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در جوامع مختلف، دولت ها درآمدهاى خود را از منابع گوناگون کسب مى کنند. مىزان 
درآمدهاى حاصل از اىن منابع در شراىط مختلف، متفاوت است. در مقابل، ادارٔه جامعه 
نىز هزىنه هاىى به همراه دارد که مىزان اىن هزىنه ها هم در شراىط مختلف متفاوت است. از 

عوامل اصلى تعىىن کنندهٔ     هزىنه هاى دولت، مىزان درآمد آن است.
دولت ها با توجه به منابع درآمد و هزىنه ها به برنامه اى نىاز دارند که با پىش بىنى در آمدها 
و هزىنه هاى موجود، انجام امور کشور را ممکن  سازد. هماهنگ کردن درآمدها و هزىنه هاى 

عمومى به وسىلٔه بودجه انجام مى گىرد.

تعرىف بودجه
و  تعىىن  دقىق  به طور  عمومى  مخارج  آن،  طرف  ىک  در  که  است  سندى  بودجه 
طبقه بندى شده اند و در طرف دىگر آن، درآمدهاى عمومى که براى تأمىن اىن مخارج باىد 

وصول شوند، مشخص گردىده است.
زمانى  دورٔه  به ىک  مربوط  بودجه  در  پىش بىنى شده  درآمدهاى عمومى  و  مخارج 

2
فصل

بودجۀ دولت

چرا دولت ها اقدام به تنظىم بودجه مى کنند؟
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مشخص است که معموالً ىک سال مالى است. وصول درآمدهاى عمومى و پرداخت مخارج 
عمومى، براى اجراى عملىات مشخص و به منظور نىل به اهداف معىن است. براى مثال، 

هدف از ساختن مدرسه دست ىابى به اهداف آموزش جامعه است.
عالوه  بر آنچه گفته شد، براى اىنکه سندى بودجه نامىده شود، باىد ضمن برخوردارى 
از قدرت اجراىى با ارقام مصّوب   در بودجه مطابقت داشته باشد. بنابراىن، بودجه را مى توان 

چنىن تعرىف کرد:
»بودجه سندى است شامل پىش بىنى درآمدها و هزىنه هاى عمومى طى ىک سال که 
به اهداف تعىىن شده تنظىم  با قدرت اجراىى مشخص و عملىات معىن در جهت رسىدن 

مى شود.«
بودجه در حقىقت مهم ترىن و اساسى ترىن سند در دستگاه مالى و ادارى کشور است. 
اىن سند دربردارندٔه درآمدها و هزىنه هاى ىک سازمان، وزارت خانه ىا کل کشور است که 
براى ىک دورٔه مشخص )معموالً ىک سال( پىش بىنى شده و به تصوىب مجلس مقننه رسىده 
است. بدىن ترتىب، برخالف ساىر صورت حساب ها که از دفاتر و اسناد استخراج مى گردد 
و به مخارج هزىنه شده ىا درآمدهاى وصول شده مربوط مى شود، بودجه ىک سند پىش بىنى 
و ىک برنامٔه کار براى آىنده است. ارقام بودجه به طور تخمىنى تعىىن مى شوند و پس از 
گذشت ىک سال، تفاوت ارقام پىش بىنى شده با مخارج واقعى برآورد مى گردد و درآمدهاى 

واقعى وصول شده مشخص مى شوند. 

اهمىت بودجۀ کل کشور
اهمىت بودجٔه ملى و نقش آن در سازمان مالى و ادارى کشور بسىار قابل توجه است. 

بعضى از کارکردهاى بودجه عبارت اند از:
الف( ارزىابى اهداف: اهداف دستگاه ادارى ىک کشور به وسىلٔه بودجه ارزىابى 
مى شود. با توجه به اىنکه دستگاه هاى مالى درآمد محدودى دارند و هدف هاى متعددى 
براى مصرف اىن درآمدها وجود دارد، بودجه مى تواند بىانگر ارزش نسبى اهداف تعىىن 
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شده باشد. براى مثال، برخى اهداف دولت عبارت اند از: تأمىن دفاع ملى، حفظ امنىت 
داخلى، تأمىن عدالت اجتماعى، توسعٔه فرهنگ عمومى و … .

درآمد محدود دولت براى تحقق بخشىدن به همٔه اهداف دستگاه ادارى کافى نىست، 
بنابراىن، سازمان مدىرىت برنامه رىزى کشور وظىفه دارد اىن درآمد محدود را بىن دستگاه هاى 
مختلف به گونه اى تقسىم کند که از آن براى نىل به اهداف دولت حداکثر استفاده به عمل 
آىد. اىن مهم از طرىق تنظىم بودجه امکان پذىر است؛ زىرا بودجه ىک برنامٔه مالى است که 
طرز تقسىم وجوه عمومى را بىن احتىاجات متنوع دستگاه هاى ادارى کشور تعىىن مى کند.
ب( هماهنگ ساختن نظرىات: هدف دىگر از تنظىم بودجه، هماهنگ کردن نظرىات 
و تصمىمات متصدىان امور در مورد برنامٔه ادارٔه کشور است؛ زىرا طبىعتاً در مورد بهترىن 
ترتىب مصرف کردن وجوه عمومى براى تحقق بخشىدن به اهداف، عقاىد متفاوتى وجود دارد؛ 
مثالً ممکن است عده اى معتقد باشند که طرز مصرف صحىح وجوه عمومى اىن است که 5 
درصد آن به فرهنگ اختصاص ىابد و بعضى دىگر ممکن است اىن رقم را ناکافى بدانند.

