اقتصادی( موارد آن محدود و کم است.
• پيامدھای خارجی منفی )غير اقتصادی( موارد آن بسيار زياد
است که مھمترين آن آلودگی است.
• آلودگی آب و ھوا امروزه يکی از مشکالت ھمه کشورھا بويژه
کشورھای در حال توسعه است.
• در جوامع پيشرفته صنعتی مقررات بسيار سختی را برای آلوده
گرھا پيش بينی نموده اند.
• تکنولوژی توليد به سمت توليد ھمراه با پيامد خارجی منفی يا
آلودگی کمتر در حا ل تغيير است.

کاالھای عمومی
• کاالھا را ميتوان با توجه به دو خاصيت رقابت پذيری و قابليت
تخصيص منافع به چھار گروه تقسيم نمود:

• کاالھای گروه  :Aرقابت پذيری و قابليت تخصيص منافع را
دارند :کاالھا و خدمات خصوصی مثل پيراھن ،مداد و ...
اينگونه ھستند.
• برای در اختيار گرفتن کاالھای خصوصی رقابت الزم است.
چون مثال ً اگر  5عدد پيراھن داشته باشيم و  6نفر باشيم ،کسانی
در اين رقابت برنده می شوند که قيمت ھای باالتر را می توانند
بپردازند .از طرفی کاالھای خصوصی کاالھايی ھستند که کامال ً
منافع آن را می توان به خود اختصاص داد به نحوی که استفاده
يکی مانع از استفاده ديگری ميباشد.

کاالھای عمومی
•  -2کاالھای گروه  :Dغير قابل رقابت بوده و منافع آنھا
غير قابل تخصيص ميباشد .کاالھای عمومی خالص مثل
برنامه تلويزيون اينگونه ھستند.
•  -3کاالھای گروه  : Cغير قابل رقابت بوده ولی منافع
آنھا قابل تخصيص است .کاالھای عمومی که در استفاده
از آن محدوديتی لحاظ شده است مانند عبور از پل ،عبور
از بزرگراه و  ...با پرداخت عوارض مربوطه.

کاالھای عمومی
•  -4کاالھای گروه  : Bرقابت پذير ھستند ولی منافع آنھا
غير قابل تخصيص است .کاالی عمومی ھنگامی که
رقابت در آن وجود داشته باشد ولی منافع آن قابل
تخصيص نباشد مانند عبور از بزرگراھی که دچار
شلوغی و ازدحام است و عوارضی برای استفاده از آن
اخذ نميشود ،از اينگونه است.

کاالھای عمومی و سواری مجانی :
اکثر کاالھای عمومی اين خاصيت را دارند که وقتی توليد و
عرضه شدند امکان اعمال استثنا در استفاده از آن غير ممکن يا
دشوار خواھد بود )عدم امکان تخصيص منافع(.
• برای يک بنگاه خصوصی که در جھت کسب حداکثر سود عمل
می کند بايد امکان تفکيک منافع و تخصيص آن وجود داشته
باشد تا مبادرت به توليد يک کاال و يا خدمت بنمايد.
• او بايد بتواند منافع کاال را به کسانی که قيمت آن را می پردازند
تخصيص دھد و آنان که از پرداخت ممانعت می کنند را از
استفاده محروم نمايد.

• در مورد کاالھای عمومی اين نکته اھميت دارد که
حتی اگر امکان تخصيص منافع با ھزينه ای معقول
ممکن باشد ،منع استفاده از آن برای عده ای ،غير
اقتصادی خواھد بود ،چون ھزينه نھايی استفاده از
کاالھای عمومی خالص ،صفر است يعنی اضافه
شدن يک استفاده کننده ديگر ھزينه جديدی ايجاد
نخواھد کرد.

توليد و ارائه کاالھای عمومی :
در زمينه کاالھا و خدمات عمومی بھتر است ما به جای
کلمه توليد کاالھا و خدمات به وسيله دولت از ارائه آنان
صحبت کنيم چون الزاما ً دولت برای ارائه چنين کاالھا و
خدماتی خود مبادرت به توليد نمی کند ،بلکه گاه ممکن
است توليد کاالھا و خدمات عمومی تحت يک قراردادی
به وسيله بخش خصوصی صورت گيرد.

توليد بھينه کاالھای عمومی :
• پل ساموئلسن معتقد است که يک سطح بھينه ای در توليد
کاالھا و خدمات عمومی وجود دارد.
برای کاالھای خصوصی منحنی تقاضای بازار جمع افقی
منحنی ھای تقاضای فردی است ،در حاليکه برای کاالھا
و خدمات عمومی منحنی تقاضای کل )فايده نھايی( از
جمع عمودی منحنی ھای تقاضای تک تک اشخاص به
دست می آيد.

• به عقيده ساموئلسن ،سطح توليد کارآمد کاالی
عمومی در G0تعيين می شود يعنی در جايی
که مجموع فوايد نھايی کاالی عمومی برای دو
شخص استفاده کننده برابر ھزينه نھايی توليد
است.

اھداف و وظايف دولت
•
•
•
•

اھداف يا وظايف دولت عبارت بودند از:
 -1تخصيص بھينه منابع
 -2توزيع عادالنه درآمد  :حمايت از طبقات ضعيف
جامعه و کم درآمد
 -3حفظ ثبات اقتصادی

اھداف توزيع عادالنه درآمد
 -1ھدف اقتصادی  :تغيير در توزيع درآمد موجب تغيير در نرخ
پس انداز ،سرمايه گذاری ،تقاضا ،توليد ،اشتغال و ...می شود.
پس دولت ميتواند بمنظور تغيير يک يا تعدادی از اين متغيرھا از
طريق توزيع درآمد اقدام نمايد.
 -2ھدف سياسی  :جلب نظر رای دھندگان )فقرا و افراد کم
درآمد( و جلو گيری از بروز طغيان و شورش.
• به علت پيوستگی و ارتباط بين توزيع درآمد و متغيرھای
اقتصادی ،پيچيدگی اعمال يک سياست عادالنه درآمد آشکار می
شود.

منابع ايجاد کننده درآمد:
 -1دستمزد و حقوق
•  -2از محل دارايی ھا و اموال مانند اجاره
ساختمان و سود سھام
•  -3از طريق دولت :پرداخت ھای انتقالی،
سوبسيدھا و کمک ھای بال عوض دولت

علل تفاوت در دستمزدھا و حقوق:
 -1استعداد ذاتی و توانايی جسمانی
•  -2سرمايه گذاری در آموزش نيروی انسانی و افزايش مھارت و
توانايی وی
•  -3نوع شغل  :مطلوبيت و عدم مطلوبيت مشاغل  :کار در گل
فروشی و کار در معدن
•  -4تجربه و کسب مھارت ھای تجربی
•  -5عواملی که جنبه تبعيضی دارند  :موقعيت خانوادگی  ،نژاد ،
رنگ  ،مذھب
•  -6تعداد صاحبان درآمد در يک خانوار

درآمد ناشی از داراييھا:
• منبع دوم ايجاد درآمد يعنی دارايی ھا و اموال
از دو طريق به دست می آيند:
•  -1پس انداز
•  -2ارثيه

اشکال گوناگون نگھداری دارايی و ثروت:
•
•
•
•
•

 -1سپرده نزد بانک ھا  :کوتاه مدت  ،بلند مدت
 -2خريد اوراق سھام  :سھام شرکت ھا
 -3خريد اوراق قرضه دولتی و خصوصی
 -4ايجاد فعاليت توليدی يا تجاری
 -5خريد امالک و مستغالت
 -6نگھداری پول نقد

پرداخت ھای انتقالی :
• پولی است که از طريق دولت بدون انتظار خدمات يا کار متقابل
به افراد جامعه پرداخت می شود .مانند کمک ھای دولت به
اقشار کم درآمد و آسيب پذير ،پرداخت به بيکاران ،مستمری
تامين اجتماعی و حقوق بازنشستگی.
• کليه پرداخت ھای انتقالی لزوما ً برای فقرا انجام نمی شود مانند
سوبسيد برای سوخت )بنزين( .چنانچه روشن است بخش عمده
ای از اين پرداخت ھا به بازنشستگان و مستمری بگيران می
باشد .ليکن قسمت عمده پرداخت ھای انتقالی به منظور برابر
کردن توزيع درآمد است.

برابری توزيع درآمد :
• به علت نفاوت در دستمزدھا و درآمدھا که بعضا ً مبتنی
بر استعداد ذاتی و توانايی جسمانی افراد می باشد ،توزيع
درآمد در يک جامعه نمی تواند به صورت کامال ً برابر
باشد .البته اين نابرابری و عدم تعادل در ھمه جا يکسان
نمی باشد.

روش بخشکھای درآمدی
• برای نشان دادن نابرابری در توزيع درآمد می توان از
روش بخشک ھای درآمدی استفاده کرد .در اين روش با
تقسيم درآمد ھر خانوار بر تعداد افراد آن ،در آمد سرانه
ھر خانوار را به دست می آوريم .آنگاه کليه خانوارھا را
براساس آن از پر درآمدترين افراد به پايين ترين مرتب
می کنيم و سپس کليه جامعه را به ده يا ھشت يا پنج بخش
و  ...تقسيم می کنيم .آنگاه محاسبه می نماييم که مثال
دھک اول چند درصد درآمد را در اختيار دارد و دھک
آخر چقدر و ...

رسم توزيع درآمد :
)
معروف ترين روش برای رسم توزيع درآمد منحنی لورنز
 ( Lorenz Curveمی باشد .اين منحنی در دستگاه مختصاتی
رسم ميشود که محور افقی آن بيانگر درصد خانوارھا می باشد و
محور عمودی آن بيانگر درصد درآمدھا است.
• ھر چقدر منحنی لورنز بيشتر نسبت به محور افقی محدب باشد،
توزيع درآمد نابرابرتر است .اگر به صورت قطر مربع باشد
توزيع کامال ً برابر به وجود می آيد.

اندازه گيری نابرابری توزيع درآمد :
معيار اندازه گيری نابرابری توزيع درآمد ضريب جينی
) (Gini Coefficientمی باشد .اين ضريب به کمک
منحنی لورنز به دست می آيد .اين ضريب نسبت سطح
فاصل بين منحنی لورنز و خط برابری کامل درآمد به کل
مثلث سمت راست و پايين خط برابری کامل درآمد می
باشد.

• اگر منحنی لورنز منطبق برخط توزيع کامال برابر درآمد شود
)توزيع درآمد کامال ً برابر باشد( ضريب جينی صفر خواھد شد.
• اگر منحنی لورنز منطبق بر دو ضلع مثلث پايين شود )توزيع
درآمد کامال ً نابرابر باشد( ضريب جينی يک خواھد شد.
• ھر چقدر ضريب جينی کوچکتر باشد )به صفر نزديکتر باشد(
نشان دھنده توزيع برابرتر و مناسب تر درآمد می باشد.

نقش دولت در جھت توزيع درآمد:
• نظريات مختلف پيرامون نقش دولت در جھت توزيع
درآمد:
•  -1نظر فالسفه که بيشتر به جنبه ھای فلسفی و
ارزشی تکيه دارند و در حقيقت ايده آل بوده و از
ديد ايده آليسم ،معتقد به لزوم دخالت دولت جھت
تحقق يک توزيع درآمد عادالنه می باشند.

•  -2نظر اقتصاد دانان که بيشتر جنبه واقع گرايانه
داشته و برای دخالت دولت  ،امکانات و عدم
امکانات را مورد مالحظه قرار می دھند .ضمنا ً
کليه اثرات دخالت دولت در اقتصاد ناشی از دخالت
در توزيع درآمد را نيز مالحظه می نمايند و لذا
حيطه دخالت دولت از نظر ايشان محدود می باشد.

