
 سیاست و عمومی مالیھ مفاھیم مھمترین با آشنایی •
 عدم ملی، درآمد از دولت سھم تغییرات روند مالی،

 دولت، توسط درآمد توزیع بازار، مکانیزم کارایی
 و انواع و سوبسید آن، اثرات و انواع و مالیات
 جوانب و ابعاد بررسی و ... و بودجھ آن، اثرات

 مھمترین زمره در فوق مطروحھ مسائل گوناگون
 .میباشند درس این اھداف

 اھداف درس



 رشتھ اقتصادی دروس سلسلھ در درس سومین•
 دولتھا مشی خط تعیین و عمومی مالیھ درس حسابداری،

 دانشجو کھ است جھت این از درس این اھمیت .میباشد
 اثرات و مالی تامین ابزارھای دولتھا، مالی امور با را

 آشنا اقتصادی مختلف شرایط در مالی مختلف سیاستھای
 و کاربردی جنبھ عمدتا درس این مباحث .مینماید

 و تجزیھ بھ تا مینماید قادر را دانشجو و داشتھ عملیاتی
 .بپردازد کشور موجود اقتصادی مسائل تحلیل

 :جایگاه درس



 :نقش دولت و اندازه آن

   : آن اندازه و دولت نقش پیرامون مختلف دیدگاھھای•
 و اقتصاد در ای عمده نقش دولت :مرکانتیلیسم -۱•

 وجود بھ اعتقاد مرکانتیلیسم طرفداران .دارد تجارت
 بیشتر چھ ھر بتواند و بوده مقتدر کھ داشتند دولتی
 امر این .دھد افزایش کشور در را نقره و طال ذخایر

 .بود تجارت و اقتصاد در دولت زیاد دخالت مستلزم



  : فیزیوکراسی -۲ •
 نظام حامیان یا فیزیوکراسی طرفداران•

 قائل دولت برای مھمی جایگاه طبیعی
 خود، طبیعی نظام ایشان عقیده بھ .نبودند
 لذا و کرد خواھد ایجاد بازار در را تعادل
   .نیست دولت دخالت بھ نیازی



  :ھا کالسیک -۳ •
 حداقل بودن دارا و اقتصاد در دولت دخالت کاھش بھ ایشان•

 ایشان، عقیده بھ .داشتند اعتقاد دولت برای ھزینھ و درآمد
 خود بازار مکانیزم رقابت، شرایط وجود صورت در

 و منابع بھینھ تخصیص کارایی، تعادل، کننده تضمین
   .نیست دولت دخالت بھ نیازی لذا و باشد می رفاه حداکثر

 صنعت و کشاورزی بخش در ھا کالسیک دوره در •
  .بود موجود رقابتی بازارھای مشابھ شرایطی

 رقابت برای الزم شرایط بازارھا ھمھ کھ است واضح البتھ•
 نیازھای کلیھ کننده تامین  ًلزوما بازار لذا ندارند، را کامل

   .باشد نمی جامعھ ضروری



 :وظایف دولت از دیدگاه آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل

 و جان از حمایت یعنی اجتماعی امنیت ایجاد -۱   
 حمایت یعنی اقتصادی امنیت و جامعھ افراد ناموس

 جامعھ افراد اموال از
 دادگاه تاسیس طریق از قانون اعمال و نظم ایجاد -۲  

   انتظامی نیروی و ھا
   عمومی خدمات و کاالھا تولید -۳   



 وظیفھ فوق، وظیفھ سھ از غیر اسمیت آدام•
 جھت ھمین بھ .نبود قائل دولت برای را دیگری
 صنعت، کشاورزی، امور در دخالت حق دولت

 این .نداشت را اقتصادی امور سایر و تجارت
 را "نیست خوبی کارفرمای دولت" کھ عبارت

 سایر بعدھا .برد بکار اسمیت آدام بار اولین
 صنعتگر، دولت کھ نمودند عنوان کالسیکھا

   .نیست ھم خوبی کشاورز و تاجر



 کالسیکھا کھ آن وظایف کمترین حتی دولت، وظایف انجام•
 میباشد، دولت سوی از ھزینھ انجام بودند،مستلزم معتقد بدان

 عقیده بھ .است درآمد داشتن کردن، ھزینھ الزمھ و
  .شود فراھم مالیات اخذ محل از باید درآمد این کالسیکھا

 
 بھ ھای مالیات  ًخصوصا و ھا مالیات  ًمطلقا ھا کالسیک•

 را مالیات حداقل و دانند می کارایی در مخرب را بازار
 مالیات حداقل ھا کالسیک نظر طبق بر .نمایند می پیشنھاد
 ضروری حد در را فوق وظیفھ سھ کھ است درآمدی برابر

  .برساند انجام بھ



 :تمایز مالیھ عمومی جدید و قدیم
 

 زیر مسائل گیرنده دربر قبالٌ  عمومی مالیھ یا عمومی بخش اقتصاد•
  :بود

  مالیاتی مسائل و مالیات -۱            •
   دولت گمرکی ھای سیاست -۲        •
 عالوه عمومی مالیھ یا عمومی بخش اقتصاد جدید کتب حالیکھ در•

 :میشوند ھم زیر مباحث شامل فوق مسائل بر
   دولتی موسسات و دولت ھای ھزینھ بخش -۳            •
   )اقتصادی ھای فعالیت( دولت تولیدی ھای فعالیت -۴            •



 :معیارھای سنجش نقش دولت

 معیارھای اقتصاد، در دولت نقش سنجش و محاسبھ برای
 :از عبارتند آنھا از برخی کھ است شده ارائھ متفاوتی

 حجم بررسی بھ معیار این :دولت ھای ھزینھ حجم -۱•
 می مختلف کشورھای بین در آن مقایسھ و دولت ھای ھزینھ

 ھای ھزینھ حجم باید بلکھ نیست گویا معیار این .پردازد
 مسلم زیرا سنجید، اقتصادی شاخص یک بھ نسبت را دولت
 کھ( چین کشور مثال در دولت ھای ھزینھ حجم کھ است