همچنىن ممکن است بعضى ساختن سد و بندر را مقّدم بر کشاورزى و توسعٔه صناىع 
بدانند و بعضى خالف اىن نظر را داشته باشند. به توافق رسىدن در اىن امور به  وسىلٔه بودجه 
و بحث دربارٔه آن، در مجلس انجام مى شود. البته زمانى که الىحٔه بودجه به تصوىب مى رسد 
و صورت قانونى پىدا مى کند، حتى کسانى هم که با طرز تقسىم وجوه عمومى پىش بىنى شده 
در آن موافق نىستند، خود را به پىروى از اصول ذکر شده در بودجه و اجراى آن مکلّف 

مى دانند.
داده  اجازه  به دولت  بودجه،  با تصوىب  براى دولت:  قانونى  پ( کسب مجوز 
مى شود که از راه هاى پىش بىنى شده در بودجه درآمدهاىى را وصول کند و هزىنه هاىى را 
بپردازد. اىن امر از نظر سىاسى اهمىت زىادى دارد؛ زىرا، هرگاه مجلس با ىکى از پىشنهادهاى 
دولت موافق نباشد، بهترىن و مؤثرترىن وسىله براى جلوگىرى از اجراى برنامٔه پىشنهادى، 
تصوىب نکردن بودجٔه آن است. در اىن صورت، دولت از مجوز قانونى براى انجام کار 

پىشنهاد شده محروم مى شود. 
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ت( ارتباط فّعالىت هاى دولتى و غىر دولتى: به طور کلى، نظام اقتصادى جامعه 
را مى توان به دو قسمت دولتى و غىر دولتى تقسىم کرد. ارتباط و تناسب اىن دو بخش با 
ىکدىگر در وضعىت اقتصادى کشور اهمىت فراوانى دارد. اىنکه دولت با اخذ مالىات، چه 
مىزان از درآمدهاى افراد و مؤسسات را مى تواند به خود اختصاص دهد ىا مىزان هزىنه هاى 
عمومى چه قدر باىد باشد، در وضعىت اقتصادى کشور و سرعت ترقى و تکامل آن تأثىر به 

سزاىى دارد. 
براى مثال، اگر شرکتى 50 درصد از سود حاصل را به عنوان مالىات بپردازد، مجبور 
است از بعضى طرح هاى توسعٔه خود صرف نظر کند. بنابراىن، عملکرد کلى اقتصاد ىک 
جامعه با عملکرد بخش دولتى آن ارتباط نزدىکى دارد. با روشن شدن مىزان درآمدها و 
ـ اىن ارتباط روشن تر مى شود.  ـ که به وسىلٔه بودجه انجام مى پذىردـ  محدودهٔ هزىنه هاى دولتـ 

بودجه از آغاز تا انجام
بودجه از زمان تهىه تا اجرا مراحل چهارگانٔه زىر را طى مى کند:

1 ــ تنظىم و پىشنهاد بودجه: در کلىٔه کشورها قؤه مجرىه مسئول تهىه و پىشنهاد 
بودجه است. 

در جمهورى اسالمى اىران نىز به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسى، بودجٔه 
ساالنٔه کل کشور توسط دولت تهىه مى شود و براى رسىدگى و تصوىب به مجلس شوراى 

اسالمى تسلىم مى گردد. 
متن پىشنهادى بودجه را که توسط سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور تدوىن و پس 
از تصوىب هىئت دولت به مجلس تقدىم مى شود، »الىحٔه بودجه« مى نامند. الىحٔه بودجه 
شامل ىک مادٔه واحده و چندىن تبصره است. مادٔه واحده رقم کل درآمدها و هزىنه هاى 
ىک سال را مشخص مى کند و تبصره ها در بر  دارندٔه ضوابط و مقررات خاص مربوط به 

چگونگى کسب درآمد و صرف هزىنه هاى پىش بىنى شده در بودجه هستند.
2 ــ تصوىب بودجه: امروزه در بىشتر کشورها مجلس نماىندگان وظىفٔه تصوىب 
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بودجه را به عهده دارد. در جمهورى اسالمى اىران نىز طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسى، 
تصوىب بودجٔه ساالنٔه کشور از وظاىف مجلس شوراى اسالمى است.