نظريه عدم دخالت دولت در توزيع درآمد :
اين نظريه متعلق به توماس ھابز وجان الک می باشد .ايشان
معتقد ھستند که مکانيزم بازار خود عادالنه عمل می کند
و ھر کس بايد مجاز باشد تا از حاصل فعاليت ھای
اقتصادی خود کامال ً بھره مند شود .به نظر ايشان کسب
ھر گونه درآمدی از طريق ھر عاملی )کار و سرمايه( در
ھر بازاری عادالنه بوده و لذا جايی برای دخالت دولت
باقی نمی ماند.

• ايشان معتقدند که برقراری ماليات و انتقال درآمد مالياتی
به صورت سوبسيد باعث دخالت در انگيزه ھايی می
شوند که به وسيله بازار ايجاد می شود .به اين صورت
که ماليات بر درآمد صاحبان ثروت ،باعث کاھش انگيزه
کار آنھا خواھد شد .در حاليکه انتقال اين درآمد مالياتی به
فقرا نيز انگيزه کار و تالش آنان را ھم کاھش می دھد و
در نتيجه از ھر دو سو توليد کل کاھش می يابد و چنين
کاھشی ھزينه توزيع مجدد درآمد است.

نظريه لزوم دخالت دولت در توزيع درآمد:
اين نظريه متعلق به بوکنن است.
• اين نظريه بر اين واقعيت استوار است که در جھان کنونی عده
ای از ثروت سرشاری برخوردارند در حاليکه گروھی در فقر و
فالکت دست و پا می زنند .بسياری از افراد بدون آنکه غير
کارآمد و تنبل باشند به داليل مختلف کم درآمد بوده و در انتھای
گروه ھای درآمدی قرار دارند در صورتی که بعضی برحسب
تصادف و بدون داشتن لياقت الزم و توانايی کافی ثروت بسياری
به دست آورده اند.

• بوکنن معتقد است که انتقال سوبسيد به فقرا نمی تواند
الزاما ً عامل کاھش انگيزه کار آنھا باشد بلکه به داليلی
چون امکان کسب آموزش و مھارت ،بھره برداری از
بھداشت و سالمت بھتر و انگيزه سرمايه گذاری برای
آينده فرزندان و  ...ساعات کار آنھا حتی می تواند
افزايش نيز داشته باشد.
• از طرف ديگر وضع ماليات بر دستمزد و درآمد به ھيچ وجه
دليلی بر کاھش ساعات کار نمی باشد بلکه ساعات کار می تواند
افزايش يا کاھش يافته و يا حتی ثابت باقی بماند.

نظريات مختلف پيرامون درآمد عادالنه:

 -1کسب ھر گونه درآمدی از طريق ھر عاملی
)کار و سرمايه( در ھر بازاری عادالنه می
باشد ،لذا نبايد از آن ماليات اخذ شود.
•  -2درآمد ناشی از انحصارات عادالنه نيست
لذا بايد ير آن ماليات وضع شود.

•  -3درآمد ناشی از سرمايه عادالنه نيست لذا
بايد بر آن ماليات وضع شود.
•  -4درآمد ناشی از کار ترکيبی )کار ماھر که
به علت سرمايه گذاری روی کار به دست
آمده( عادالنه نيست لذا بايد ير آن ماليات وضع
شود.

توزيع درآمد عادالنه از ديدگاه مطلوبيون:
اصل اساسی مطلوبيون :
" يک واحد درآمد اضافی برای يک ثروتمند ،ارزشی کمتر
از يک واحد درآمد بيشتر برای فقير دارد" .
زيرا ثروتمندان اين واحد درآمد اضافی را صرف کاالھای
لوکس و غير ضروری می نمايند در حاليکه فقرا آنرا
صرف کاالھای ضروری می کنند.

توزيع درآمد عادالنه از ديدگاه مطلوبيون:
• اين نظريه با اصل نزولی بودن مطلوبيت نھايی درآمد که
می گويد با افزايش درآمد ،مطلوبيت واحدھای اضافی
درآمد کاھش می يابد ،صحيح خواھد بود .لذا انتقال
درآمد از ثروتمندان به فقرا موجب افزايش مطلوبيت کل
جامعه می شود.

توزيع درآمد عادالنه از ديدگاه مطلوبيون:
• بنتام و جان استوارت ميل عالوه بر نزولی بودن مطلوبيت نھايی
درآمد ،شرط يکسان بودن تابع مطلوبيت برای افراد را نيز
اضافه می کنند .لذا اگر شخص  Aاز شخص  Bدرآمد بيشتری
داشته باشد ،انتقال درآمد از  Aبه  Bقطعا ً مطلوبيت کل جامعه
را افزايش می دھد ،زيرا مطلوبيت واحدھای درآمدی که  Aاز
دست می دھد برای او کمتر از مطلوبيتی است که  Bبه دست
می آورد.

تامين منابع مالی جھت توزيع مجدد درآمد:
 -1ماليات بر ثروتمندان
 -2درآمدھای انحصاری دولت )درآمد نفت(
• سالم ترين و مناسب ترين نوع درآمد برای دولت ماليات است که
درآمد عمده اکثر کشورھای جھان نيز از ھمين طريق تأمين می
شود.
• ماليات می تواند به صورت مستقيم باشد )مانند ماليات بر درآمد(
يا به صورت غير مستقيم )مانند ماليات بر فروش و توليد
نوشابه(.

سياست ھای توزيع مجدد درآمد:
•
•
•
•
•

انتقال ھای نقدی يا پرداخت ھای نقدی
حمايت ھای بھداشتی و درمانی
آموزش حرفه ای بيکاران
حمايت ھای تغذيه ای  ،مسکن و ...
سياست جيره بندی و سھميه و کوپن

آشنايی با تامين اجتماعی در ايران
• اصل  29قانون اساسی ،برخورداری از تامين
اجتماعی را ھمگانی دانسته و دولت را موظف کرده
است که طبق قوانين از محل درآمدھای عمومی و
درآمدھای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و
حمايتھای مالی و تامين اجتماعی را برای يک يک
افراد کشور تامين کند.

•

•
•
•
•
•

در حال حاضر تامين اجتماعی در ايران از طريق
چند سازمان و ارگان صورت می پذيرد که عبارتند
از:
 .1سازمان تامين اجتماعی
 .2سازمان بازنشستگی کشور
 .3سازمان بھزيستی کشور
 .4صندوقھای مستقل بازنشستگی
 .5کميته امداد امام خمينی

علل الزامی بودن تامين اجتماعی
•
•
•
•

 .1توزيع نابرابر درآمد و شکاف درآمدی بين فقرا
و ثروتمندان
 .2شوک ھای اقتصادی
 .3از کارافتادگی به علت کھولت سن
 .4از کارافتادگی به علت حوادث

شھرنشينی و تامين اجتماعی
• تشکيالت تامين اجتماعی و بازنشستگی ارتباط نزديک با
شھرنشينی و صنعت دارد .در دوران قبل از صنعتی شدن
و شھرنشينی نقش تامين اجتماعی به عھده جوامع قبيله ای
و ايلی قرار داشت و اصوال کسانی که در درون يک
چنين تشکيالت خانواری و سلسله ای قرار ميگرفتند در
حد گذران زندگی مورد حمايت بزرگان قبيله ،ايل ،و يا
خانوار قرار داشتند.

گروھھای عمده فعاليتھای تامين اجتماعی
•  .1سيستم بازنشستگی و از کارافتادگی:
در اين سيستم معموال کسانی که به عنوان شاغل و
کارکن شناخته ميشوند ،چه شاغل دولتی و چه
کارکن بخش خصوصی برای دوره کھولت و يا
وقايعی که منجر به از کارافتادگی ميشود ،بيمه
بازنشستگی و از کارافتادگی ميشوند.

• معموال تامين مالی اين برنامه ھا از طريق پرداخت سھمی
از سوی کارمند و کارکن و سھمی از جانب کافرما
صورت ميگيرد که تعيين نسبت سھم ھای فوق خود متاثر
از متغيرھای مختلف است.
• از آنجا که معموال افراد کمتر به مشکالت آينده می
انديشند،دولت موظف ميشود که در جھت تامين منافع
جامعه با اقدام قانونی چنين مقرراتی را اجباری نمايد.

•  .2سيستم حمايتی فقرا
اين سيستم حمايتی شامل کسانی است که از يک
فقر دائم يا کوتاه مدت رنج ميبرند و تحت
پوشش سازمانھای بازنشستگی و از کارافتادگی
دولتی قرار ندارند .عمدتا بيکاران و کسانی که
فاقد سرپرست خانوار ھستند در داخل اين گروه
قرار ميگيرند.

سازمان تامين اجتماعی
• نظام بيمه ھای اجتماعی در ايران يک قدمت  75ساله
دارد .در سال  1310تحت نام صندوق احتياط کارگران
وابسته به وزارت طرق و شوارع آن زمان ،اولين
سازمان تامين اجتماعی در ايران آغاز به کار نمود .دليل
ايجاد اين سازمان در وزارتخانه مذکور تمرکز عمده
کارگران در بخش راه و ساختمان سازی بود.

تغيير نام صندوق احتياط کارگران
•
•
•
•
•
•
•
•

در سال  1315به صندوق احتياط و صرفه جويی کارخانجات
در سال  1324به شرکت سھامی بيمه ايران
در سال  1326به بنگاه رفاه اجتماعی
در سال  1332به صندوق تعاون بيمه کارگران
در سال  1342به سازمان بيمه ھای اجتماعی
در سال  1354به سازمان تامين اجتماعی
در سال  1355به صندوق تامين اجتماعی
در سال  1358به سازمان تامين اجتماعی

حمايتھای سازمان تامين اجتماعی

•  .1حمايتھای درمانی
•
•
•
•

اين حمايت شامل موارد زير است:
حمايت در برابر حوادث
حمايت در برابر بيماريھا
حمايت برای تھيه وسايل پزشکی و اندامھای مصنوعی

•  .2حمايتھای کوتاه مدت:
•
•
•
•
•
•
•

اين حمايت شامل موارد زير است:
پرداخت بابت بارداری
غرامت دستمزد
پرداخت مقرری
بيمه بيکاری
پرداخت کمک ازدواج
پرداخت بابت ھزينه تدفين به بازماندگان بيمه شده متوفی

•
•
•
•
•

 .3حمايتھای بلند مدت:
اين نوع حمايتھا که بخش عمده فعاليت سازمان تامين
اجتماعی را تشکيل ميدھند شامل موارد زير است:
پرداخت مستمری بازنشستگی
پرداخت مستمری از کارافتادگی
پرداخت مستمری بازماندگان

سازمان بازنشستگی کشوری
• برای اولين بار در کشور ،قانون استخدام کشوری مصوب
 22آذر  ،1301يک نظامی برای بازنشستگی بوجود
آورد .از سال  1313اداره کل بازنشستگی کشوری
مرجع رسيدگی به کليه امور استخدامی کارکنان شناخته
شد و از ھمان سال تا سال  1354تابع وزارت دارايی
محسوب ميگرديد.

• از ابتدای سال  ،1354صندوق بازنشستگی
کشوری بصورت موسسه ای مستقل وابسته به
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آمد
و اداره امور صندوق بازنشستگی را عھده دار
شد.

وظايف اساسی سازمان بازنشستگی
•  .1اداره امور بازنشستگی و وظيفه از کارافتادگی و وظيفه بازماندگان
مستخدمين مشترک صندوق بازنشستگی کشور و کارکنان شرکتھای دولتی
و شھرداريھای کشور )به استثناء شھرداری تھران(
•  .2اجرای قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگی کشوری ،وظيفه
بگيری و تھيه آئين نامه ھای اجرايی سازمان
•  .3بھره برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در
جھت ايجاد صندوق بازنشستگی به صورت خودکفا.