 ایران از بیشتر )است ایران برابر ۲۰ حدودا آن جمعیت
   .میباشد



 :ملی درآمد بھ دولت ھای ھزینھ نسبت -۲•
 شده برطرف اول معیار در موجود نقص معیار، این در•

 درآمد بھ دولت ھای ھزینھ حجم اگر آن، اساس بر .است
 B کشور برای نسبت این از بیشتر A کشور در ملی

 دولت دخالت و نقش کھ گرفت نتیجھ میتوان آنگاه باشد،
 .میباشد B کشور از بیشتر A کشور در اقتصاد در

 :معیارھای سنجش نقش دولت



 سرانھ ھزینھ یا جمعیت بھ دولت ھای ھزینھ نسبت -۳•
 :دولت

 جمعیت شاخص بھ نسبت دولت ھای ھزینھ معیار این در•
 نسبت اگر معیار، این اساس بر .میشود سنجیده کشور
 B کشور از بیشتر A کشور در جمعیت بھ دولت ھزینھ
 دولت دخالت و نقش کھ گرفت نتیجھ میتوان آنگاه باشد،

  .است B کشور از بیشتر A کشور در اقتصاد در

 :معیارھای سنجش نقش دولت



   :دولت ھای ھزینھ ترکیب -۴•
 تقسیم گروه دو بھ را دولت ھای ھزینھ ابتدا دیدگاه، این از•

   :کنیم می
 شدنی تمام ھای ھزینھ )الف•
 انتقالی ھای ھزینھ )ب•

 :معیارھای سنجش نقش دولت



 :ھزینھ ھای تمام شدنی
 این .گیرد می صورت دولت وسیلھ بھ  ًنھایتا کھ ھایی ھزینھ•

 .شود می عمومی بخش بھ جامعھ منابع جابجایی باعث ھا ھزینھ
 خرید بھ اقدام دولت آن قبال در کھ ھایی ھزینھ دیگر، عبارت بھ

 این .گویند شدنی تمام ھای ھزینھ را مینماید خدمات و کاالھا
  : شامل ھزینھ

 و مصرفی کاالھای ھمانند :جاری وخدمات کاالھا خرید ) الف •
 کار نیروی

 ھا، راه ایجاد ھمانند :ای سرمایھ خدمات و کاالھا خرید )ب •
 شامل ھا ھزینھ این دیگر عبارت بھ .ھا بیمارستان و مدارس

    .شوند می عمومی بخش وسیلھ بھ ھا نھاده خرید
  شدنی تمام ھای ھزینھ     =    نھاده مقدار    ×   نھاده قیمت     •



 :ھزینھ ھای انتقالی

 بھ دیگر ھای بخش از منابع جابجایی ھا ھزینھ این•
 دولت ھزینھ مانند ندارند ھمراه بھ را دولتی بخش
 بیکاران بھ پرداخت سوبسیدھا، بازنشستگی، برای

   ... و
 جامعھ افراد بین را منابع توزیع فقط ھا ھزینھ این•

   .دھند می تغییر خصوصی بخش درون



 در توجھی قابل ھزینھ انجام بدون توانند می ھا دولت•
 مثال، برای .بگذارند باقی ای عمده تاثیر جامعھ اقتصاد
 را مقرراتی بخشنامھ، یک طریق از تواند می دولت
 موظف را غذاخوری اماکن و ھا رستوران کھ کند وضع

 یا نماید، زیست محیط بھداشت از معینی حد رعایت بھ
  و متر تاکسی از استفاده بھ ھا تاکسی نمودن وادار  ًمثال
 ولی ندارد دربر ای ھزینھ دولت برای بخشنامھ این...

 تاکسی واردات و تولید نظیر متعدد مشاغل ایجاد باعث
 ... و آن پشتیبانی و تعمیرات خدمات و آن توزیع متر،

   .میشود



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

 ھای ھزینھ ترکیب در ای عمده تغییرات مزبور سال ده ظرف
 کل از ھزینھ بیشترین ۵۹ سال در .است نداده رخ دولت

 نیز ۶۹ سال در کھ بوده اجتماعی ھای ھزینھ بھ مربوط
 ھای ھزینھ از سھم کمترین .شود می مشاھده امر ھمین
 در کھ بوده عمومی خدمات بھ مربوط ۵۹ سال در دولت
   .باشد می دارا را سھم کمترین عمومی خدمات نیز ۶۹ سال



 ۵۹ سال در نیز جاری ھای ھزینھ مورد در•
 خدمات بھ جاری ھای ھزینھ از درصد بیشترین
 آن، از بعد ترتیب بھ و داشتھ تعلق اجتماعی

 اقتصادی خدمات و عمومی خدمات ملی، دفاع
 شده حفظ ۶۹ سال در روند ھمین کھ دارند قرار
   .است

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



 ۶۹ سال بھ ۵۹ سال از نیز ای سرمایھ ھای ھزینھ ترتیب •
 خدمات ھای ھزینھ بھ ھزینھ درصد بیشترین و ننموده تغییر

 .است داشتھ تعلق اقتصادی
 ھزینھ شامل اجتماعی امور ھای ھزینھ کھ است ذکر شایان•

 ھنر، و فرھنگ عالی، آموزش پرورش، و آموزش ھای
 ھزینھ .میشود بھزیستی و اجتماعی تامین درمان، و بھداشت

 گذاری، قانون ھای ھزینھ شامل نیز عمومی امور ھای
   .میباشد کشور داخلی امنیت و نظم و ثبتی و قضایی امور

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



 :رشد بخش عمومی 
 

   :از عبارتند اقتصاد در دولت دخالت اھداف مھمترین•
 :تولید در کارایی عدم رفع یا منابع موثر تخصیص -۱•

 خدمات و کاالھا تولید صرف باید تولید منابع از بخشی
 آنھا تولید بھ اقدام خصوصی بخش معموال کھ شود عمومی

  .گیرد عھده بر را مھم این باید دولت و نماید نمی
 از درآمد تر عادالنھ توزیع ایجاد :درآمد مناسب توزیع -۲•