طبق قانون، دولت موظف است الىحٔه بودجٔه سال بعد را تا آذرماه هر سال به مجلس 
تقدىم کند. الىحٔه بودجه ابتدا در کمىسىون بودجٔه مجلس مورد بررسى قرار مى گىرد و 

سپس در جلسٔه علنى مجلس مطرح مى شود. 
مجلس نىز طبق قانون، باىد الىحٔه بودجٔه سال بعد را قبل از پاىان سال تصوىب کند.

3 ــ اجراى بودجه: پس از به تصوىب رسىدن الىحٔه بودجه در مجلس شوراى 
دولتى  دستگاه هاى  تمامى  در  که  مى شود  تبدىل  بودجه  قانون  به  الىحه  اىن  اسالمى، 
الزم    االجراست. عملکرد مالى ىک سال بخش دولتى در محدودٔه بودجٔه مصوب انجام 
مى پذىرد. الزم به تذکر است که در قانون بودجه عالوه بر مادٔه واحده و تبصره ها، بودجٔه 
هر دستگاه نىز به تفکىک و به رىز مواد وجود دارد. در صورت تصوىب مجلس، اعتبارات 

هر ىک از سازمان ها و دستگاه هاى دولتى در محدودٔه بودجٔه مصوب تخصىص مى ىابد.
هداىت  قوى  اهرم هاى  از  ىکى  بودجه  چه  اگر  بودجه:  اجراى  بر  نظارت  4ــ 
اقتصاد جامعه است اّما تصوىب آن به تنهاىى کفاىت نمى کند و مجلس شوراى اسالمى که 
تصوىب     کنندٔه بودجه است، باىد بر اجراى آن نىز نظارت داشته باشد ،   در غىر اىن صورت، 
تصوىب بودجه اهمىت خود را از دست مى دهد. به همىن جهت، در تمام کشورها حق 
اىن  انجام  معموالً  است.  شده  شناخته  نماىندگان  مجلس  براى  بودجه  اجراى  بر  نظارت 
وظىفه به عهدٔه دىوان محاسبات است که اعضاى آن را مجلس نماىندگان انتخاب مى کند. 
در جمهورى اسالمى اىران به موجب اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسى، 

دىوان محاسبات مستقىماً زىر نظر مجلس شوراى اسالمى است.
اىن دىوان وظىفه دارد که به کلىٔه حساب هاى وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت هاى 
به نحوى از بودجٔه کل کشور استفاده مى کنند، رسىدگى  دولتى و ساىر دستگاه هاىى که 
نماىد تا هىچ هزىنه اى از محل اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهى در محل خود به 

مصرف برسد.
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خزانه
ىکى از مهم ترىن دستگاه هاى مالى که در اجراى بودجه نقشى اساسى بر عهده دارد، 
خزانه است. کلىٔه ادارات و دستگاه هاى وصول درآمد، درآمدهاى خود را به  خزانٔه مرکزى 
تحوىل مى دهند و ادارات پرداخت  کننده، وجوه الزم براى پرداخت حواله ها را از اىن مرکز 

درىافت مى کنند.

فعالىت 5 ــ5
بودجهٔ خانوادهٔ خود را برای ىک ماه تنظىم کنىد.

درآمدهای دولت
1 ــ مالىات ها

در طول تارىخ، مالىات همواره ىکى از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نىز در اکثر 
کشورهاى جهان ىکى از ابزارهاى مؤثر کسب درآمد براى دولت هاست. تغىىر و تکامل 
شکل مالىات به وضع درآمد و سطح زندگى افراد جامعه بستگى دارد. به عبارت دىگر، 
مشخصات مالىات در هر کشور تابع شراىط اجتماعى و اقتصادى آن کشور است. امروزه 
در اکثر کشورها قانون مالىات به وسىلٔه مجلس نماىندگان وضع مى شود و در صورتى که 
عدالت مالىاتى مورد توجه قرار گىرد، مالىات ىکى از ابزارهاى مؤثر در رفع نابرابرى هاى 

اقتصادى ــ اجتماعى است.
افراد است که توسط دولت و  ىا درآمد  از داراىى  مالىات قسمتى  تعرىف مالىات: 
به  موجب قانون از افراد جامعه درىافت مى شود تا وسىلٔه پرداخت هزىنه هاى عمومى باشد 

ىا در جهت اعمال سىاست هاى مالى کشور قرار گىرد.1

1ــ آن دسته از خط مشى هاى دولت که با مالىات گرفتن تحقق مى ىابد، به »سىاست هاى مالى« معروف است. به 
عبارت دىگر، سىاست مالى به بررسى آثار مالىات بر ساىر متغىرهاى کالن اقتصادى، همچون سطح تولىد، اشتغال، درآمد 

و قىمت ها مى پردازد.
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به اخذ  مبادرت  با سه هدف  دولت ها معموالً  هدف دولت ها از اخذ مالىات چىست؟ 
مالىات مى کنند:

1 ــ مالىات براى دولت ىک منبع درآمد محسوب مى شود.
ـ اجتماعى و توزىع عادالنه تر  2 ــ مالىات گامى در جهت رفع نابرابرى هاى اقتصادىـ 

درآمدهاست.
3 ــ مالىات ابزارى براى سىاست گذارى هاى اقتصادى است.