صندوقھای بازنشستگی مستقل
• با توجه به بعضی از تفاوتھا که در بين سازمانھا و
موسسات دولتی و وابسته به دولت وجود داشته اينان
مبادرت به ايجاد صندوق بازنشستگی مستقلی نموده اند که
شامل صندوق بازنشستگی بيمه ايران که در سال 1314
موجوديت خود را اعالن نمود تا صندوق بازنشستگی
جھاد سازندگی که در سال  1367آغاز به کار نموده
است ميشوند ،که مجموعا تعداد  16صندوق را تشکيل
ميدھند:

• اسامی برخی از اين صندوقھا و سال تاسيس آنھا به
شرح زير است:
•
•
•
•
•
•
•

 .1صندوق بازنشستگی و بيمه وزارت دفاع 1366
1314
 .2صندوق بازنشستگی شرکت بيمه ايران
 .3صندوق بازنشستگی شرکت بيمه مرکزی ايران 1350
1334
 .4صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات
1342
 .5صندوق بازنشستگی بانک مرکزی
1355
 .6صندوق بازنشستگی آينده سازان
1353
 .7صندوق بازنشستگی شرکت ملی فوالد

سازمان بھزيستی کشور
• در جھت تحقق اصول  21و  22قانون اساسی ،سازمان
بھزيستی کشور در سال  1359تاسيس گرديد14 .
موسسه رفاھی و توانبخشی از قبيل سازمان ملی رفاه
ناشنوايان ،انجمن توانبخشی ايران ،بنگاه حمايتی مادران
و نوزادان و  ...در آن ادغام شدند و خدمات خود را در
زمينه رسيدگی به امور نيازمندان تحت نظارت وزارت
بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی آغاز نمود.

عمده فعاليتھای سازمان بھزيستی کشور
•
•
•
•

 .1خدمات حمايتی
 .2خدمات توانبخشی
 .3کارآموزی و بازپروری اجتماعی
 .4پيشگيری از آسيب ھای اجتماعی

مھمترين موارد مورد حمايت سازمان بھزيستی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 .1حمايت از سالمندان نيازمند
 .2خانواده ھای بی سرپرست
 .3شبانه روزيھا
 .4مھدھای کودک
 .5بازپروری معتادين
 .6خدمات بھزيستی روستايی
 .7تکدی زدايی
 .8نابينايان و ناشنوايان
 .9معلولين جسمی – حرکتی و ذھنی

کميته امداد امام خمينی
• در اسفند ماه  1357فعاليتھای رسمی کميته امداد امام
خمينی آغاز گرديد که با ھدف ياری رساندن به محرومين
و درماندگان و با استفاده از بودجه عمومی ،کمک ھای
مردمی و وجوه شرعيه و درآمدھای ناشی از تبصره 82
)درآمد اموال مربوط به بنيادھا و و اموال مصادره ای(
صورت ميگيرد.

مھمترين فعاليتھای کميته امداد امام خمينی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 .1خدمات حمايتی
 .2اجرای طرح شھيد رجايی
 .3خدمات درمانی
 .4خدمات فرھنگی
 .5فعاليتھای عمرانی
 .6امداد به آسيب ديدگان و کمک به مرزداران
 .7پرداخت ديه
 .8توزيع لوازم خانگی
 .9وام قرض الحسنه

ماليات و سياست ھای اقتصادی
•  -1کالسيک ھا  :ميزان ماليات بايد صرفا ً به اندازه جبران
ھزينه ھای دولت در زمينه تامين کاالھا و خدمات عمومی باشد
يعنی حداقل ماليات.
•  -2کينز  :چون کينز معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد
است ،به نظر وی ماليات نه فقط برای تامين ھزينه توليد کاالھای
عمومی بلکه برای اجرای سياست ھای اقتصادی دولت نيز بايد
اخذ شود.

تاثير گذاری سياست ھای مالياتی :
ھر چقدر سھم درآمد مالياتی نسبت به درآمد ملی بيشتر باشد ،تاثيرگذاری
تغيير در سياست ھای مالياتی بيشتر خواھد بود.
 = xدرآمد ملی /درآمد مالياتی
0 ≤x ≤1
•

کمتر

• تاثيرگذاری سياست مالياتی
 =0 →x =0 x→0ماليات
• تاثيرگذاری سياست مالياتی بيشتر است x→1
 →x =1درآمد ملی= درآمد مالياتی

است

اجزاء ماليات :
 -1پايه مالياتی  :معيار يا مالکی است که ماليات برآن
برقرار می شود مانند دستمزد ،حقوق ،ارث ،نقل و انتقال
امالک و ...
 -2نرخ ماليات  :نسبتی از پايه مالياتی است که می بايد به
صورت ماليات پرداخت گردد مثال ً نرخ  12در صد
ماليات بر درآمد

متغيرھای اقتصاد کالن:
 -1متغيرھای ثابت  :دارای بعد زمان نيستند مانند ثروت و
سرمايه
 -2متغيرھای جاری  :دارای بعد زمان ھستند مانند درآمد
و سرمايه گذاری

انواع ماليات ھا:
• ماليات بر ذخيره ثروت )ماليات بر متغير ثابت( :ماليات
بر دارايی امالک و ساختمان ھا يا ماليات بر ارث
• ماليات بر جريان درآمد )ماليات بر متغير جاری( :ماليات
بر دستمزد و حقوق يا فروش يک کاال

انواع ماليات ھا :
 -1ماليات نسبی يا تناسبی  :اگر بار ماليات برای خانوارھا به
صورت يک نسبت ثابت باشد .مثال ً اگر ماليات بر درآمد ھمه
خانوارھا )اعم از فقير و ثروتمند( بدون ھيچ گونه معافيتی 20
در صد باشد.
 -2ماليات تصاعدی  :مالياتی که از صاحبان درآمد باال با نرخ
بيشتری نسبت به دارندگان درآمد پايين اخذ ميشود مانند ماليات
بر حقوق و دستمزد در ايران و نرخ ماليات بر شرکت ھا.

انواع ماليات ھا :

 -3ماليات تنازلی :
اگر سيستم مالياتی به گونه ای باشد که از
درآمدھای باال با نرخ کمتری ماليات بگيرد
در حاليکه برای درآمدھای پايين نرخ مالياتی
بيشتر باشد ماليات تنازلی خوانده می شود.

• مثال ً ماليات بر مصرف نوشابه را با يک نرخ ثابت  50در صد
فرض می کنيم .اگر خانوار  Aدرآمد ماھيانه  40000تومان و
خانوار Bدرآمد ماھيانه  10000تومان داشته باشند و اگر ھر
کدام ماھيانه  400تومان نوشابه بخرند يعنی ھر کدام 200
تومان ماليات بدھند ،مشاھده می شود که خانوار 1 / 50 B
درآمد خود را و خانوار  1 / 200 Aدرآمد خويش را ماليات می
دھند .يعنی نرخ ماليات خانوار  Aکه درآمد بيشتر دارد کمتر از
نرخ ماليات خانوار  Bميباشد.
• ماليات ھای بر بازار و ماليات ھای بر مصرف اصوال ً مشمول
فرض ھای تنازلی ھستند.

نرخ متوسط و نھايی ماليات
• نرخ متوسط ماليات  :نسبت کل ماليات پرداخت شده به درآمد کل
ART = T / Y
•
کل درآمد  /کل ماليات پرداخت شده = نرخ متوسط ماليات
•
• نرخ نھايی ماليات  :نرخ مالياتی که بابت ھر افزايش در درآمد
پرداخت می شود
تغيير
MRT = ∆T / ∆Y
•
در درآمد  /تغيير در ماليات = نرخ نھايی ماليات

نظريه ھای مختلف پيرامون انصاف در پرداخت ماليات:

 -1نظريه ماليات مبتنی بر اصل فايده :
ماليات دھندگان برای جبران ھزينه کاالھا و خدمات فراھم
شده از طرف دولت بر اساس فايده ای که می برند بايد
مشارکت بکنند .مثال ً شھرداری برای تعمير و نگھداری
جاده ھا و خيابان ھا از دارندگان اتو مبيل ماليات جمع
آوری می نمايد.

نظريه ھای مختلف پيرامون انصاف در پرداخت ماليات:
• اين نظريه دو ايراد دارد :
•  -1چنين مالياتی نمی تواند در توزيع مجدد درآمد نقش داشته
باشد.
•  -2در مورد کاالھا و خدمات عمومی تخصيص و تفکيک منافع
امکان پذير نيست مانند برنامه تلويزيون .به عبارت ديگر ،کاالی
عمومی خالص  ،منافع آن قابل تخصيص نيست

نظريه ھای مختلف پيرامون انصاف در پرداخت ماليات:
 -2نظريه ماليات مبتنی بر اصل توانايی پرداخت:
ماليات دھندگان بر اساس توانايی پرداخت می بايد ماليات
بپردازند .بر اساس اين نظريه دو مفھوم برابری افقی و
برابری عمودی مطرح ميشود:
برابری افقی  :افراد با توانايی ھای پرداخت مشابه بايد ماليات ھای
يکسان پرداخت نمايند.
برابری عمودی  :کسانی که توانايی پرداخت بيشتر دارند ،بايد
ماليات بيشتری پرداخت نمايند و برعکس.

پايه ھای مناسب ماليات :
•  -1مصرف  :عبارت است از ارزش کل مصرف واقعی فرد در يک دوره
زمانی معين .به عبارت ديگر تفاضل پس انداز از درآمد می باشد.
پس انداز  -درآمد = مصرف
• توماس ھابز  :مردم بايد بر اساس آنچه که مصرف می کنند ماليات بدھند
نه با توجه به درآمد آنھا ،زيرا رفاه در زندگی بستگی به نحوه مصرف
دارد نه درآمد .به عبارت ديگر مصرف معيار مناسب وضعيت رفاھی
يک خانوار است.
• فيشر  :ماليات بر درآمد ماليات مضاعف است و باعث کاھش انگيزه
سرمايه گذاری می شود ،لذا ماليات بر مصرف مناسب تر خواھد بود.

پايه ھای مناسب ماليات :
•  -2درآمد  :درآمد اقتصادی شامل ھر منبعی است که
امکانات شخص را برای در اختيار گرفتن منابع بارور
نمايد .به عبارت ديگر،درآمد عبارت است از ارزش آنچه
شخص مصرف می کند به اضافه تغيير در ارزش ھر
آنچه که در مالکيت دارد.
پس انداز  +مصرف = درآمد
•

پايه ھای مناسب ماليات :
• بر طبق اين عقيده ،افراد بايد نه بر اساس آنچه که مصرف می
کنند ،بلکه با توجه به امکانات کسب درآمد و در اختيار گرفتن
منابع مشمول ماليات شوند .به عبارت ديگر تصميم به اينکه می
خواھيد درآمد خود را مصرف و يا پس انداز کنيد مشابه اين
است که درآمد خود را به خريد مواد غذايی اختصاص بدھيد يا
صرف مسافرت کنيد.
• طرفداران اين نظريه معتقدند که اگر درآمد به عنوان پايه مناسب
مالياتی مطرح شود ،مساله مضاعف بودن ماليات مطرح نخواھد
بود .در صورتی ماليات بر درآمد ،پس انداز را دوباره مشمول
ماليات می کند که مصرف معيار توانايی پرداخت باشد.