   .سوبسید دادن و مالیات اخذ طریق
 رفع بمنظور شایستھ تدابیر اتخاذ :اقتصادی ثبات حفظ -۳•

   .تورم و بیکاری مانند ثباتھایی عدم و بحرانھا



 ):تحلیل مقطعی(تقسیم بندی کشورھا بر حسب اندازه دولت 

 آمریکا، مانند آزاد اقتصاد بھ متکی صنعتی کشورھای -۱
 را اندازه کمترین دولت کشورھا این در کھ ژاپن و آلمان
   .دارد

 اندازه بیشترین دولت آنھا، در کھ سوسیالیست کشورھای -۲ 
             .دارد را

 )شمالی اروپای و سوم جھان کشورھای شامل( دنیا بقیھ -۳ 
  .ھستند دولت متوسط اندازه دارای کھ



 : دولت اندازه و نقش از زمانی تحلیل•
 میالدی ۹۰ دھھ ابتدای تا ھا کالسیک زمان از •

 بھ جھان کشورھای عمده کھ گفت توان می
  .اند رفتھ اقتصاد در دولت بیشتر نقش سمت



 :دالیل رشد ھزینھ ھای دولت

 توسعھ و رشد گاه دید از دولت ھای ھزینھ رشد مدل -۱
 :اقتصادی

 و رشد مراحل اقتصادی ساختار بھ توجھ با مدل این•
 یک از عبور در اقتصادی سیستم نیاز و توسعھ
 در دولت نقش و دیگر مرحلھ بھ ورود و مرحلھ
 توسعھ و رشد برای الزم امکانات آوردن فراھم
  .گردد می مطرح



 ھای ھزینھ توسعھ، و رشد ابتدایی مرحلھ در•
 گذاری سرمایھ بھ نسبت دولت گذاری سرمایھ

 سرمایھ این .دارد بیشتری رشد جامعھ کلی
 بنایی زیر ھای گذاری سرمایھ شامل گذاری

 و حمل و ھا پل و سدھا جاده، و راه ایجاد مانند
 کلی عبارت بھ یا انرژی، تولید و آموزش و نقل

  .شود می عمومی خدمات و کاالھا



 گذاری سرمایھ ھای ھزینھ ھم ھنوز بعد، مرحلھ در•
 و رشد جھت الزم بستر و زیربنا ایجاد برای دولت

 ھای ھزینھ از توجھی قابل بخش اقتصادی، توسعھ
 این در .دھد می تشکیل را کل گذاری سرمایھ
 توسط ضروری ھای زمینھ ایجاد علت بھ مرحلھ،
 بخش برای گذاری سرمایھ امکانات دولت،

 بخش گذاری سرمایھ و است شده فراھم خصوصی
   .داشت خواھد ای مالحظھ قابل افزایش خصوصی

 



 منابع نخست مرحلھ در دولت اگر مثال عنوان بھ •
 این در باشد، نموده تولید را ارزان و کافی انرژی

 یک از انرژی، نھاده قیمت کاھش علت بھ صورت
 بھ دیگر، طرف از و یابد می افزایش تولید طرف،

 قیمت کاھش  ًنتیجتا و تولید ھزینھ کاھش علت
 تولید لذا و شد خواھد زیاد آنھا تقاضای کاالھا،
 افزایش را تولید باید نیازھا بھ پاسخ برای کنندگان

   .دھند



 زیر گذاری سرمایھ بھ نیاز دوم مرحلھ از گذر با•
 گذاری سرمایھ ولی شد خواھد کم دولت توسط بنایی

 .شد خواھند آن جایگزین رفاھی خدمات و اجتماعی
 بھداشت، بھ نیاز توسعھ، و رشد بلوغ مرحلھ در

 شود می باعث فرھنگی مسائل و تحقیقات آموزش،
 اجتماعی امور گذاری سرمایھ ھای ھزینھ دولت، کھ
   .دھد افزایش را



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



    :توسعھ اول مرحلھ•
   بنایی زیر گذاری سرمایھ ھای ھزینھ افزایش         •
   :توسعھ دوم مرحلھ•
 بنایی زیر گذاری سرمایھ ھای ھزینھ افزایش          •
    :توسعھ سوم مرحلھ•
  رفاھی خدمات و اجتماعی ھای ھزینھ افزایش        •
   :توسعھ چھارم مرحلھ•
   انتقالی ھای ھزینھ افزایش      •

 تغییرات روند مختلف کشورھای مورد در موجود ارقام و آمار
   .نماید می تایید را فوق



 :نظریھ واگنر -۲
 

 توجھ کھ است آلمانی نوزدھم قرن اقتصاددان واگنر•
 عمومی ھای ھزینھ و دولت اقتصاد مسائل بھ خاصی
 .داشت

 درآمدھای افزایش با "  :است شرح بدین وی نظریھ•
 ھم عمومی بخش نسبی اندازه اقتصاد، دریک سرانھ

  " .یابد می افزایش



 ھزینھ یابند، افزایش سرانھ درآمد و ملی ناخالص درآمد اگر•
 در افزایش نرخ و یافت خواھد افزایش نیز دولت ھای

 خواھد ملی درآمد افزایش نرخ از بیشتر دولت ھای ھزینھ
   .بود

 اروپایی، کشورھای از برخی عمومی بخش رشد واگنر•
 براساس وی نظریھ و بود کرده مطالعھ را ژاپن و آمریکا

 .است استوار تجربیات این

 :نظریھ واگنر -۲
 



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

  : سیاسی عوامل -۱
 افزایش جدید قوانین و قراردادھا ایجاد بھ نیاز صنایع، رشد با

 و )مجریھ قوه( اداری سیستم نوعی نتیجھ در .یافت خواھد
 مورد فوق موارد بھ رسیدگی برای )قضائیھ قوه( داوری