طبقه بندی مالىات ها
براساس ىک طبقه بندى، مالىات ها به دو نوع مستقىم و غىر مستقىم تقسىم مى شوند.
1 ــ مالىات مستقىم: مالىاتى است که به طور مستقىم از اشخاص حقىقى ىا حقوقى 
درىافت مى شود؛ بنابراىن، اوالً پرداخت   کنندٔه آن مشخص است و بدىن جهت، اىن امکان 
وجود دارد که از اشخاصى که درآمد و ثروت بىشترى دارند، مالىات بىشترى گرفته شود. 
پرداخت کننده مى داند که چقدر مالىات مى پردازد. اىن نوع مالىات شامل مالىات بر  ثانىاً 

حقوق، مالىات بر ثروت و مالىات بر ارث است. 
اشخاص  از  غىر مستقىم  طور  به  که  است  مالىاتى  غىر مستقىم:  مالىات  2 ــ 
خرىد  براى  وجه  پرداخت  آن ضمن  پرداخت کنندٔه  که  ترتىب  اىن  به  مى شود.  درىافت 
کاالى مورد    نىاز خود، مقدارى مالىات هم مى پردازد. به بىان دىگر، قسمتى از بهاى آن 
براى هر بسته سىگار 1000 رىال  براى مثال، اگر دولت  کاال مالىات غىر مستقىم است. 
مالىات غىر مستقىم تعىىن کند، وقتى شرکت دخانىات سىگار را به توزىع کنندگان سىگار 
مى فروشد، عالوه بر قىمت اولىٔه سىگار، در مقابل هر بسته 1000 رىال هم براى پرداخت 

مالىاتى که باىد به دولت بپردازد، اخذ مى کند. 
به اىن ترتىب، مصرف کنندٔه نهاىى با خرىد هر بسته سىگار در واقع 1000 رىال مالىات 
به دولت پرداخته است. نکته اى که باىد به آن توجه کنىم، اىن است که اىن مالىات اگر   چه 
از طرىق شرکت دخانىات )به تعداد سىگار تولىدى( به دولت پرداخت مى شود اّما مالىات بر 
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شرکت دخانىات نىست بلکه مالىات بر مصرف کنندگان سىگار است و در اىن جا، شرکت 
دو  غىر مستقىم  مالىات  بنابراىن،  مى کند.  عمل  مالىات  وصول  مأمور  عنوان  به  دخانىات 
وىژگى دارد: اوالً پرداخت کنندٔه آن معموالً نمى داند که چه  مىزان از قىمت کاالىى که آن 
را خرىدارى کرده، مالىات است و در واقع، از مىزان مالىات پرداختى مطلع نىست و حّتى 
ممکن است اطالع نداشته باشند که مالىات مى پردازد.  ثانىاً تمامى کسانى که ىک کاال را 

مصرف مى کنند، به نسبت مصرف خود و نه به نسبت درآمدشان مالىات مى پردازند.

انواع نرخ های مالىاتى
به طورکلى، دو نوع نرخ مالىاتى وجود دارد:

1 ــ نرخ ثابت مالىات: در اىن نوع مالىات، مىزان مالىات پرداختى افراد متناسب 
با تغىىر درمىزان درآمد ىا داراىى آنها کم و زىاد مى شود. به عبارت دىگر، نرخ مالىات در 
مقادىر مختلف درآمد و داراىى ثابت است و تغىىرى نمى کند. براى مثال، اگر نرخ ثابت مالىات 
10 درصد باشد، فردى با در آمد ماهىانٔه 100 هزار رىال، 10 هزار رىال مالىات مى پردازد و 

دىگرى با درآمد ماهىانٔه 1 مىلىون رىال، 100 هزار رىال خواهد پرداخت.
همان گونه که مالحظه مى کنىد، اىن نوع نرخ مالىاتى در وضع نسبى افراد در قبل و بعد از 
پرداخت مالىات تغىىرى به وجود نمى آورد.در حالى که ىکى از هدف هاى اجتماعى اخذ    مالىات، 

تعدىل وضعىت نسبى افراد جامعه است و اىن نوع مالىات چنىن هدفى را تحقق نمى بخشد.
2 ــ نرخ تصاعدى مالىات: در اىن نظام مالىاتى، نرخ مالىات با افزاىش درآمد ىا 
با  به عبارت دىگر، افراد  ىا داراىى کم مى شود.  با کاهش درآمد  داراىى زىاد و به عکس 
درآمدهاى بىشتر با نرخ بىشتر و افراد با درآمدهاى پاىىن تر با نرخ کمترى مالىات مى پردازند. 
نرخ تصاعدى مالىات در تعدىل درآمد و ثروت افراد جامعه مؤثر است. نرخ تصاعدى ممکن 

است به دو صورت اعمال شود: الف( نرخ تصاعدى کلى، ب( نرخ تصاعدى طبقه اى.
الف( نرخ تصاعدى کلى: در نرخ تصاعدى کلى، تمامى درآمد شخص مشمول نرخ 

جدىد مالىاتى مى شود.
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مثال: جدول مالىاتى زىر مفروض است. مالىات پرداختى توسط دو نفر را که اّولى 
ماهىانه 55000 رىال و دومى 56000 رىال درآمد دارند، محاسبه کنىد.