پايه ھای مناسب ماليات :
•

 -3ثروت  :ارزش تمام چيزھايی که در مالکيت شخص است
پس از کسر بدھی ھا را ثروت گويند .اگر کليه دارايی ھا
شامل منزل ،ماشين ،امالک ،اوراق سھام و  ...را در يک
مقطع زمانی به قيمت جاری به فروش برسانيم و بدھی ھا و
وام ھای دريافتی را پرداخت نماييم باقيمانده را ثروت خالص
می گويند.

بدھی ھا – ارزش تمام چيزھايی که در مالکيت شخص است = ثروت خالص

• برخی معتقدند که توانايی مالی واقعی فرد به وسيله درآمد
يک سال او نمی تواند برآورد شود بلکه مجموع ثروت او
معيار توانايی مالی و توانايی پرداخت محسوب می شود.
آيا اگر دو نفر درآمد ساالنه برابر و به مقدار  200﷼
داشتند در حاليکه يکی از آنھا از ذخاير طال و نقره به
ميزان  1000﷼ برخوردار باشد اين دو نفر توانايی
پرداخت يکسان دارند؟ مسلما خير.

• مخالفين ماليات بر ثروت می گويند که ثروت ،پس
انداز اندوخته شده ای است که پس از کسر ماليات
بر مصرف و درآمد باقی مانده و به عبارت ديگر
ماليات آن وقتی که ماليات بر درآمد اجرا شده است،
پرداخت گرديده و لذا ماليات بر آنچه که پس از
پرداخت ماليات ،پس انداز شده است يک ماليات
مضاعف است.

نتيجه گيری :
در شرايطی که پس انداز جامعه در سطح پايينی قرار دارد )سھم
کمتری از درآمد پس انداز می شود( ماليات بر مصرف به طور
نسبی مناسب تر است .در حاليکه در شرايط توزيع نابرابر درآمد
و ثروت ،ماليات بر درآمد و ثروت مناسب تر خواھد بود.
• از طرفی از آنجا که پس انداز بيشتر ،سرمايه گذاری بيشتر و
افزايش درآمد نا خالص ملی را به دنبال می آورد و با افزايش
درآمد ملی ،درآمد سرانه نيز افزايش می يابد لذا در سال ھای
اخير طرفداری از ماليات بر مصرف بيشتر رايج می باشد.

وضع ماليات
• ماليات توسط دولت يا قانونگذار به صورت يک
ماده قانونی بر افراد خاص يا تشکيالت مشخصی
برقرار می شود .پس وضع نمودن ماليات بر عھده
دولت است.

پرداخت کننده نھايی ماليات :
در خصوص پرداخت کننده ماليات ،ذکر دو نکته الزم ميباشد:
•  -1افراد يا خانوارھا ھستند که نھايتا ً ماليات را پرداخت می
نمايند نه تشکيالت و بازارھا .به عنوان مثال اگر ماليات بر
بازار مصرف نوشابه يا ماليات بر بازار صنايع کاغذ سازی
وضع شده باشد ،نھايتا افراد و خانوارھا ماليات را پرداخت
مينمايند.
•  -2حتی در مواردی که ماليات مستقيما ً بر خانوارھا برقرار می
شود ،ماليات و يا بار ماليات الزاما ً به وسيله خانوارھايی که
ماليات بر آنھا برقرار شده پرداخت نمی گردد بلکه بخشی يا ھمه
ماليات به گروه ديگری منتقل می شود.

• پس از برقراری ماليات يا تغيير در نرخ يا پايه مالياتی
ممکن است رفتار اقتصادی تغيير نمايد .تغيير در رفتار
اقتصادی می تواند بر عرضه و تقاضا تاثير بگذارد که
اين تغييرات منجر به تغيير در قيمت نھاده ھا و ستاده ھا
می شود .پس از آنکه تغييرات در قيمت ھا رخ دادند
بعضی از خانوارھا رفاه بيشتری پيدا می کنند در حاليکه
گروھی دچار کاھش رفاه می شوند .اين تغييرات نھايی
است که بار مالياتی را تعيين می کند.

• انتقال بار مالياتی زمانی رخ ميدھد که خانوارھا در
جھت اجتناب از پرداخت ماليات در رفتار اقتصادی
خود تغيير می دھند .در شرايطی که فقط بعضی از
کاالھا و يا فعاليت ھا مشمول ماليات می شوند انجام
اجتناب از پرداخت ماليات امکان پذير است.

تاثير ماليات در بازار :
• ماليات به عنوان يک عامل خارجی بازار را
تحت تاثير و تغيير قرار داده و در نتيجه اين
تغييرات ،بازار به يک موقعيت تعادل ديگری
دست می يابد.

ماليات بر واحد فروش :
• نکته اصلی در تجزيه و تحليل اثر ماليات اين است که
قيمت بعد از بر قراری ماليات برای عرضه کننده و
مصرف کننده متفاوت خواھند بود.
• قيمتی که مصرف کننده می پردازد ھمان قيمتی نيست که
عرضه کننده دريافت می کند.

ماليات بر واحد فروش :
• يک موقعيت خاص مانند  aرا در روی منحنی تقاضا انتخاب
می نماييم ،دراين موقعيت مصرف کننده برای  qaواحد کاال
قيمت  Paرا می پردازد .با برقراری ماليات بر واحد فروش ھر
نوشابه به مقدار  uباز ھم حداکثر قيمتی که مصرف کننده حاضر
به پرداخت است ھمان  Paمی باشد.
• پس از بر قراری ماليات بر واحد فروش ،عرضه کننده در
مقابل عرضه مقدار  qaاز نوشابه قيمت  Paرا دريافت نمی
نمايد بلکه قيمت ) (Pa – uرا دريافت می کند .به عبارت
ديگر ،قيمت خالص برای وی قيمت پرداختی مصرف کننده
منھای ماليات بر واحد فروش خواھد بود ).(Pb

• برای نشان دادن اثر ماليات در بازار می توانيم يک منحنی به
موازات منحنی تقاضا و به فاصله ماليات بر واحد ) (uرسم
کنيم .اين منحنی قيمت برای عرضه کننده را پس از ماليات نشان
می دھد.
• قبل از برقراری ماليات ،منحنی تقاضا ،فايده نھايی برای
مصرف کننده و درآمد متوسط برای عرضه کننده را نشان می
دھد .در حاليکه پس از برقراری ماليات ،ديگر درآمد متوسط
خالص برای عرضه کننده را نشان نخواھد داد بلکه درآمد
متوسط ناخالص )که ماليات آن کسر نشده( را نشان می دھد.
ماليات – قيمت پرداختی مصرف کننده = درآمد متوسط خالص توليد کننده

• نقطه تعادل جديد در جايی خواھد بود که عرضه کننده قيمتی
برابر ھزينه نھايی توليد دريافت کند و مصرف کننده قيمتی برابر
فايده نھايی پرداخت نمايد .چون اگر قيمت دريافتی برای عرضه
کننده بيشتر از  MCباشد او توليد را افزايش می دھد و اگر
کمتر باشد توليد نخواھد کرد .مصرف کننده نيز حاضر نيست
قيمتی بيش از فايده نھايی خود بپردازد و اگر فايده نھايی او
بيشتر از قيمت بازار باشد تمايل خواھد داشت که مقدار بيشتری
مصرف نمايد.
• تعادل در  quخواھد بود ،يعنی جايی که منحنی عرضه )ھزينه
نھايی( منحنی درآمد متوسط خالص ) (ARرا قطع می نمايد.

تاثير برقراری ماليات
• تاثيرات برقراری ماليات عبارتند از:
 -1تغيير در قيمت برای مصرف کننده و عرضه کننده
 -2کاھش سطح توليد

تاثير ماليات بر رفاه مصرف کننده و توليد کننده :
مصرف کننده قبل از ماليات قيمت  p0را می پرداخت ،در حاليکه بعد از
ماليات قيمت  Pfرا می پردازد .پس به اندازه ) ( PfFKP0سھم ماليات
وی خواھد بود.
سھم ماليات مصرف کننده = ( Pf – P0 ) ×qu
•
• عرضه کننده قبل از ماليات قيمت  P0را دريافت می کرد در حاليکه بعد
از ماليات قيمت  Pgرا دريافت می نمايد ،پس سھم ماليات عرضه کننده
عبارت از مساحت مربع مستطيل ) (P0kgpgخواھد بود.
سھم ماليات توليدکننده = ( P0 - Pg ) ×qu
•

درآمد مالياتی دولت
• درآمد مالياتی دولت عبارت است از جمع ماليات ھای پرداختی
مصرف کننده و توليد کننده يعنی مربع ):(PfFgPg
درآمد مالياتی دولت = ( Pf – Pg ) ×qu
•
•

( Pf - P0) × qu + ( P0 - Pg ) × qu = (Pf – Pg ) × qu

اثر ماليات بر واحد خريد :
روش نشان دادن ماليات بر واحد فروش اين شبھه را به
وجود می آورد که گويا ماليات بر عرضه کننده نوشابه
برقرار شده است در حاليکه در واقع امر ھيچ تفاوتی
ندارد که ماليات اسما ً بر چه گروھی وضع شود .اين بار
اثر ماليات را بر قيمتی که در مقابل متقاضی قرار می
گيرد نشان می دھيم.

• در بازار نوشابه که مقدار تعادلی  q0و قيمت تعادلی p0
است يک موقعيت مانند  αرا در نظر می گيريم .عرضه
کنندگان سطح توليد  α qرا فقط حداقل با قيمت pα
عرضه می نمايند .اگر ماليات بر قيمت فروش برقرار
شود قيمتی که متقاضی برای  qαپرداخت می نمايد به
اندازه ماليات بيشتر از  pαخواھد بود ،يعنی  pβدر
حاليکه توليد کننده ھمان قيمت  pαرا دريافت می نمايد.

منحنی  S′برای سطوح مختلف توليد نوشابه ،قيمت متقاضی
را تعيين می کند .محل برخورد منحنی  Dو منحنی جديد
عرضه )  (S′موقعيت جديد تعادل در بازار نوشابه را به
دست می دھد.
• پس از بر قراری ماليات سطح توليد از  q0به  quکاھش
می يابد و قيمت برای عرضه کننده  pyاست در حاليکه
قيمت برای متقاضی
•  phمی باشد.

• سھم ماليات متقاضی مساحت مستطيل  phhkp0است:
(ph – p0) . qu = phhkp0
• سھم ماليات عرضه کننده مساحت مستطيل  p0kjpyاست:
(ph – p0) . qu = p0kjpy
• درآمد مالياتی دولت مساحت مستطيل  phhjpyاست:
(ph – py) . qu = phhjpy

نتيجه :
• ھيچ تفاوتی ندارد که مامور ماليات در کنار صندوق
عرضه کننده قرار بگيرد و برای ھر واحد از کاال که می
فروشد از او به مقدار  u﷼ ماليات بگيرد يا در کنار
درب فروشگاه منتظر مصرف کننده بوده و در مقابل ھر
واحد از کاال که او خريداری کرده  u﷼ را درخواست
نمايد .در ھر دو صورت مقدار خريد و فروش ،قيمت
ھای مصرف کننده و عرضه کننده و سھم ماليات ھر يک
يکسان و برابر خواھند بود.

تاثير کشش منحنی ھای عرضه و تقاضا در سھم ماليات:

• کشش منحنی ھای عرضه و تقا ضا ھستند که امکان
انتقال بار ماليات از دوش مصرف کنندگان به عرضه
کنندگان و بر عکس را ممکن می نمايند.