 منجر خود شدن صنعتی سیر دیگر طرف از .باشد می نیاز
 بیشتر نیاز لذا و شد خواھد شھرھا توسعھ و نشینی شھر بھ
 دولت باید پس .شود می احساس دولت شھری   خدمات بھ
   .نماید اقدام نیازھا این تأمین زمینھ در



 جامعھ حقیقی درآمدھای کھ وقتی  : اقتصادی عوامل -۲•
 نظیر اجتماعی خدمات عمومی ھای ھزینھ شود، می زیاد

 تقاضا، افزایش دلیل بھ ...و فرھنگ و بھداشت آموزش،
 و کاالھا این تقاضای درآمدی کشش چون و یابد می افزایش
 یابد، افزایش %۱ درآمد اگر مثال( است زیاد خدمات
 لذا ،)یافت خواھد افزایش %۱ از بیشتر کاالھا این تقاضای

 بیشتری نسبت بھ ھا ھزینھ اینگونھ درآمد، افزایش با
   .یافت خواھند افزایش

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



 :تحلیل سیاسی و تغییرات در ھزینھ ھای دولت -۳

 و گردیده ارائھ وایزمن و پیکاک توسط نظریھ این
 :از عبارتست

 خرج آماده مردم تمایل بھ توجھ با ھا حکومت "•
 ندارند دوست مردم آنکھ حال ھستند، بیشتر کردن
  ًالزاما ھا حکومت و بپردازند بیشتری ھای مالیات

 ".کنند می توجھ مردم ھای خواستھ بھ



 مقدار بر را عمومی خدمات و کاالھا بیشتر مقدار مردم•
 مالیات ندارند دوست حالیکھ در دھند می ترجیح آن کمتر
 از پس .)است Mux > 0 دیگر عبارت بھ( بپردازند بیشتر

 عمومی کاالھای ارائھ و تولید دنبال بھ دولت طرف یک
 چون و باشد می خود ھای ھزینھ افزایش درصدد لذا و است
 مالیات باید لذا دارد، درآمد بھ نیاز ھا ھزینھ این انجام برای

   .نیست مردم عالقھ مورد این کھ کند جمع بیشتری
 کھ میدھد افزایش را ھا مالیات و ھا ھزینھ حد آن تا دولت•

 تواند می آن از فراتر کھ است مردم پذیرش مورد حد
   .گردد مردم اعتراض بھ منجر  ًاحتماال



 قحطی، جنگ، نظیر اجتماعی نامطلوب شرایط در•
 ھزینھ افزایش در منظم روند این ... و سیل زلزلھ،

 دولت مواردی چنین در و خورده ھم بھ دولت ھای
 می خود ھای ھزینھ یکباره افزایش بھ ناگزیر ھا

 کند می تجاوز قبول مورد نرخ از چند ھر کھ باشند
 می قرار مردم قبول مورد خاص شرایط تحت ولی
  .گیرد



 :عدم کارایی مکانیزم بازار
 ایجاد و بازار مکانیزم کارایی برای الزم شرایط

 :از عبارتند منابع بھینھ تخصیص
 

 کھ نحوی بھ کننده عرضھ کافی و زیاد تعداد وجود•
 .گذارند تاثیر بازار قیمت بر نتوانند کدام ھیچ

 

 کھ نحوی بھ کننده تقاضا کافی و زیاد تعداد وجود•
 .گذارند تاثیر بازار قیمت بر نتوانند کدام ھیچ

 



 بھ متقاضیان و کنندگان تولید خروج و ورود آزادی•
 .بازار

   .بازار شرایط و کامل اطالعات از برخورداری•
 ھمگن مجانس، کاالھا .شده تولید کاالی بودن یکسان•

 .باشند مشابھ و
 مکانیزم کارایی برای الزم شرایط کھ است واضح•

 شرایط ھمان منابع بھینھ تخصیص ایجاد و بازار
 .میباشد کامل رقابت بازار وجود

 :عدم کارایی مکانیزم بازار



 پیامدھای خارجی یا اثرات برون زایی

 تواند می گروھی، اقتصادی تصمیمات و ھا فعالیت
 داشتھ اقتصادی غیر یا اقتصادی نتایج دیگران برای
 فرد شود، می اجرا اقتصادی فعالیت یک وقتی .باشد

 فعالیت گیر در کھ کسانی از غیر دیگری، گروه یا
 متاثر نیز ھستند، گیرنده یاتصمیم و بوده اقتصادی

  .شوند می



 :انواع پیامدھای خارجی
 

 مانند اقتصادی غیر یا منفی خارجی پیامدھای -۱•
 و ازدحام ایجاد و فوالد کارخانھ توسط آلودگی تولید
 عمومی کاالھای از استفاده در ھزینھ افزایش  ًنتیجتا
 ... و بزرگراه نظیر

 

 پرورش مانند اقتصادی یا مثبت خارجی پیامدھای -۲•
  .عسل تولید و گل



 :قیمت گذاری 
 یک خارجی، پیامدھای فقدان صورت در ) الف

 تا رقابتی شرایط در سود کننده حداکثر بنگاه
 نھایی ھزینھ برابر قیمت کھ کند می تولید جایی
  .) P = MC(      باشد تولید

            
 .میکند تولید Qi سطح در زیر نمودار در•



 



 نحوی بھ خارجی پیامدھای وجود صورت در ) ب•
 تولید، ھزینھ بر عالوه نظر، مورد کاالی تولید کھ

 صورت این در نماید، جامعھ متوجھ نیز ای ھزینھ
 حساب بھ را جامعھ برای شده ایجاد ھزینھ بنگاه اگر

 منظور را کاال تولید داخلی نھایی ھزینھ فقط و نیاورد
 بود خواھد مطلوب اندازه از بیش تولید سطح نماید

)qi(  

 :قیمت گذاری 



 است ای نقطھ صابون تولید بھینھ و مطلوب حد•
 جمع SMC کھ است  P = SMC آن در کھ

 ھزینھ و )MC1( تولید داخلی نھایی ھزینھ
 جامعھ بھ شده تحمیل )MC2( خارجی نھایی
 تولید بھینھ و مطلوب حد QS  یعنی  .است