5 درصد با نرخ   20000 رىال  درآمدهاى تا  
8 درصد با نرخ   40000 رىال  درآمدهاى تا  

10 درصد با نرخ  55000 رىال   درآمدهاى تا  
12 درصد با نرخ   70000 رىال  در آمدهاى تا و بىشتر 

پاسخ: 
عبارت  اّول  فرد  توسط  پرداخت  قابل  مالىات  مىزان  کلى،  تصاعدى  نرخ  براساس 

خواهد بود از:
×× = =10 55000 10

55000 5500
100 100 رىال   

و مالىات قابل پرداخت توسط فرد دوم بر اىن اساس عبارت است از:

× =12
56000 6720

100
رىال    

همان  طور که مى بىنىد، چون درآمد شخص اّول درست در مرز 55000 رىال است، 
تمام درآمدش مشمول نرخ 10 درصد مالىات مى شود، ولى چون در آمد شخص دوم 1000 
رىال از 55000 رىال بىشتر است، تمام درآمد او مشمول مالىات با نرخ 12 درصد مى شود. 
ب( نرخ تصاعدى طبقه اى: در محاسبٔه مالىات براساس نرخ تصاعدى طبقه اى، برعکس 

تصاعد کلى با جزىى افزاىش ىا کاهش درآمد، مالىات به شدت تغىىر نمى کند.
مثال: جدول فرضى نرخ هاى مالىاتى به قرار زىر است. مالىات قابل پرداخت شخصى 

را که ماهىانه 420،000 رىال درآمد دارد، محاسبه کنىد. 
درآمدهاى تا 100،000 رىال در ماه از پرداخت مالىات معاف اند.

درآمدهاى تا 200،000 رىال در ماه با نرخ 2 درصد نسبت به مازاد 100،000 رىال
درآمدهاى  تا 400،000 رىال در ماه با نرخ 4 درصد نسبت به مازاد 200،000 رىال
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درآمدهاى باالتر از 400،000 رىال در ماه با نرخ 6 درصد نسبت به مازاد 400،000 رىال 
درآمدى که مشمول نرخ 2 درصد مى شود. رىال  100،000 =200،000-100،000

مالىاتى که بردرآمد بىش از 100،000 رىال تا 200،000 رىال تعلق مى گىرد.

, × =2
100000 2000

100  
درآمدى که مشمول نرخ 4 درصد مى شود.200،000 =400،000-200،000 

مالىاتى که بردرآمد بىش از 200،000 رىال تا 400،000 رىال تعلق مى گىرد.

, × =4
200000 8000

100 رىال   
درآمدى که مشمول نرخ 6 درصد مى شود. 20،000 =420،000-400،000

مالىاتى که بردرآمد باالتر از 400،000 رىال تعلق مى گىرد.

, × =6
20000 1200

100 رىال   
مالىات قابل پرداخت اىن شخص

2000 + 8000 + 1200 = 11200  

انواع مالىات
الف( مالىات بر درآمد: اىن مالىات به انواع درآمدها تعلق مى گىرد؛ مثل مالىات 

بر حقوق، مالىات بر درآمد مشاغل، مالىات بردرآمد کشاورزى و مالىات بردرآمد امالک.
به انواع داراىى ــ اعم از منقول و  ب( مالىات بر داراىى: اىن مالىات مى تواند 

غىر منقول ــ همچون خانه، زمىن، اتومبىل و غىره تعلق گىرد.
پ( مالىات بر نقل و  انتقاالت داراىى: اىن نوع مالىات در هنگام انجام معامالت 
وصول مى شود. همچنىن بر نقل و انتقال داراىى افراد )پس از مرگ آنها( به وراث تعلق 

مى گىرد که در اىن صورت »مالىات بر ارث« نامىده مى شود.
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ت( حقوق و عوارض گمرکى: اىن نوع مالىات به کاالهاى صادر ىا وارد شده تعلق 
مى گىرد و در واقع، مالىات بر تجارت خارجى است که عالوه بر اىجاد ىک منبع درآمد برای 

دولت، مى تواند ىکى از ابزارهاى سىاست گذارى هاى آن نىز باشد.
ث( عوارض شهردارى: اگر چه عوارض شهردارى مالىات تلقى مى شود اّما در 
واقع، قسمتى از بهاى خدماتى است که دولت براى مردم انجام مى دهد. شهردارى در 
مقابل خدماتى که ارائه مى دهد ــ مانند نظافت شهر، آسفالت کردن خىابان ها، حفظ زىباىى 
ـ وجوهى چون عوارض اتومبىل ىا عوارض نوسازى درىافت  شهر، اىجاد پارک ها و غىرهـ 

مى دارد. اىن عوارض در حقىقت بخشى از بهاى خدمات ارائه شده است.
2ــ بهاى خدمات

ىکى دىگر از منابع درآمد دولت، بهاى بعضى از خدماتى است که به مردم ارائه مى دهد؛ 
مانند خدمات پستى، آب، برق، گاز و تلفن.