تاثير کشش منحنی ھای عرضه و تقاضا در سھم ماليات:

• در شکل زير عرضه کاالی  xکامال بدون کشش می
باشد .پس از برقراری ماليات به ميزان  ،uمنحنی درآمد
متوسط خالص AR ،خواھد بود که ھمه جا قيمت
پرداختی مصرف کننده منھای ماليات  uرا نشان می دھد.
در سطح توليد  x0قبل از ماليات ،قيمت برای مصرف
کننده و عرضه کننده برابر  p0است.

تاثير کشش منحنی ھای عرضه و تقاضا در سھم ماليات:

• پس از ماليات ،از آنجا که منحنی عرضه کامال ً بدون
کشش است ،سطح توليد تغيير نکرده و در  x0باقی می
ماند اما قيمت برای عرضه کننده  pjخواھد بود در
حاليکه قيمت برای متقاضی ھمان  p0است ،چون سطح
توليد و عرضه تغيير نکرده و دليلی ندارد که مصرف
کننده  x0را در قيمت بيشتر خريداری نمايد.

•
•
•
•

از آنجا که قيمت دريافتی عرضه کنندگان دقيقا ً به مقدار ماليات
بر واحد )يعنی  (uکمتر از حالت قبل از برقراری ماليات است،
لذا کليه ماليات به عرضه کنندگان منتقل می شود.
سھم ماليات عرضه کنندگان عبارت است از(p0 :
– pj) . x0 = u . x0
سھم ماليات مصرف کنندگان عبارت است از(p0 :
– p0) . x0 = 0 . x0 = 0
نتيجه  :ھر چقدر کشش منحنی عرضه کمتر باشد ،سھم ماليات
عرضه کنندگان بيشتر و سھم ماليات مصرف کنندگان کمتر
است.

• در نمودار فوق منحنی عرضه  Xکامال ً کشش پذير می
باشد .محل برخورد منحنی عرضه و منحنی درآمد
متوسط خالص ،تعادل جديد عرضه و تقاضا برای  Xرا
در  Xmنشان می دھند .قيمت برای مصرف کننده به
اندازه ماليات بر واحد افزايش يافته و به  Pmمی رسد:
Pm = p0 + u
•

• برای عرضه کنندگان قيمت تغيير نکرده و ھمان  P0را
دريافت می نمايند .در نتيجه کليه بار ماليات بر عھده
متقاضی بوده و عرضه کنندگان مالياتی پرداخت نخواھند
کرد.
• نتيجه  :ھر قدر کشش منحنی عرضه بيشتر باشد ،سھم
ماليات عرضه کنندگان کمتر و سھم
ماليات متقاضيان بيشتر است.
•

سوبسيد بر واحد فروش
• ماليات منفی بر واحد يا سوبسيد بر واحد فروش در بازار
رقابتی:
• يکی از ھدف ھای اساسی اقتصادی دولت ،توزيع مناسب
درآمد است.
• عمده ترين وسيله ای که جھت جابجايی و انتقال درآمد در
اختيار دولت قرار دارد سوبسيد است.

انواع سوبسيد:
مستقيم  :پرداخت ھای نقدی که مستقيما ً به فرد يا افراد خاصی
انجام پذيرد مانند پرداخت کمک ھای مالی به کارکنان دولت،
طرح شھيد رجايی و ...
غير مستقيم  :سوبسيدی که از طريق بازار کاال يا نھاده معينی بين
مصرف کنندگان و توليد کنندگان توزيع شود مانند سوبسيد در
بازار نان که دولت با پرداخت يک تفاوت قيمت به مصرف
کنندگان نان ،سوبسيد می دھد يا سوبسيدی که بابت دان مرغ به
توليد کننده مرغ ميدھد.

• در مورد سوبسيد غير مستقيم خانوارھای ثروتمند از
سوبسيد بيشتری بھره مند ھستند زيرا با افزايش درآمد و
ثروت ،مصرف افزايش می يابد و با مصرف بيشتر،
سوبسيد بيشتری دريافت می کنند.

انواع سوبسيد:
• سوبسيد نقدی  :در شرايطی که کاالھای مورد نظر کاالھای
معمولی باشند ويا اينکه کاال يا خدمت خاصی مورد نظر دولت
نباشد ،سوبسيد نقدی رفاه بيشتر مصرف کنندگان را فراھم خواھد
نمود.
• سوبسيد جنسی  :واگذاری کاالھا و خدمات به صورت رايگان و
يا با قيمت کمتر از بھای بازار آزاد را سوبسيد جنسی يا
غيرنقدی گويند.

انواع سوبسيد:
•  .در شرايطی که کاال يا خدمت مورد نظر دولت دارای
اثرات خارجی مثبت باشد ،قطعا ً کمک جنسی ،رفاه
جامعه را بيشتر افزايش می دھد.
• ھمچنين در مواقعی که تورم شديدی در سيستم اقتصادی
وجود دارد باز ھم سوبسيد جنسی مناسب تر از کمک
نقدی است.

سوبسيد بر واحد در يک بازار رقابتی:
فرض می کنيم که در بازار گندم شرايط رقابت کامل
برقرار است .با توجه به محل برخورد منحنی ھای
عرضه و تقاضا ،سطح توليد گندم  Xeو قيمت تعادلی
Peخواھد بود.
• چون در  ،Xeھزينه نھايی توليد برابر فايده نھايی
مصرف کننده است ،لذا در  Xeحداکثر کارايی وجود
دارد.

• وقتی دولت سوبسيد برابر  Sبر ھر واحد برقرار می کند ،برای
ھر سطح توليد ،قيمت مورد انتظار عرضه کننده يا درآمد متوسط
خالص وی به مقدار  Sنسبت به گذشته افزايش می يابد .مثال ً
برای سطح توليد  Xeقيمت برای عرضه کننده عبارت است از
.e′xe = Pe + S
• به ھمين ترتيب اگر قيمت ھای جديد برای عرضه کننده را برای
ھر سطح توليد به دست آوريم ،منحنی  ARبه دست خواھد آمد
که ھمه جا به مقدار ثابت  Sدر باال و سمت راست منحنی تقاضا
قرار دارد .منحنی  ARمنحنی درآمد متوسط خالص عرضه
کننده پس از برقراری سوبسيد می باشد.

• سطح توليد جديد از محل برخورد منحنی  ARو منحنی
عرضه در  gبه دست می آيد .سطح توليد پس از سوبسيد
 Xgخواھد بود .دراين سطح توليد قيمتی که عرضه کننده
دريافت می کند برابر ھزينه نھايی توليد است در حاليکه
قيمتی که متقاضی پرداخت می کند برابر فايده نھايی او و
کمتر از ھزينه نھايی توليد است ،يعنی قيمت برای عرضه
کننده  Pgو برای متقاضی  Phاست.

سھم سوبسيد متقاضی و عرضه کننده
•
•
•
•
•

دولت برای توليد مقدار  Xgگندم ،مجموعا ً سوبسيدی به مقدار
 Xg . Sيعنی برابر مساحت مستطيل Pgghphپرداخت می
کند.
سھم سوبسيد متقاضيان عبارت است از مساحت مستطيل
:pelhph
(pe – ph) . xg = pelhph
سھم سوبسيد عرضه کنندگان عبارت است از مساحت مستطيل
:pelgpg
(pg – pe) . xg = pelhph

تاثير کشش منحنی ھای عرضه وتقاضا بر وقوع وسھم سوبسيد:

در مثال قبل تقريبا ً سھم سوبسيد مصرف کنندگان و عرضه
کنندگان برابر است در حاليکه ھميشه اين طور نيست.
در شکل زير منحنی تقاضا کامال ً بدون کشش است .پس از
بر قراری سوبسيد منحنی عرضه بازار به صورت ΄ Sبه
فاصله سوبسيد ) (Sدر پايين منحنی عرضه قبلی قرار
خواھد گرفت.

• چون تقاضا کامال ً بدون کشش است ،سطح توليد پس از سوبسيد
تغيير ننموده و در مقدار قبلی  qeباقی می ماند .با توجه به
عرضه جديد ،قيمت برای متقاضی به  Pfکاھش می يابد در
حاليکه عرضه کننده قيمت قبل از سوبسيد  Peرا دريافت می
کند .تفاوت اين دو قيمت به وسيله دولت پرداخت می شود .در
اين حالت ھمه سوبسيد متوجه مصرف کننده ميشود:
• سھم سوبسيد مصرف کننده عبارت است از:
( Pe – Pf ) × qe = s × qe
•

• در شکل فوق منحنی تقاضا کامال ً کشش پذير است.
بر اثر برقراری سوبسيد منحنی عرضه از  Sبه
΄ Sتغيير مکان می دھد.
• با توجه به محل تالقی منحنی تقاضا و منحنی
عرضه جديد ،سطح توليد پس از سوبسيد در Zk
تعيين می شود.

• نسبت به قبل از برقراری سوبسيد ،سطح توليد افزايش می يابد.
چون منحنی تقاضا کامال ً کشش پذير است ،تغييری در قيمت
برای مصرف کننده ايجاد نمی شود و ھمان قيمت قبل را می
پردازد اما قيمت برای عرضه کننده به اندازه سوبسيد افزايش می
يابد .در اين حالت کليه سوبسيد پرداختی دولت به عرضه
کنندگان منتقل می شود.
• سھم سوبسيد عرضه کنندگان عبارت است از:

•

(pk – pg) . zk = s . zk

نتيجه :
• ھرچه کشش منحنی تقاضا کمتر باشد ،سھم سوبسيد
متقاضی بيشتر است و ھر چه کشش منحنی تقاضا بيشتر
باشد ،سھم سوبسيد عرضه کننده بيشتر خواھد بود.
• ھر چه کشش منحنی عرضه کمتر باشد ،سھم سوبسيد
عرضه کننده بيشتر و ھر چه کشش منحنی عرضه بيشتر
باشد ،سھم سوبسيد عرضه کننده کمتر و سھم متقاضی
بيشتر می شود.

دو نتيجه مھم :
 -1سوبسيد در بازار کاالھای اساسی بيشتر متوجه مصرف
کنندگان می شود در حاليکه سوبسيد در بازار کاالھای لوکس و
غيرضروری به عرضه کنندگان منتقل می شود .زيرا کشش
منحنی تقاضای کاالھای اساسی کمتر است يعنی شيب منحنی
تقاضا بيشتر از عرضه ميباشد.
•  -2سوبسيد در بازار محصوالت کشاورزی )اگر کشش عرضه
کمتر از تقاضا باشد( بيشتر متوجه کشاورزان می شود .چون
کشش منحنی عرضه کمتر از منحنی تقاضا ميباشد ،لذا شيب
عرضه بيشتر از تقاضا خواھد بود.

ماليات و سوبسيد در بازار رقابتی و اثرات تخصيص منابع:

چون وظيفه اصلی اقتصاد ،تخصيص موثر منابع در فرآيند
توليد جامعه است ،اثرات تخصيص منابع مالياتھا و
سوبسيدھا ازاھميت خاصی برخوردار ھستند .تخصيص
بھينه نھاده ھا در توليد ستاده ھا تضمين کننده رشد
مناسب ،افزايش توان توليدی جامعه ،افزايش درآمد ملی و
درآمد سرانه می شود .

• اگر در بکار گيری از مالياتھا و سوبسيدھا ،نتايج ناشی از
جابجايی منابع ناديده گرفته شده و فقط موضوع توزيع
درآمد مد نظر قرار گيرد ،اين خطر وجود دارد که اثر
نامناسب مالياتھا و سوبسيدھا تخصيص منابع را به ضرر
رفاه جامعه تغيير داده و در نھايت درآمد کل جامعه کاھش
يابد .اين کاھش در آمد ملی می تواند کامال ٌ اثرات
سياستھای توزيع درآمد را برای گروه کم درآمد خنثی
نموده و آنھا را به سطح رفاھی قبلی و يا حتی عقب تر
باز گرداند.