     .میباشد



 



 ای انگیزه منفی خارجی پیامد کننده تولید برای چون•
 )خارجی نھایی ھزینھ( ھزینھ این از تا ندارد وجود

 خود ھای ھزینھ حساب در را مزبور ھزینھ یا کند کم
 الزم مواردی چنین در دولت دخالت لذا نماید، منظور

  :گیرد می انجام زیر طرق بھ دخالت این .است
 
 کردن کنترل بھ کننده تولید کردن مجبور .۱•

   .)فیلتر نصب بکمک مثال( آلودگی



 تکنیک در تغییر بھ کننده تولید کردن مجبور .۲•
 کھ تر پیشرفتھ تکنولوژی بکمک مثال( تولید

 .)دارد کمتر آلودگی
 یا متضرر از حمایت برای قانون وضع .۳•

   جامعھ
 ھزینھ اندازه بھ کننده تولید بر مالیات وضع .۴•

 خارجی نھایی
 



 :قاعده مجموع فواید در تعیین سطح تولید
 منحنی تالقی محل باشد، نداشتھ وجود مثبت خارجی پیامد اگر

 تخصیص و تعادل نقطھ گل، تقاضای و گل عرضھ ھای
   .نماید می ارائھ را منابع بھینھ

 

 کنار در یعنی باشد، داشتھ وجود مثبت خارجی پیامد اگر•
 افزایش بھ منجر کھ باشد موجود عسل کندوی گل، پرورش

 تخصیص صورت این در گردد، آن مرغوبیت و عسل تولید
 ھای منحنی جمع و عرضھ منحنی تالقی از منابع بھینھ

 نھایی فایده منحنی و داخلی نھایی فایده منحنی( تقاضا
   .خواھدآمد بدست )خارجی



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

   نھایی ھزینھ > داخلی نھایی فایده + خارجی نھایی فایده  •
 

 ) MBE+D( تولید فواید مجموع منحنی تالقی محل•
 را کارآمد تولید سطح )S( نھایی ھزینھ منحنی با

 .دھد می نشان



 



 طریق از فقط گل کننده تولید کھ آنجایی از•
 در گل مستقیم متقاضی از گل قیمت دریافت
 است، خود تولید ھزینھ جبران بھ قادر بازار،

 بھ تولید افزایش بھ حاضر صورت این در
 دخالت صورت این در .بود نخواھد qf سطح
  .رسد می نظر بھ ضروری دولت

 



 معادل سوبسیدی پرداخت با تواند می دولت•
 پرداخت کسر جبران خارجی نھایی فایده

 می ھمچنین .بنماید را گل کننده مصرف
 تولید بھ را حق این قانون طریق از تواند
 تولید ھزینھ از بخشی کھ بدھد گل کننده
   .نماید دریافت کندوداران از را خود

 



 مسئلھ گسترش صنایع و آلودگی
 کم و محدود آن موارد )اقتصادی( مثبت خارجی پیامدھای
  .است

 بسیار آن موارد )اقتصادی غیر( منفی خارجی پیامدھای•
  .است آلودگی آن مھمترین کھ است زیاد

 کشورھا ھمھ مشکالت از یکی امروزه ھوا و آب آلودگی•
 .است توسعھ حال در کشورھای بویژه

 برای را سختی بسیار مقررات صنعتی پیشرفتھ جوامع در•
 .اند نموده بینی پیش گرھا آلوده

 منفی خارجی پیامد با ھمراه تولید سمت بھ تولید تکنولوژی•
 .است تغییر ل حا در کمتر آلودگی یا



 کاالھای عمومی
 و پذیری رقابت خاصیت دو بھ توجھ با میتوان را کاالھا• 

 :نمود تقسیم گروه چھار بھ منافع تخصیص قابلیت
 

 



 منافع تخصیص قابلیت و پذیری رقابت :A گروه کاالھای•
 و مداد پیراھن، مثل خصوصی خدمات  و کاالھا :دارند را
 .ھستند اینگونھ ...

 

 الزم رقابت خصوصی کاالھای گرفتن اختیار در برای•
 نفر ۶ و باشیم داشتھ پیراھن عدد ۵ اگر  ًمثال چون .است

 ھای قیمت کھ شوند می برنده رقابت این در کسانی باشیم،
 خصوصی کاالھای طرفی از .بپردازند توانند می را باالتر

 خود بھ توان می را آن منافع  ًکامال کھ ھستند کاالھایی
 استفاده از مانع یکی استفاده کھ نحوی بھ داد اختصاص

   .میباشد دیگری
 



 منافع و بوده رقابت قابل غیر :D گروه  کاالھای -۲•
 عمومی کاالھای .میباشد تخصیص قابل غیر آنھا

 .ھستند اینگونھ تلویزیون برنامھ مثل خالص
 

 ولی بوده رقابت قابل غیر : C گروه  کاالھای -۳•
 کھ عمومی کاالھای .است تخصیص قابل آنھا منافع

 مانند است شده لحاظ محدودیتی آن از استفاده در
 پرداخت با ... و بزرگراه از عبور پل، از عبور

   .مربوطھ عوارض

 کاالھای عمومی
 



 منافع ولی ھستند پذیر رقابت : B گروه کاالھای -۴•
 ھنگامی عمومی کاالی .است تخصیص قابل غیر آنھا
 قابل آن منافع ولی باشد داشتھ وجود آن در رقابت کھ

 دچار کھ بزرگراھی از عبور مانند نباشد تخصیص
 از استفاده برای عوارضی و است ازدحام و شلوغی

   .است اینگونھ از نمیشود، اخذ آن

 کاالھای عمومی
 



 و تولید وقتی کھ دارند را خاصیت این عمومی کاالھای اکثر
 غیر آن از استفاده در استثنا اعمال امکان شدند عرضھ
   .)منافع تخصیص امکان عدم( بود خواھد دشوار یا ممکن

 