3ــ سود حاصل از برخى سرماىه گذارى هاى دولتى
ىکى دىگر از منابع درآمد دولت، سود حاصل از سرماىه گذارى هاى مولد دولتى است. 
سرماىه گذارى هاى دولتى شامل سرماىه گذارى هاى تولىدى، زىربناىى و اجتماعى مى شود. 
اقتصادى جامعه صورت  بنىان  تحکىم  منظور  به  اجتماعى  و  زىر بناىى  سرماىه گذارى هاى 
مى پذىرد و به صرف هزىنه هاى هنگفت نىاز دارد و سود آور نىست اّما سرماىه گذارى هاى 
مولد در مواردى سود آور است و در اىن صورت، ىکى از منابع تأمىن درآمد دولت به شمار 

مى رود. 

ـ  5 فعالىت 6  ـ
منابع درآمد دولت در کشورمان را فهرست کنىد.

4 ــ استقراض
اگر ساىر منابع درآمد، تکافوى هزىنه هاى دولت را نکند، اىن نهاد براى جبران کسرى 
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درآمد خود ممکن است وام بگىرد. استقراض دولت ممکن است از داخل مملکت باشد ىا 
از خارج. البته استقراض با ساىر درآمدهاى دولت ىک تفاوت عمده دارد و آن اىن است 

که استقراض، درآمد موّقت است و در آىنده دولت باىد آن را بپردازد.
5 ــ نشر اسکناس

در صورتى که درآمد حاصل از ساىر منابع و استقراض تکافوى هزىنه هاى دولت 
را نکند، بنا  به درخواست دولت، بانک مرکزى مبادرت به انتشار اسکناس جدىد مى کند 
که تأمىن کنندٔه بخشى از هزىنه هاى دولت است. بدىهى است چنانچه اقتصاد در اشتغال 
کامل باشد و انتشار پول جدىد با ارائٔه کاالى جدىد همراه نباشد )چون قدرت خرىدى به 
جامعه وارد شده است که در مقابل آن کاالىى وجود ندارد( تورم به همراه خواهد داشت اّما 
اگر اقتصاد در حال رکود باشد و اشتغال کامل وجود نداشته باشد، نشر اسکناس مى تواند 

باعث رونق اقتصادى شود.

ـ  5 فعالىت 7ـ
اگر در مىان بستگان شما به تازگى کسى معامله ای انجام داده )خانه ىا ماشىن(، بررسى 

کنىد که چه مقدار مالىات بر نقل و انتقال داراىى پرداخته است.

هزىنه های دولت
دولت وظاىف متعددى بر عهده دارد که براى انجام دادن آنها باىد هزىنه هاىى صرف 
کند. به اىن هزىنه ها »مخارج عمومى« گفته مى شود؛ مثالً وقتى دولت مى خواهد کاالىى 
اساسى مثل نان را به قىمت مناسب و ثابت به دست مردم برساند، ناچار است از افزاىش 
قىمت آن جلوگىرى کند و الزمٔه اىن اقدام آن است که خود گندم را نىز به قىمت ثابت از 

کشاورزان بخرد.
از طرفى، چنانچه در جامعه تورم وجود داشته باشد، خرىد گندم به قىمت ثابت، هر 
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سال قدرت خرىد و در نتىجه انگىزٔه کشاورز را براى کشت گندم کاهش مى دهد. در اىن 
صورت، هدف دىگر دولت ىعنى کسب استقالل اقتصادى که الزمٔه آن خودکفا  شدن در 
تولىد کاالهاى اساسى و ضرورى مردم است تحقق نخواهد ىافت. از اىن رو، دولت ترجىح 
مى دهد گندم را    به قىمتى از کشاورز بخرد که انگىزٔه کشت گندم در او از بىن نرود و در 
مقابل، آرد را به قىمتى بسىار کمتر از آنچه براى خودش تمام شده است، به نانوا بفروشد 
تا نان ارزان به دست مردم برسد. به اىن ترتىب، دولت مابه التفاوتى را مى پردازد که به آن 