ماليات و سوبسيد در بازار رقابتی و اثرات تخصيص منابع:

• معموال ٌ ماليات و سوبسيد در بازار رقابتی،
تخصيص غير موثر منابع را بدنبال دارند .آنچه که
از نظر کالسيکھا بعنوان دليل عدم دخالت دولت در
اقتصاد مطرح می شد ،ھمين بحث است.

ماليات و سوبسيد در بازار رقابتی و اثرات تخصيص منابع:

• در يک بازار رقابتی سطح توليد تعادلی از محل
تالقی منحنی عرضه و تقاضا بدست می آيد ،يعنی
جايی که ھزينه نھايی توليد کاال يا خدمت برابر فايده
نھايی آن است .اين سطح توليد ،سطح توليد کارآمد
خواھد بود.

• در شکل فوق سطح توليد  qeکارآمد می باشد .اگر سطح
توليد از  qeبه  qgبرسد )در اثر سوبسيد( ،در اين سطح
توليد ھزينه نھايی بيشتر از فايده نھايی است ،در نتيجه به
اندازه اختالف فايده وھزينه يعنی  hgکاھش خالص در
رفاه ايجاد می شود.
• بديھی است توليد واحدی که کاھش خالص رفاه داشته
باشد نه تنھا مناسب نيست بلکه عدم توليد آن به ھمان
مقدار يعنی  hgافزايش در رفاه را به دنبال دارد.

• اگر سطح توليد از qبه  qکاھش يابد )در اثر
ماليات( ،در اين سطح توليد ،فايده نھايی ايجاد شده
بيشتر از ھزينه نھايی بوده لذا افزايش توليد از  qبه
 qھمراه با افزايش خالص در رفاه خواھد بود .در
نتيجه ھر افزايش يا کاھش توليد نسبت به  qکاھش
در رفاه را به دنبال خواھد آورد.

• به غير از دو حالت خاص که منحنی عرضه يا تقاضا
کامال ً بدون کشش ھستند و در نتيجه تغييری در سطح
توليد اتفاق نخواھد افتاد ،ماليات بر واحد سطح توليد بازار
رقابتی را کاھش می دھد ،در نتيجه ماليات در بازار
رقابتی ھمراه با کاھش خالص در رفاه است .مقدار کاھش
خالص در رفاه بستگی به کاھش در سطح توليد و اختالف
بين فايده نھايی و ھزينه نھايی توليد دارد.

• سوبسيد بر واحد در بازار رقابتی نيز به غير از دو
حالت خاص فوق سطح توليدات را افزايش می دھد
و در نتيجه سوبسيد نيز در بازار رقابتی کاھش
خالص رفاه را به دنبال دارد و مقدار کاھش خالص
رفاه ايجاد شده نيز بستگی به مقدار افزايش در
سطح توليد و تفاوت فايده نھايی و ھزينه نھايی توليد
دارد.

ماليات بر قيمت فروش :
ماليات بر قيمت فروش از انواع ماليات ھای غير مستقيم
محسوب می شود .برخالف ماليات بر واحد فروش که
درھر سطح قيمت و توليد بدون تغيير باقی می ماند،
ماليات بر قيمت فروش ھر چند که نرخ مالياتی ثابت
بماند ،ولی با تغيير در قيمت و سطح توليد ،مقدار ماليات
بر قيمت فروش نيز تغيير خواھد نمود.

ماليات بر قيمت فروش :
• منحنی درآمد متوسط خالص در ماليات بر واحد
فروش به صورت موازی با منحنی تقاضا به مقدار
ماليات به سمت پايين جابجا می شود در حاليکه در
مورد ماليات بر قيمت اين منحنی با توجه به نرخ
ماليات بر قيمت به ھمان نسبت به سمت پايين
دوران می نمايد.

ماليات بر قيمت فروش :
• در شکل زير ،قبل از برقراری ماليات بر قيمت،
سطح توليد و قيمت برابر  Qو Pمی باشد .اگر
دولت مالياتی بر قيمت به نرخ  25درصد برقرار
نمايد ،در اين صورت برای ھر سطح توليدی،
عرضه کننده  75درصد از قيمت پرداختی از
طرف مصرف کننده را دريافت می نمايد.

ماليات بر قيمت فروش :
• مثال ً برای سطح توليد Qقيمت پرداختی مصرف کننده
برابر  mQاست در حاليکه عرضه کننده مقدار  nQرا
دريافت می نمايد.
• اگر چنين روشی را برای تمام مقادير روی محور افقی
اجرا نماييم خطی به دست می آيد که ھمه جا به نسبت 75
درصد از فاصله عمودی از روی منحنی تقاضا خواھند
بود.

ماليات بر قيمت فروش :
• در شکل زير پس از بر قراری ماليات بر قيمت،
سطح توليد  Qبه دست می آيد .قيمت برای مصرف
کننده  Pfو برای عرضه کننده  Pgمی باشد .لذا
سھم ماليات مصرف کننده سطح  PfFKPeو سھم
ماليات عرضه کننده  KgPgPeاست.

تاثير کشش منحنی ھای عرضه و تقاضا
• در مورد ماليات بر قيمت نيز کشش منحنی ھای
عرضه و تقاضا سھم ماليات مصرف کننده و
عرضه کننده را تعيين می نمايد .مثال ً در شکل
مقابل ،منحنی عرضه کامال ً کشش پذير می باشد.

تاثير کشش منحنی ھای عرضه و تقاضا
• سطح تعادلی توليد و قيمت قبل از ماليات  Xو Pاست.
پس از ماليات ،منحنی درآمد متوسط خا لص از منحنی
تقاضا دوران يافته و از محل تالقی منحنی عرضه و
منحنی  ARسطح توليد پس از ماليات  Xخواھد بود.
قيمت برای مصرف کننده  Piو برای عرضه کننده Pj
می باشد .نتيجتا ً تمام ماليات که برابر ihPjPiاست
بوسيله مصرف کننده پرداخت می شود.

سوبسيد بر قيمت فروش:
مشابه ماليات بر قيمت ،وقتی سوبسيد بر قيمت اجرا می
شود ،با تغيير در قيمت ،مقدار سوبسيد بر ھر واحد تغيير
خواھد کرد .در نمودار زير محل برخورد منحنی ھای
تقاضا و عرضه ،سطح تعادل  Zرا در قيمت  Pنشان می
دھد .برقراری سوبسيد ،درآمد خالص عرضه کننده را
نسبت به قبل از سوبسيد تغيير می دھد.

سوبسيد بر قيمت فروش:
• در مورد سوبسيد بر واحد مشاھده شد که منحنی جديد درآمد
متوسط خالص به موازات منحنی تقاضا در سمت باال و در
فاصله ای برابر مقدار سوبسيد قرار می گيرد .در حاليکه در
مورد سوبسيد بر قيمت نيز منحنی درآمد متوسط خا لص در
سمت باالی منحنی تقاضا قرار می گيرد اما نه به فاصله ای
ثابت بلکه بايد بگونه ای رسم شود که ھمه جا نسبت ثابت به
قيمت را نشان دھد .نتيجتا ً منحنی درآمد متوسط خالص به
سمت باال و به نسبت نرخ سوبسيد بر قيمت دوران خواھد
کرد.

سوبسيد بر قيمت فروش:
• نقطه تعادل جديد از محل تالقی منحنی عرضه و منحنی
درآمد متوسط خالص به دست می آيد .قيمت برای عرضه
کننده  Pjاست در حاليکه مصرف کننده  Phرا می
پردازد .سھم سوبسيد مصرف کنندگان  LhPhPeو سھم
سوبسيد عرضه کنندگان  LjPjPeبوده و کل سوبسيد
پرداختی دولت jhPhPjاست.

ماليات بر واحد يا قيمت در بازار نھاده ھا :
کسورات بازنشستگی يک ماليات بر دستمزد تلقی است که
معموال ً با يک نرخ ثابتی برقرار می شود .در شکل
مقابل ،محور افقی ساعات کار و محور عمودی دستمزد
را اندازه گيری می نمايند .محل برخورد منحنی ھای
عرضه و تقاضای کار ،مقدار کار و دستمزد را در
شرايط تعادل به دست می دھد.

• اگر نرخ ماليات يا کسورات بازنشستگی را 10
درصد بگيريم ،در اين صورت منحنی درآمد
متوسط خالص برای عامل کار به نسبت  10در
صد از منحنی تقاضا جدا شده و به سمت پايين
دوران می کند .تعادل جديد پس از برقراری
ماليات ،از برخورد منحنی ھای عرضه و درآمد
متوسط خالص به دست می آيد.

ماليات بر واحد يا قيمت در بازار نھاده ھا:
• ساعات کار در تعادل جديد به  L0و دستمزد
دريافتی برای عرضه کننده به  Wtکاھش می يابند
در حاليکه دستمزد پرداختی يا قيمت برای متقاضی
به  Wgاقزايش يافته است .لذا سھم ماليات
متقاضيان  gFW0Wgو سھم ماليات عرضه
کنندگان  tFW0Wtمی باشد.

تاثير کشش منحنی ھای عرضه و تقاضا
• کشش منحنی ھای عرضه و تقاضا بر ميزان سھم ماليات
عرضه کنندگان کار و متقاضيان کار موثر است به نحوی
که اگر منحنی عرضه کامال ً بدون کشش باشد ،کل ماليات
پرداختی به عرضه کننده کار منتقل می شود و اگر منحنی
عرضه کامال ً کشش پذير در نظر گرفته شود تمام ماليات
بر عھده متقاضی خواھد بود.

ماليات و سوبسيد در بازار انحصار کامل :
• يک انحصارگر در جھت حداکثر نمودن سود در جايی
توليد می کند که ھزينه نھايی توليد برابر درآمد نھايی
باشد .از آنجا که چنين سطح توليدی کمتر از سطح توليد
کارآمد )ھزينه نھايی برابر قيمت يا درآمد متوسط( است،
مسلما ً عدم کارايی در بازار انحصار کامل وجود دارد.
اين عدم کارايی ناشی از استفاده کمتر از نھاده ھا در
توليد کاالی مورد نظر می باشد .به عبارت ديگر
انحصارگر از منابع توليد در جھت توليد کاالھا و خدمات
استفاده بھينه نمی نمايد.

• در بازار رقابتی مشاھده کرديم که پس از برقراری
ماليات ،به غير از موارد کامال ً استثنايی که منحنی
عرضه يا تقاضا کامال ً بدون کشش بودند ،سطح
توليد در بازار کاھش می يافت و اين کاھش توليد
منجر به کاھش رفاه جامعه ميشد.

• از آنجا که انحصارگر حتی قبل از اعمال ماليات،
در سطحی کمتر از مقدار بھينه توليد می کند ،با
کاھش توليد بيشتر پس از برقراری ماليات ،او
بيشتر از سطح کارآمد توليد دور شده و عدم
کارايی بيشتر خواھد شد.

• اين نتيجه به طور کلی در مورد ماليات بر واحد و قيمت
صدق می کند ولی با توجه به درآمد مالياتی يکسان
برای دولت ،عدم کارايی ماليات بر واحد بيشتر از
ماليات بر قيمت خواھد بود .به عبارت ديگر ،برقراری
ماليات بر قيمت در بازار انحصاری می تواند اثر عدم
کارايی کمتری نسبت به ماليات بر واحد داشته باشد.

سوبسيد بر واحد و قيمت در بازار انحصار کامل
• سوبسيد بر واحد و قيمت در بازار انحصار کامل
نيز منتھی به افزايش توليد می شود اما از آنجا که
انحصارگر خود در سطحی کمتر از شرايط کارايی
توليد می کند ،افزايش در توليد پس از بر قراری
سوبسيد منجر به افزايش کارايی و رفاه جامعه
خواھد شد.