 سود حداکثر کسب جھت در کھ خصوصی بنگاه یک برای•
 وجود آن تخصیص و منافع تفکیک امکان باید کند می عمل
   .بنماید خدمت یا و کاال یک تولید بھ مبادرت تا باشد داشتھ

 

 می را آن قیمت کھ کسانی بھ را کاال منافع بتواند باید او•
 می ممانعت پرداخت از کھ آنان و دھد تخصیص پردازند

   .نماید محروم استفاده از را کنند

 :  کاالھای عمومی و سواری مجانی 
 



 دارد اھمیت نکتھ این عمومی کاالھای مورد در•
 ای ھزینھ با منافع تخصیص امکان اگر حتی کھ

 عده برای آن از استفاده منع باشد، ممکن معقول
 ھزینھ چون بود، خواھد اقتصادی غیر ای،

 صفر خالص، عمومی کاالھای از استفاده نھایی
 دیگر کننده استفاده یک شدن اضافھ یعنی است

   .کرد نخواھد ایجاد جدیدی ھزینھ



 :تولید و ارائھ کاالھای عمومی 

 بھ ما است بھتر عمومی خدمات و کاالھا زمینھ در
 از دولت وسیلھ بھ خدمات و کاالھا تولید کلمھ جای
 ارائھ برای دولت  ًالزاما چون کنیم صحبت آنان ارائھ
 نمی تولید بھ مبادرت خود خدماتی و کاالھا چنین
 خدمات و کاالھا تولید است ممکن گاه بلکھ کند،

 بخش وسیلھ بھ قراردادی یک تحت عمومی
   .گیرد صورت خصوصی



 :  تولید بھینھ کاالھای عمومی 
 

 در ای بھینھ سطح یک کھ است معتقد ساموئلسن پل•
   .دارد وجود عمومی خدمات و کاالھا تولید

 

 جمع بازار تقاضای منحنی خصوصی کاالھای برای
 حالیکھ در است، فردی تقاضای ھای منحنی افقی
 کل تقاضای منحنی عمومی خدمات و کاالھا برای

 تقاضای ھای منحنی عمودی جمع از )نھایی فایده(
   .آید می دست بھ اشخاص تک تک



 



 



 کارآمد تولید سطح ساموئلسن، عقیده بھ•
 یعنی شود می تعیین ۰Gدر عمومی کاالی

 کاالی نھایی فواید مجموع کھ جایی در
 برابر کننده استفاده شخص دو برای عمومی
 .است تولید نھایی ھزینھ



 



 اھداف و وظایف دولت

        :از بودند عبارت دولت وظایف یا اھداف •
 منابع بھینھ تخصیص -۱ •
 ضعیف طبقات از حمایت : درآمد عادالنھ توزیع -۲•

 درآمد کم و جامعھ
 اقتصادی ثبات حفظ -۳•



 اھداف توزیع عادالنھ درآمد
 در تغییر موجب درآمد توزیع در تغییر : اقتصادی ھدف -۱  

 ...و اشتغال تولید، تقاضا، گذاری، سرمایھ انداز، پس نرخ
 از تعدادی یا یک تغییر بمنظور میتواند دولت پس .شود می
   .نماید اقدام درآمد توزیع طریق از متغیرھا این

 کم افراد و فقرا( دھندگان رای نظر جلب : سیاسی ھدف -۲   
 .شورش و طغیان بروز از گیری جلو و )درآمد

 متغیرھای و درآمد توزیع بین ارتباط و پیوستگی علت بھ•
 آشکار درآمد عادالنھ سیاست یک اعمال پیچیدگی اقتصادی،

 .شود می



 :منابع ایجاد کننده درآمد

   حقوق و دستمزد -۱
 اجاره مانند  اموال و ھا دارایی محل از -۲•

  سھام سود و ساختمان
 انتقالی، ھای پرداخت :دولت طریق از -۳•

   دولت عوض بال ھای کمک و سوبسیدھا



 :علل تفاوت در دستمزدھا و حقوق
   جسمانی توانایی و ذاتی استعداد -۱
 افزایش و انسانی نیروی آموزش در گذاری سرمایھ -۲•

  وی توانایی و مھارت
 در کار : مشاغل مطلوبیت عدم و مطلوبیت : شغل نوع -۳•

 معدن در کار و فروشی گل
 تجربی ھای مھارت کسب و تجربھ -۴•
 ، خانوادگی موقعیت : دارند تبعیضی جنبھ کھ عواملی -۵•

    مذھب ، رنگ ، نژاد
   خانوار یک در درآمد صاحبان تعداد -۶•



 :درآمد ناشی از داراییھا

 و ھا دارایی یعنی درآمد ایجاد دوم منبع•
 :آیند می دست بھ طریق دو از اموال

   انداز پس -۱ •
   ارثیھ -۲ •



 :اشکال گوناگون نگھداری دارایی و ثروت

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



 :پرداخت ھای انتقالی 
 کار یا خدمات انتظار بدون دولت طریق از کھ است پولی•

 ھای کمک مانند .شود می پرداخت جامعھ  افراد بھ متقابل
 بھ پرداخت پذیر، آسیب و درآمد کم اقشار بھ دولت

   .بازنشستگی حقوق و اجتماعی تامین مستمری بیکاران،
 شود نمی انجام فقرا برای  ًلزوما انتقالی ھای پرداخت کلیھ•

 است روشن چنانچھ .)بنزین( سوخت برای سوبسید مانند
 و بازنشستگان بھ ھا پرداخت این از ای عمده بخش

 ھای پرداخت عمده قسمت لیکن .باشد می بگیران مستمری
  .است درآمد توزیع کردن برابر منظور بھ انتقالی



 :برابری توزیع درآمد 

  ً بعضا کھ درآمدھا و دستمزدھا در نفاوت علت بھ•
 می افراد جسمانی توانایی و ذاتی استعداد بر مبتنی
 بھ تواند نمی جامعھ یک در درآمد توزیع باشد،

 عدم و نابرابری این البتھ .باشد برابر  ًکامال صورت
   .باشد نمی یکسان جا ھمھ در تعادل