»ىارانه« مى گوىند و بودجٔه آن از طرىق مخارج عمومى دولت تأمىن مى شود.
نمونٔه دىگرى از مخارج دولت ها، هزىنه اى است که صرف گسترش تعلىم و تربىت، 
توسعٔه بهداشت و مبارزه با بىمارى ها مى شود. دولت ها خود را ملزم به ساخت مدارس 
و توسعٔه شبکٔه بهداشتى مى دانند و بدىهى است که پرداخت ىارانه و ساختن مدارس و 
بىمارستان براى آنها هزىنه در بردارد. همچنىن کارمندان و کارکنانى که براى ارائٔه خدمات 
مختلف به مردم، به استخدام دولت در مى آىند، در پاىان هر ماه حقوق مى گىرند. هزىنه هاى 
پرداخت حقوق که به »هزىنه هاى پرسنلى« معروف است، از اقالم عمدٔه هزىنه هاى دولت 
به شمار مى رود. به هر حال، انجام هر ىک از وظاىف دولت مستلزم صرف هزىنه است و 
هزىنه هاى دولتى ىا »مخارج عمومى« در واقع بهاى استفاده از کاالها و خدماتى است که 
دولت براى انجام وظاىف خود به آنها نىاز دارد. از دىگر مخارج دولت کمک به کسانى 

است که در اثر بروز حوادث طبىعى مانند سىل و زلزله آسىب مى بىنند.

طبقه بندی مخارج دولتى
معموالً هزىنه هاى دولت را به دو دستٔه عمده تقسىم مى کنند: هزىنه هاى جارى و 

هزىنه هاى سرماىه اى.
الف( هزىنه هاى جارى ىا عادى: هزىنه هاىى هستند که به طور دائم وجود دارند 
و متناسب با سىاست هاى دولت تغىىر مى ىابند. با توجه به رشد جمعىت و افزاىش درآمد 
جامعه در طى زمان، کمتر موردى پىش مى آىد که هزىنه هاى جارى سىر نزولى داشته باشند. 
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هزىنه هاى جارى را مى توان به شرح زىر طبقه بندى کرد: 
1 ــ هزىنه هاى پرسنلى: اىن هزىنه ها شامل حقوق و مزاىاى کلىٔه کارکنان و کارمندان 
ادارات دولتى و ساىر سازمان ها و نهادهاى وابسته به دولت است؛ مانند حقوق و مزاىاى 

نظامىان، معلمان، قضات و نماىندگان مجلس. 
2 ــ هزىنه هاى ادارى: هزىنه هاىى است که براى چرخش کار جارى ادارات و نهادها 
صرف مى شود؛ مانند هزىنه هاى حمل و نقل، اجاره، آب و برق، تلفن و ملزومات ادارى 

مانند کاغذ و قلم.
اجتماعى،  تأمىن  منظور  به  دولت  که  است  هزىنه هاىى  انتقالى:  پرداخت هاى  3 ــ 
اىجاد توازن اجتماعى و رفع نابرابرى ها صرف مى کند؛ مانند: حقوق اىام بى کارى و از 
کارافتادگى، کمک به کسانى که در اثر حوادث طبىعى آسىب مى بىنند، پرداخت به روستاىىان 
تحت پوشش طرح شهىد رجاىى1 و ىارانه اى که دولت به منظور ثابت نگاه داشتن قىمت ها 

و عرضٔه کاالهاى اساسى مثل )نان، قند، شکر و روغن نباتى( به قىمت ارزان مى پردازد.
ب( هزىنه هاى سرماىه اى ىا عمرانى: دولت عالوه بر هزىنه هاى جارى، هزىنه هاى 
بىمارستان ها، خرىد  و  مدارس  هزىنه هاى ساخت سدها، جاده ها،  مانند  دارد  نىز  دىگرى 
ماشىن آالتى مانند بلدوزر و احداث کارخانه هاىى چون کارخانٔه پتروشىمى و فوالد سازى، 

همان گونه که مى بىنىد، عمر اىن گونه تأسىسات بىش از ىک سال است.
به آن دسته از هزىنه هاى دولتى که صرف احداث بنا ىا خرىد کاالهاىى مى شود که با 

بقاى اصل آنها مورد استفاده قرار مى گىرند، هزىنه هاى سرماىه اى دولت مى گوىند.2
گاهى هزىنه هاى سرماىه اى صرف خرىد ماشىن  آالت و تجهىزاتى مى شود که مى توانند 
به سرعت مورد استفاده قرار گىرند. گاه نىز سرماىه گذارى جدىد در امور ساختمان، سدسازى 
و زمىنه هاى دىگرى از اىن قبىل صورت مى گىرد که عواىد آن ممکن است چندىن سال بعد 
به  بالعوض  بطور  نقدى  ىا  جنسى  صورت  به  مبلغى  ماهىانه  قانون،  طبق  آن  موجب  به  که  است  طرحى  1ــ 

روستاىىان باالتر از 60 سال داده مى شود.
به سرماىه گذارى  نىز مبادرت  تعاونى  بر بخش دولتى، بخش هاى خصوصى و  باىد توجه داشت که عالوه  2ــ 

مى کنند ولى ما در اىن فصل تنها به بررسى هزىنه هاى عمرانى دولت مى پردازىم.
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نصىب جامعه شود. ىکى از ضرورت هاى سرماىه گذارى جدىد آن است که هر سال بخشى 
از سرماىه هاى جامعه مستهلک مى شود؛ مثالً براى بلدوزرى که 10 سال عمر مفىد دارد، 
1 آن مستهلک مى شود، هر سال 10 درصد استهالک در 