سوبسيد بر واحد و قيمت در بازار انحصار کامل
• به اين صورت که پس از محاسبه افزايش خالص
در رفاه مصرف کننده و توليد کننده و با در نظر
گرفتن ھزينه سوبسيد به يک مقدار خالص مثبت می
رسيم که اين افزايش خالص اجتماعی ناشی از به
کارگيری منابع بيشتر در توليد کاالی مورد نظر می
باشد.

نحوه انتقال ماليات و سوبسيد به مصرف کننده :
• ماليات در بازار انحصار کامل باعث کاھش قيمت برای
انحصارگر و کاھش سود خالص او خواھد شد ،ھر چند
که قيمت برای مصرف کننده نيز افزايش می يابد ولی
انحصارگر قادر نخواھد بود که ماليات را کال ً به
مصرف کننده منتقل کند.
• در اينجا نيز مقدار سھم ماليات مصرف کننده بستگی به
کشش منحنی تقاضا خواھد داشت.

نحوه انتقال ماليات و سوبسيد به مصرف کننده :
• سوبسيد باعث افزايش قيمت خالص برای انحصارگر و
در نتيجه افزايش سود او می شود ولی کليه سوبسيد
پرداختی دولت متوجه او نخواھد شد چون قيمت برای
مصرف کننده کاھش يافته و بخشی از سوبسيد متوجه
مصرف کننده می شود .در اين مورد نيز سھم سوبسيد
مصرف کننده بستگی به کشش منحنی تقاضا دارد.

ماليات بر درآمد اشخاص :

• ماليات بر درآمد اشخاص از جمله ماليات ھای
مستقيم می باشد .اگر يک اقتصاد بتواند به
صورت مناسب ماليات بر درآمد را جمع آوری
نمايد ،از ديدگاه اثرات توزيع درآمد و به عنوان
منبع درآمد برای دولت ديگر نياز به جمع آوری
ديگر ماليات ھا نبوده و ھر ماليات ديگری
تکراری خواھد بود.

ماليات بر درآمد اشخاص :

• برخی از اقتصاد دانان معتقدند ماليات بر درآمد
اثر جابجايی منابع ندارد و وسيله بسيار مناسبی
برای توزيع مناسب درآمد می باشد.
• در بيشتر کشورھا از جمله ايران ماليات بر درآمد
نرخ تصاعدی دارد.

پايه ماليات بر درآمد:
•  -1درآمد ناشی از کار و سرمايه مانند ماليات بر
دستمزد و سود شرکت ھا
•  -2درآمد ناشی از اموال و داراييھا مانند ماليات بر
اجاره ساختمان
•  -3درآمدھای اتفاقی و تصادفی مانند ماليات بر
ارث

تفاوت بين ماليات بر درآمد و ماليات بر فروش
• يک تفاوت عمده بين ماليات بر درآمد و ماليات بر فروش
وجود دارد .اين تفاوت در زمان جمع آوری ماليات است.
معموال ً ماليات بر فروش يا بازار پس از وقوع فروش
کاال قابل جمع آوری می باشد و درآمد مالياتی دولت به
صورت يک جريان دائمی برقرار است در حاليکه ماليات
بر درآمد پس از خاتمه يک سال مالی که با توجه به
قانون تعيين می شود ،قابل جمع آوری است.

تفاوت بين ماليات بر درآمد و ماليات بر فروش
• به عبارت ديگر ،دولت درآمد ماليات بر درآمد
اشخاص را يک بار در سال دريافت می نمايد و از
يک جريان درآمد دائمی برخوردار نيست .نتيجتا ً
اگر دولت فقط متکی به درآمد مالياتی از محل
ماليات بر درآمد باشد ،از يک جريان درآمد که
بتواند ھزينه ھای جاری خود را تامين مالی کند
محروم خواھد بود.

تفاوت بين ماليات بر درآمد و ماليات بر فروش
• بر اثر تاخير در جمع آوری ماليات بر درآمد ممکن است
درآمد حقيقی دولت با توجه به تورم کاھش يابد .مثال ً فردی
در ابتدای سال مالی درآمدی کسب می نمايد که بايد 100
﷼ ماليات آن را بدھد .اگر ھمان زمان دولت ماليات را
جمع آوری نمايد می تواند کاالی  xرا که  100﷼ ارزش
دارد خريداری کند .ولی اگر شخص ماليات درآمد فوق را در
انتھای سال مالی پرداخت کند و در خالل سال قيمت کاالی x
از  100به  120﷼ افزايش يابد ،ديگر دولت قادر به خريد
کاالی  xنخواھد بود.

تفاوت بين ماليات بر درآمد و ماليات بر فروش
• ھر قدر نرخ تورم بيشتر باشد زيان و يا کاھش
درآمد حقيقی دولت بيشتر خواھد بود .برای حل اين
مشکل معموال ً قوانين مالياتی به گونه ای وضع می
شود که حتی االمکان ماليات درآمدھا در زمان
وقوع جمع آوری شود.

ماليات بر درآمد
• منابع تامين ماليات بر درآمد عبارتند از:

•  -1ماليات بر دستمزد و حقوق
•  -2ماليات بر سود

ماليات بر دستمزد و حقوق :
• ماليات بر دستمزد و حقوق يعنی ماليات بر درآمد
ناشی از کار ساده و کار ترکيبی .عامل کار در
حقيقت اوقات فراغت خويش را عرضه می نمايد.
قيمت ساعات فراغت بستگی به ھزينه فرصت آن
وتوانايی جسمی و فکری صاحب آن دارد.

ماليات بر دستمزد و حقوق :
• تابع مطلوبيت مصرف کننده که ھمان عامل کار است از
دو جزء ترکيب شده است:
) U = u ( Y, L
•
•  Yدرآمد ناشی از کار و  Lساعات فراغت و استراحت
ميباشند.
• افزايش درآمد و فراغت ،مطلوبيت شخصی عامل کار را
افزايش می دھند .به عبارت ديگر ،مشتق تابع نسبت به
ھر دو عامل فوق مثبت است.
•

• با حرکت از نقطه  Aبه Bدر شکل مقابل،نرخ جانشينی
فراغت برای درآمد به دست می آيد .با حرکت از  Aبه
 ،Bفرد  ARفراغت را از دست می دھد ليکن برای
رسيدن به ھمان سطح مطلويبت قبل بايد  BRدرآمد کسب
کند .حال اگر واحد بيشتری از فراغت را برای کسب
درآمد فدا نماييم مالحظه می کنيم که برای اينکه مطلوبيت
ثابت بماند نياز به کسب درآمد بيشتری می باشد.

• اگر  AR = BSباشد ،بايد درآمد  CSرا به دست
آوريم تا باز ھم روی منحنی بی تفاوتی  ūبوده
ومطلوبيت يکسان با گذشته داشته باشيم در حاليکه
 CS > BRاست .به عبارت ديگر ،ھر قدر شخص
بيشتر از اوقات فراغت خود گذشت می کند ،انتظار
دريافت قيمت بيشتری برای گذشت بيشتر از ساعات
فراغت را دارد.

• در نتيجه اگر دستمزد يا حقوق او کاھش يابد )در نتيجه
ماليات( او اين انگيزه را دارد که ساعات کمتری از
فراغت خود را در بازار کار ارائه کند در حاليکه از
طرف ديگر با کاھش دستمزد و ھمچنين کاھش ساعات
کار ،درآمد او نيز کاھش می يابد و اين امر باعث کاھش
مطلوبيت اوخواھد شد.
• در نتيجه شخص برای جلوگيری از کاھش مطلوبيت
ناشی از کاھش درآمد ممکن است مبادرت به افزايش
ساعات کار يا گذشت بيشتر از ساعات فراغت خود نمايد.

• نتيجه :کاھش دستمزد و حقوق در نتيجه ماليات ميتواند
ھم عرضه کار را کاھش و ھم افزايش دھد و اين بستگی
به تغييرات در مطلوبيت شخصی ،که ناشی از تغيير در
درآمد است ،ميشود.
• از آنجا که ماليات بر دستمزد و حقوق مشابه کاھش حقوق
و دشتمزد خالص برای شخص ميباشد ،اثر ماليات بر
دستمزد و حقوق ميتواند باعث کاھش يا افزايش عرضه
کار باشد و اثر قطعی آن از قبل مسخص نيست.

ماليات بر شرکتھا:
• نظريات مختلف پيرامون ماليات بر شرکتھا:
•  -1برخی طرفدار ماليات بر شرکتھا ھستند زيرا
شرکتھا از نظر حقوقی ،شخصيتی مستقل داشته،
ميتواند انعقاد قرارداد نموده ،مالکيت داشته و به
دادگاه فرا خوانده شود.

ماليات بر شرکتھا:
•  -2برخی مخالف ماليات بر شرکتھا ھستند و
معتقدند که باالخره اين اشخاص ھستند که پرداخت
کننده نھايی ماليات ميباشند و نه شرکتھا .در نتيجه
ھر سھامداری بابت سود سھام خود از شرکتھا دو
بار ماليات ميپردازد ،يکبار تحت عنوان ماليات بر
شرکت و يکبار ھم در پرداخت ماليات بر درآمد.

داليل مخالفان ماليات بر شرکتھا:
 -1ماليات بر شرکتھا مانع گسترش حجم و اندازه
بنگاھھا ميشود .لذا يک سيستم ماليات بر توليد
بھتر عمل مينمايد تا ماليات بر سود شرکتھا.

داليل مخالفان ماليات بر شرکتھا:
•  -2اگر ماليات بر سود شرکتھا مطرح نباشد ،فقط در
صورت توزيع سود بين سھامداران از مبلغ درآمد فوق
ماليات دريافت ميشود و در صورتيکه سود توزيع
نشود ،شخص مورد نظر مالياتی پرداخت نميکند .اين
خود انگيزه ای برای سھامداران در جھت تمايل به عدم
توزيع سود است و نتيجتا موجب افزايش سرمايه گذاری
ميشود.

ماليات بر شرکتھا:
• ماليات بر شرکتھا يا ماليات بر سود ناخالص:
• ماليات بر شرکتھا معموال ماليات بر سود ناخالص است تا
سود خالص.
•
ھزينه ھا  -درآمد = سود خالص
∏ = R - wL – rK
•

ماليات بر شرکتھا:
• در معادله فوق ∏ معرف سود خالص R ،نشان دھنده
درآمد L ،معرف مقدار نھاده نيروی کار K ،معرف مقدار
نھاده سرمايه w ،دستمزد نيروی کار و  rقيمت سرمايه
ميباشد.
• چون تعيين بخشی از سرمايه که به صورت اقتصادی و
واقعی مستھلک ميشود بسيار مشکل است ،لذا معموال
سود ناخالص را محاسبه مينمايند.
•

∏ = R - wL – µrK

:سود ناخالص

ماليات بر شرکتھا:
•
•
•
•

که در آن  µبيانگر نرخ استھالک ميباشد.
اگر  µ = 1باشد ،آنگاه محاسبه سرمايه مستھلک شده
برابر نرخ واقعی استھالک اقتصادی است.
اگر  µ < 1باشد ،آنگاه محاسبه سرمايه مستھلک شده
کمتر از نرخ واقعی استھالک اقتصادی است.
اگر  µ >1باشد ،آنگاه محاسبه سرمايه مستھلک شده
بيشتر از نرخ واقعی استھالک اقتصادی است.