 روش بخشکھای درآمدی
 توان می درآمد توزیع در نابرابری دادن نشان برای •

 این در .کرد استفاده درآمدی ھای بخشک روش از
 آن، افراد تعداد بر خانوار ھر درآمد تقسیم با روش

 آنگاه .آوریم می دست بھ را خانوار ھر سرانھ آمد در
 افراد درآمدترین پر از آن براساس را خانوارھا کلیھ

 را جامعھ کلیھ سپس و کنیم می مرتب ترین پایین بھ
 آنگاه .کنیم می تقسیم ... و بخش پنج یا ھشت یا ده بھ

 درصد چند اول دھک مثال کھ نماییم می محاسبھ
 ... و چقدر آخر دھک و دارد اختیار در را درآمد



 :رسم توزیع درآمد 

     لورنز منحنی درآمد توزیع رسم برای روش ترین معروف
) Lorenz Curve ( دستگاه در منحنی این .باشد می 

 درصد بیانگر آن افقی محور کھ میشود رسم مختصاتی
 درصد بیانگر آن عمودی محور  و باشد می خانوارھا
  .است درآمدھا

 محدب افقی محور بھ نسبت بیشتر لورنز منحنی چقدر ھر•
 قطر صورت بھ اگر .است نابرابرتر درآمد توزیع باشد،
 .آید می وجود بھ برابر  ًکامال توزیع باشد مربع



 



 



 :اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد 

 جینی ضریب درآمد توزیع نابرابری گیری اندازه معیار
)Gini Coefficient( بھ ضریب این .باشد می 

 ضریب این .آید می دست بھ لورنز منحنی کمک
 برابری خط و لورنز منحنی بین فاصل سطح نسبت
 خط پایین و راست سمت مثلث کل بھ درآمد کامل

   .باشد می درآمد کامل برابری



 



 درآمد برابر کامال توزیع برخط منطبق لورنز منحنی اگر•
 صفر جینی ضریب )باشد برابر  ًکامال درآمد توزیع( شود

   .شد خواھد
 شود پایین مثلث ضلع دو بر منطبق لورنز منحنی اگر•

 خواھد یک جینی ضریب )باشد نابرابر  ًکامال درآمد توزیع(
   .شد

 نزدیکتر صفر بھ( باشد کوچکتر جینی ضریب چقدر ھر•
 می درآمد تر مناسب و برابرتر توزیع دھنده نشان )باشد
  .باشد



 :نقش دولت در جھت توزیع درآمد

 جھت در دولت نقش پیرامون مختلف نظریات•
 :درآمد توزیع

 و فلسفی ھای جنبھ بھ بیشتر کھ فالسفھ نظر -۱•
 و بوده آل ایده حقیقت در و دارند تکیھ ارزشی

 دولت دخالت لزوم بھ معتقد آلیسم، ایده دید از
   .باشند می عادالنھ درآمد توزیع یک تحقق جھت



 واقع جنبھ بیشتر کھ دانان اقتصاد نظر -۲•
 و امکانات ، دولت دخالت برای و داشتھ گرایانھ

 .دھند می قرار مالحظھ مورد را امکانات عدم
 اقتصاد در دولت دخالت اثرات کلیھ  ًضمنا
 مالحظھ نیز را درآمد توزیع در دخالت از ناشی

 نظر از دولت دخالت حیطھ لذا و نمایند می
   .باشد می محدود ایشان

 



 :نظریھ عدم دخالت دولت در توزیع درآمد 

 .باشد می الک وجان ھابز توماس بھ متعلق نظریھ این
 عادالنھ خود بازار مکانیزم کھ ھستند معتقد ایشان
 حاصل از تا باشد مجاز باید کس ھر و کند می عمل

 بھ .شود مند بھره  ًکامال خود اقتصادی ھای فعالیت
 ھر طریق از درآمدی گونھ ھر کسب ایشان نظر

 بوده عادالنھ بازاری ھر در )سرمایھ و کار( عاملی
  .ماند نمی باقی دولت دخالت برای جایی لذا و



 درآمد انتقال و مالیات برقراری کھ معتقدند ایشان•
 انگیزه در دخالت باعث سوبسید صورت بھ مالیاتی

 بھ .شود می ایجاد بازار وسیلھ بھ کھ شوند می ھایی
 ثروت، صاحبان درآمد بر مالیات کھ صورت این

 حالیکھ در .شد خواھد آنھا کار انگیزه کاھش باعث
 و کار انگیزه نیز فقرا بھ مالیاتی درآمد این انتقال
 ھر از نتیجھ در و دھد می کاھش ھم را آنان تالش

 ھزینھ کاھشی چنین و یابد می کاھش کل تولید سو دو
   .است درآمد مجدد توزیع



 :نظریھ لزوم دخالت دولت در توزیع درآمد

   .است بوکنن بھ متعلق نظریھ این
 کنونی جھان در کھ است استوار واقعیت این بر نظریھ این•

 گروھی حالیکھ در برخوردارند سرشاری ثروت از ای عده
 بدون افراد از بسیاری .زنند می پا و دست فالکت و فقر در

 درآمد کم مختلف دالیل بھ باشند تنبل و کارآمد غیر آنکھ
 در دارند قرار درآمدی ھای گروه انتھای در و بوده

 لیاقت داشتن بدون و تصادف برحسب بعضی کھ صورتی
  .اند آورده دست بھ بسیاری ثروت کافی توانایی و الزم



 نمی فقرا بھ سوبسید انتقال کھ است معتقد بوکنن •
 بلکھ باشد آنھا کار انگیزه کاھش عامل  ًالزاما تواند

 بھره مھارت، و آموزش کسب امکان چون دالیلی بھ
 سرمایھ انگیزه و بھتر سالمت و بھداشت از برداری
 آنھا کار ساعات ... و فرزندان آینده برای گذاری

 .باشد داشتھ نیز افزایش تواند می حتی
 ھیچ بھ درآمد و دستمزد بر مالیات وضع دیگر طرف از•