10
ىعنى به طور متوسط هر سال 

نظر مى گىرند و در نتىجه، معادل آن را سرماىه گذارى مى کنند.
هزىنه هاى سرماىه اى را مى توان به شرح زىر طبقه بندى کرد:

1ــ سرماىه گذارى هاى موّلد: اىن گونه سرماىه گذارى هاى دولتى باعث اىجاد و 
استقرار کارخانه ها و صناىعى مى شود که خدمات و کاالهاى نهاىى مورد نىاز مردم را تولىد 

مى کنند؛ مانند کارخانجات نساجى، اتومبىل سازى و مواد غذاىى.

مستقىماً  سرماىه گذارى ها  گونه  اىن  اگرچه  زىر بناىى:  سرماىه گذارى هاى  2ــ 
به تولىد کاالها و خدمات نمى انجامد اّما باعث تقوىت بنىٔه اقتصادى کشور مى شود و براى 
به ثمر رسىدن ساىر فعالىت هاى اقتصادى بسىار ضرورى است. مى دانىم که اگر آب نباشد، 
کشاورزى امکان پذىر نىست و بدون برق، صنعت معناىى ندارد. همچنىن جاده و خطوط 
آهن مناسب الزم است تا کاالهاى تولىد شده به سرعت به دست مصرف کنندگان برسد؛ 
بنابراىن، هزىنه هاى سرماىه گذارى زىر بناىى که صرف ساخت و احداث جاده ها، خطوط 
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راه آهن، شبکه هاى بزرگ آب رسانى، سد سازى، ساخت نىروگاه ها و کارهاىى از اىن قبىل 
مى شود، الزمٔه بهره بردارى مطلوب از فعالىت هاى اقتصادى است.

3 ــ سرماىه گذارى هاى اجتماعى: اىن سرماىه گذارى ها نىز همچون سرماىه گذارى هاى 
زىربناىى مستقىماً به تولىد کاال منجر نمى شوند بلکه زمىنٔه الزم را براى تولىد ساىر کاالها فراهم 
مى سازند؛ مانند سرماىه گذارى در آموزش و پرورش و آموزش عالى1. مى دانىم که محور تولىد، 
انسان و تفّکر اوست؛ بنابراىن، در اهمىت سرماىه گذارى هاى اجتماعى همىن بس که زمىنه را 

براى تربىت نىروى انسانى ماهر و متخصص در رشته هاى مختلف فراهم مى سازد.

هزىنٔه  عنوان  به  را  انسانى  نىروى  تربىت  هزىنه هاى  تمامى  باىد  که  معتقدند  اقتصاد  دانشمندان  از  بسىارى  1ــ 
سرماىه گذارى منظور کنىم )نه فقط هزىنه هاى ساخت مدارس و دانشگاه ها و بىمارستان ها را(.



140

به نظر مى رسد که مهم ترىن سرماىه گذارى دولت سرماىه گذارى اجتماعى است؛ زىرا 
نىروهاى متخصص و متعهد انجام ساىر سرماىه گذارى ها و کسب استقالل  بدون داشتن 

اقتصادى مّىسر نخواهد بود.
اکثر محققان رشتٔه اقتصاد توسعه معتقدند که سرماىه گذارى در زمىنٔه آموزش و پرورش 
مستقىماً باعث افزاىش تولىد جامعه مى شود. بر اىن اساس، تفاوت فاحش بىن کشورهاى 
صنعتى با کشورهاى جهان سوم، از نظر پىشرفت اقتصادى، در درجٔه اّول ناشى از مىزان 
برخوردارى کشورهاى پىشرفتٔه صنعتى از نىروهاى متخصص و در درجٔه دوم، به دلىل 

گسترش علم و دانش در اىن گونه جوامع است.

ـ  5 فعالىت 8  ـ
آثار اقتصادی، هزىنه های صرف شده در آموزش نىروی انسانى )مثالً برای ىک پزشک( 

کدام اند؟
ب( برای جامعه  الف( برای فرد   

پرسش
1 ــ به نظر شما بودجه و صورت حساب چه تفاوتى با هم دارند؟ 

2 ــ چگونه مى توان اهداف دولت را به وسىلهٔ بودجه ارزىابى کرد؟
3 ــ چه تفاوتى بىن الىحهٔ بودجه و قانون بودجه وجود دارد؟

4 ــ نظارت بر اجرای بودجه به عهدهٔ کدام ارگان است و چگونه صورت مى گىرد؟
5 ــ وىژگى های مالىات غىر مستقىم را ذکر کنىد.

6 ــ در چه شراىطى نشر اسکناس باعث تورم مى شود؟
7 ــ ىارانه چىست و چرا دولت ىارانه مى پردازد؟

8    ــ چرا عده ای معتقدند که سرماىه گذاری اجتماعى مهم ترىن سرماىه گذاری 
دولت است؟