روشھای محاسبه استھالک سرمايه:
 -1روش استھالک خط مستقيم:
• در اين روش اگر عمر يک دارايی سرمايه ای  Tسال
باشد ،بنگاه ھر سال 1 / Tاز آن را تحت عنوان ھزينه
استھالک به حساب می آورد و قابل کسر کردن از درآمد
شرکت ميباشد .مثال اگر يک ماشين به ارزش
 1000000﷼ خريداری شده باشد و عمر اين ماشين
 10سال در نظر گرفته شود ،بنگاه ھر سال 100000
﷼ استھالک منظور مينمايد.

•  -2روش استھالک  150درصد:
• در اين روش  1/5برابر روش قبل معيار محاسبه
ذخيره استھالک قرار ميگيرد .سال اول 15
درصد کل ارزش سرمايه معيار محاسبه است و
برای سالھای بعدی  15درصد ارزش سرمايه
مستھلک نشده بعنوان ماخذ قرار ميگيرد.

•
•
•
•
•

ميزان استھالک سال اول برابر است با:
15/100 × 1000000 = 150000
ميزان استھالک سال دوم برابر است با:
15/100 × 850000 =127500
با چنين روشی سرعت استھالک سرمايه بيشتر خواھد بود
و يک صرفه جويی در پرداخت ماليات بدنبال دارد.

•  -3روش استھالک  200درصد:
• در اين روش  2برابر روش قبل معيار محاسبه
ذخيره استھالک قرار ميگيرد .سال اول  20درصد
کل ارزش سرمايه معيار محاسبه است و برای
سالھای بعدی  20درصد ارزش سرمايه مستھلک
نشده بعنوان ماخذ قرار ميگيرد.

•
•
•
•

ميزان استھالک سال اول برابر است با:
20/100 × 1000000 = 200000
ميزان استھالک سال دوم برابر است با:
20/100 × 800000 =160000

• اين روش باز ھم سريعتر سرمايه را مستھلک نموده
و صرفه جويی مالياتی بيشتری نيز خواھد داشت.

•  -4روش کسر جمع سالھای عمر سرمايه:
• در اين روش ،استھالک بر اساس يکسری نرخھای متفاوت
برای سالھای مختلف صورت ميگيرد .معيار محاسبه کسری
است که مخرج آن جمع سالھای عمر سرمايه را نشان می
دھد .اگر عمر مفيد کاالی سرمايه ای  10سال باشد ،کسر
)+ 10 = 55
مورد نظر  1/55خواھد بود
 .(1 + 2 +...حال برای ھر سال صورت کسر را عمر
باقيمانده سرمايه قرار ميدھيم و نرخ استھالک را برای آن
سال بدست می آوريم.

•
•
•
•
•
•

نرخ استھالک سال اول برابر است با 10/55
نرخ استھالک سال دوم برابر است با 9/55
ميزان استھالک سال اول برابر است با:
10/55 × 1000000 = 181818/18
ميزان استھالک سال دوم برابر است با:
9/55 × 1000000 = 163636/36

سياستھای مالی دولت:
• نظر کالسيکھا :نه تنھا مکانيزم درونی ھر بازار امر
تخصيص بھينه منابع را درون آن بازار اجرا مينمايد بلکه ارتباط
شبکه ای بين کليه بازارھا ،تعادل عمومی و کالن را نيز تامين
مينمايند.
ھزينه ملی = درآمد ملی
تعادل بازار:
•
• تعادل بازار کار :عرضه کار = تقاضای کار )در سطح اشتغال
کامل(
• چون ھمواره تعادل برقرار است و اين تعادل در اشتغال کامل
ميباشد لذا نيازی به مداخله دولت )از طريق سياستھای مالی(
نيست.

سياستھای مالی دولت:
• نظر کينز :برقراری تعادل در سطح اشتغال کامل
يک حالت خاص ميباشد و عموما تعادل در اشتغال ناقص
وجود دارد .لذا برای حفظ ثبات اقتصادی و بمنظور رفع
عدم تعادلھايی که در نتيجه تغيير سرمايه گذاری ايجاد
ميشود ،دولت بايد در اقتصاد مداخله نمايد که يکی از
راھھای دخالت دولت از طريق اعمال سياستھای مالی
ميباشد .کينز تاکيد زيادی بر سياستھای مالی دولت دارد.

ابزارھای سياست مالی
•
•
•
•

ابزارھای سياست مالی عبارتند از:
مالياتھا )(T
مخارج دولتی ) :(Gيعنی خريد کاالھا و خدمات توسط
دولت
پرداختھای انتقالی :مانند پرداختھای بازنشستگی ،بيمه
بيکاری ،سوبسيدھا و ...

ميزان کنترل دولت بر ابزارھای مالی:
قوه مقننه از طريق تجزيه و تحليل اليحه بودجه بر ابزار
سياستھای مالی دولت نظارت کامل دارد و دولت نميتواند
بدون مجوز از نمايندگان مردم ،در حد وسيعی از
سياستھای مالی استفاده نمايد.
• تعيين پايه و نرخ مالياتی و تغيير آنھا بدون تصويب
مجلس ممکن نيست .اقالم و نحوه ھزينه دولت بايد به تاييد
مجلس برسد.

مدل درآمد ملی:
جريان چرخشی درآمد – توليد در اقتصاد دو بخشی:
• مردم در مقابل کار و خدمتی که برای توليد کنندگان ارائه ميدھند
درآمد دريافت ميکنند .بخشی از اين درآمد را مصرف ميکنند
يعنی از ھمين توليد کنندگان کاالھا و خدمات مورد نياز خويش
را تامين مينمايند .بخش ديگر را پس انداز مينمايند که اين پس
انداز در بانکھا و موسسات مالی و اعتباری ذخيره شده و توليد
کنندگان با مراجعه به بانکھا از محل ھمين پس اندازھا وام و
تسھيالت گرفته و سرمايه گذاری مينمايند .اين فرآيند جريان
چرخشی درآمد – توليد در اقتصاد دو بخشی ناميده ميشود.

شروط تعادل در اقتصاد دو بخشی
• شروط تعادل در اقتصاد دو بخشی عبارتند از:
•  -1توليد = تقاضا ) مصرف  +سرمايه گذاری(
Y = AD = C + I
•
•  -2پس انداز = سرمايه گذاری
•

S=I

جريان چرخشی درآمد – توليد در اقتصاد سه بخشی:
• در اقتصاد سه بخشی ،عالوه بر فرآيندی که در اقتصاد دو
بخشی وجود دارد ،دولت از خانواده ھا ماليات گرفته که
منبع درآمد دولت است و از محل ھمين مالياتھا به خريد
کاالھا و خدمات از توليد کنندگان مبادرت مينمايد که به
آن مخارج دولتی ميگويند .اين فرآيند جريان چرخشی
درآمد – توليد در اقتصاد سه بخشی ناميده ميشود.

شروط تعادل در اقتصاد سه بخشی:
•
•
•
•

شروط تعادل در اقتصاد سه بخشی عبارتند از:
 -1توليد = تقاضا
) مصرف  +سرمايه گذاری  +مخارج دولتی(
Y = AD = C + I + G

•  -2پس انداز  +ماليات = سرمايه گذاری  +مخارج دولتی S
+T=I+G

تعادل:
• مجموع درآمدھا = مجموع ھزينه ھا
Y = AE = C + I + G
•
G = GC + GI
• در معادالت فوق  Cمعرف ھزينه ھای مصرفی بخش
خصوصی I ،معرف ھزينه ھای سرمايه گذاری بخش
خصوصی GC ،ھزينه ھای مصرفی بخش دولتی و  GIھزينه
ھای سرمايه گذاری بخش دولتی ميباشند.

مصرف:
• تابع مصرف در اقتصاد دو بخشیC = a + bY :
• تابع مصرف در اقتصاد سه بخشیC = a + bYD :
• در معادالت فوق  Cمصرف a ،مصرف اوليه b ،ميل نھايی به
مصرف ) Y ،(MPCدرآمد و  YDدرآمد قابل تصرف ميباشند.
 aعددی ھمواره مثبت بوده و  bعددی بين صفر و يک ميباشد.

ماليات – درآمد = درآمد قابل تصرف
•
YD = Y – T
•
• ميل نھايی به پس انداز = ميل نھايی به مصرف 1 -
•
•

1 – MPC = MPS

فرمول توليد تعادلی
• فرمول بدست آوردن توليد تعادلی در اقتصاد دو بخشی:
)Y =1 / 1 – b . (a + I
•
• فرمول بدست آوردن توليد تعادلی در اقتصاد سه بخشی:
•

) Y =1 / 1 – b . (a + I + G – b.T

تغيير در تعادل
• تغيير در تعادل ناشی از تغيير در سرمايه گذاری:
•
•

)∆Y = 1 / 1-b . (∆I
 1 / 1-bضريب افزايش سرمايه گذاری

تغيير در تعادل
• تغيير در تعادل ناشی از تغيير در مخارج دولتی:
•
•

)∆Y = 1 / 1-b . (∆G
 1 / 1-bضريب افزايش مخارج دولتی

تغيير در تعادل
• تغيير در تعادل ناشی از تغيير در ماليات:
•
•

)∆Y = -b / 1-b . (∆T
 -b / 1-bضريب افزايش ماليات

موارد نقص مدل درآمد ملی:
 -1محدوديت در ستاده ناشی از محدوديت در منابع توليدی:
• بنگاھھای توليدی موجود در جامعه دارای ظرفيت مشخص
ھستند و تعداد نيروی کار نيز معين و محدود است .به عبارت
ديگر در اثر اعمال يک سياست مالی انبساطی )مثال افزايش
 ،(Gتقاضای کل ) (ADافزايش يافته و نھايتا توليد ) (Yافزايش
می يابد اما اين روند تا حداکثر ظرفيت توليدی ادامه داشته و پس
از آن منجر به افزايش قيمتھا ميشود.

موارد نقص مدل درآمد ملی:
•  -2اگر در يک اقتصاد منابع بيکار وجود داشته باشد،
آنگاه افزايش در ھزينه ھای دولت ميتواند منتھی به
افزايش در ستاده ھا و درآمد ملی شود .در صورتی که
دولت در زمان استفاده کامل از نھاده ھا و يا وجود
موانع عمده از جھت افزايش توليدات مبادرت به افزايش
ھزينه ھای خود بنمايد ،نتيجه فقط افزايش قيمتھا و تورم
خواھد بود.

موارد نقص مدل درآمد ملی:
•  -3بعضا تامين مالی دولت از طريق بازار پولی و
عمدتا افزايش حجم پول صورت ميگيرد که جزء
ابزارھای پولی و نه مالی ميباشد و در مدل فوق
جايی برای آن پيش بينی نشده است.

بودجه متعادل:
تغيير ھمزمان و برابر ماليات و مخارج دولتی را
گويند )مثال افزايش ھمزمان  100واحد به ھر دو
متغير(
• ممکن است در ابتدای امر چنين به نظر آيد که اين
دو تغيير ھمديگر را خنثی می نمايند ولی اينطور
نيست ،بلکه توليد تعادلی دقيقا به ميزان تغيير آن دو
متغير تغيير خواھد کرد.

:بودجه متعادل
Y = 1 / 1-b (a + I + G – b.T)
∆Y = 1 / 1-b (∆G – b∆T)
∆Y = 1 / 1-b (∆G – b∆G)
∆Y = 1 / 1-b (1– b) ∆G
∆Y =∆G

•
•
•
•
•

ضريب افزايش بودجه متعادل
• ضريب افزايش بودجه متعادل ھمواره يک ) (1است.
•
• )∆Y = 1 / 1-b (∆G) & ∆Y = -b / 1-b (∆T
• ∆Y / ∆T = -b / 1-b

•

&

∆Y / ∆G = 1 / 1-b

1 / 1-b + -b / 1-b = 1