 کار ساعات بلکھ باشد نمی کار ساعات کاھش بر دلیلی وجھ
   .بماند باقی ثابت حتی یا و یافتھ کاھش یا افزایش تواند می



 :نظریات مختلف پیرامون درآمد عادالنھ

 ھر طریق از درآمدی گونھ ھر کسب -۱
 بازاری ھر در )سرمایھ و کار( عاملی

 اخذ مالیات آن از نباید لذا باشد، می عادالنھ
    .شود

 عادالنھ انحصارات از ناشی درآمد -۲•
 .شود وضع مالیات آن یر باید لذا نیست



 نیست عادالنھ سرمایھ از ناشی درآمد -۳•
 .شود وضع مالیات آن بر باید لذا

 ماھر کار( ترکیبی کار از ناشی درآمد -۴•
 بھ کار روی گذاری سرمایھ علت بھ کھ

 آن یر باید لذا نیست عادالنھ )آمده دست
 .شود وضع مالیات

 



 :توزیع درآمد عادالنھ از دیدگاه مطلوبیون

   : مطلوبیون اساسی اصل
 ارزشی ثروتمند، یک برای اضافی درآمد واحد یک " 

  " .دارد فقیر برای بیشتر درآمد واحد یک از کمتر
 صرف را اضافی درآمد واحد این ثروتمندان زیرا 

 حالیکھ در نمایند می ضروری غیر و لوکس کاالھای
   .کنند می ضروری کاالھای صرف آنرا فقرا



 نھایی مطلوبیت بودن نزولی اصل با نظریھ این•
 مطلوبیت درآمد، افزایش با گوید می کھ درآمد

 صحیح یابد، می کاھش درآمد اضافی واحدھای
 فقرا بھ ثروتمندان از درآمد انتقال لذا  .بود خواھد
  .شود می جامعھ کل مطلوبیت افزایش موجب

 :توزیع درآمد عادالنھ از دیدگاه مطلوبیون



 مطلوبیت بودن نزولی بر عالوه میل استوارت جان و بنتام•
 افراد برای مطلوبیت تابع بودن یکسان شرط درآمد، نھایی

 B شخص از A شخص اگر لذا .کنند می اضافھ نیز را
  ًقطعا B بھ A از درآمد انتقال باشد، داشتھ بیشتری درآمد

 مطلوبیت زیرا دھد، می افزایش را جامعھ کل مطلوبیت
 از کمتر او برای دھد می دست از A کھ درآمدی واحدھای
  .آورد می دست بھ B کھ است مطلوبیتی

 :توزیع درآمد عادالنھ از دیدگاه مطلوبیون



 



 :تامین منابع مالی جھت توزیع مجدد درآمد

 ثروتمندان بر مالیات -۱
   )نفت درآمد( دولت انحصاری درآمدھای -۲
 مالیات دولت برای درآمد نوع ترین مناسب و ترین سالم•

 ھمین از نیز جھان کشورھای اکثر عمده درآمد کھ است
 .شود می تأمین طریق

 بر مالیات مانند( باشد مستقیم صورت بھ تواند می مالیات •
 و فروش بر مالیات مانند( مستقیم غیر صورت بھ یا )درآمد
   .)نوشابھ تولید



 :سیاست ھای توزیع مجدد درآمد
 

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



 آشنایی با تامین اجتماعی در ایران

 تامین از برخورداری اساسی، قانون ۲۹ اصل•
 موظف را دولت و دانستھ ھمگانی را اجتماعی

 درآمدھای محل از قوانین طبق کھ است کرده
 مردم، مشارکت از حاصل درآمدھای و عمومی
 را اجتماعی تامین و مالی حمایتھای و خدمات

 .کند تامین کشور افراد یک یک برای



 از ایران در اجتماعی تامین حاضر حال در•
 پذیرد می صورت ارگان و سازمان چند طریق

 :از عبارتند کھ
 اجتماعی تامین سازمان .۱•
 کشور بازنشستگی سازمان .۲•
 کشور بھزیستی سازمان .۳•
 بازنشستگی مستقل صندوقھای .۴•
 خمینی امام امداد کمیتھ .۵•



 علل الزامی بودن تامین اجتماعی

 بین درآمدی شکاف و درآمد نابرابر توزیع .۱•
 ثروتمندان و فقرا

 اقتصادی ھای شوک .۲•
 سن کھولت علت بھ کارافتادگی از .۳•
 حوادث علت بھ کارافتادگی از .۴•

 



 شھرنشینی و تامین اجتماعی

 ارتباط بازنشستگی و اجتماعی تامین تشکیالت•
 قبل دوران در .دارد صنعت و شھرنشینی با نزدیک

 بھ اجتماعی تامین نقش شھرنشینی و شدن صنعتی از
 اصوال و داشت قرار ایلی و ای قبیلھ جوامع عھده

 و خانواری تشکیالت چنین یک درون در کھ کسانی
 مورد زندگی گذران حد در میگرفتند قرار ای سلسلھ
 .داشتند قرار خانوار یا و ایل، قبیلھ، بزرگان حمایت



 گروھھای عمده فعالیتھای تامین اجتماعی

 :کارافتادگی از و بازنشستگی سیستم .۱•
 شاغل عنوان بھ کھ کسانی معموال سیستم این در

 و دولتی شاغل چھ میشوند، شناختھ کارکن و
 کھولت دوره برای خصوصی بخش کارکن چھ
 میشود، کارافتادگی از بھ منجر کھ وقایعی یا و

   .میشوند کارافتادگی از و بازنشستگی بیمھ



 پرداخت طریق از ھا برنامھ این مالی تامین معموال•
 جانب از سھمی و کارکن و کارمند سوی از سھمی
 ھای سھم نسبت تعیین کھ میگیرد صورت کافرما

 .است مختلف متغیرھای از متاثر خود فوق
 
 می آینده مشکالت بھ کمتر افراد معموال کھ آنجا از•

 منافع تامین جھت در کھ میشود موظف اندیشند،دولت
 اجباری را مقرراتی چنین قانونی اقدام با جامعھ
  .نماید
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