فصل 3
بودجۀ دولت
چرا دولت ها اقدام به تنظىم بودجه مى کنند؟
در جوامع مختلف ،دولت ها درآمدهاى خود را از منابع گوناگون کسب مى کنند .مىزان
اداره جامعه
درآمدهاى حاصل از اىن منابع در شراىط مختلف ،متفاوت است .در مقابلٔ ،
نىز هزىنه هاىى به همراه دارد که مىزان اىن هزىنه ها هم در شراىط مختلف متفاوت است .از
کننده هزىنه هاى دولت ،مىزان درآمد آن است.
عوامل اصلى تعىىن ٔ
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
وسىله بودجه انجام مى گىرد.
عمومى به
ٔ
تعرىف بودجه

بودجه سندى است که در آن از ىک طرف ،مخارج عمومى به طور دقىق تعىىن و
طبقه بندى شده اند و از طرف دىگر ،درآمدهاى عمومى که براى تأمىن اىن مخارج باىد وصول
شوند ،مشخص شده است.
بودجه را مى توان چنىن تعرىف کرد:
«بودجه سندى است شامل پىش بىنى درآمدها و هزىنه هاى عمومى طى ىک سال که
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با قدرت اجراىى مشخص و عملىات معىن در جهت رسىدن به اهداف تعىىن شده تنظىم
مى شود».
بودجه در حقىقت مهم ترىن و اساسى ترىن سند در دستگاه مالى و ادارى کشور است.
دربردارنده درآمدها و هزىنه هاى ىک سازمان ،وزارت خانه ىا کل کشور است که
اىن سند
ٔ
دوره مشخص (معموال ً ىک سال) پىش بىنى شده و به تصوىب مجلس مقننه رسىده
براى ىک ٔ
است؛ بدىن ترتىب ،برخالف ساىر صورت حساب ها که از دفاتر و اسناد استخراج مى شود
و به مخارج هزىنه شده ىا درآمدهاى وصول شده مربوط مى شود ،بودجه ىک سند پىش بىنى
برنامه کار براى آىنده است .ارقام بودجه به طور تخمىنى تعىىن مى شوند و پس از
و ىک ٔ
گذشت ىک سال ،تفاوت ارقام پىش بىنى شده با مخارج واقعى برآورد مى شود و درآمدهاى
واقعى وصول شده مشخص مى شوند.
  اهمىت بودجۀ کل کشور

بودجه ملى و نقش آن در سازمان مالى و ادارى کشور بسىار قابل توجه است.
اهمىت
ٔ
بعضى از کارکردهاى بودجه عبارت اند از:
وسىله بودجه ارزىابى
الف ــ ارزىابى اهداف :اهداف دستگاه ادارى ىک کشور به
ٔ
مى شود .با توجه به اىن که دستگاه هاى مالى درآمد محدودى دارند و هدف هاى متعددى
براى مصرف اىن درآمدها وجود دارد ،بودجه مى تواند بىانگر ارزش نسبى اهداف تعىىن
شده باشد؛ براى مثال ،برخى اهداف دولت عبارت اند از :تأمىن دفاع ملى ،حفظ امنىت
توسعه فرهنگ عمومى و … .
داخلى ،تأمىن عدالت اجتماعى،
ٔ
دهنده اهمىت آن از دىد دولت است.
بدىن ترتىب ،سهم هر هدف در کل بودجه ،نشان ٔ
اگر دولت براى هدف خاصى اهمىت بىش ترى قائل باشد ،طبعاً سهم اىن هدف را در بودجه
افزاىش خواهد داد .پس با بررسى سهم اهداف مختلف در بودجه مى توانىم اهمىت اىن
اهداف را از دىد دولت بررسى و ارزىابى کنىم.
ب ــ هماهنگ ساختن نظرىات :هدف دىگر از تنظىم بودجه ،هماهنگ کردن
اداره کشور است؛ زىرا طبىعتاً در مورد
نظرها و تصمىمات متصدىان امور در مورد ٔ
برنامه ٔ
71

بهترىن ترتىب مصرف کردن وجوه عمومى براى تحقق بخشىدن به اهداف ،نظرهاى متفاوتى
وجود دارد؛ مثال ً ممکن است عده اى معتقد باشند که طرز مصرف صحىح وجوه عمومى
اىن است که پنج درصد آن به فرهنگ اختصاص ىابد و بعضى دىگر ممکن است اىن رقم
را ناکافى بدانند.
هم چنىن ،ممکن است بعضى ساختن سد و بندر را بر کشاورزى و
توسعه صناىع مقدم
ٔ
وسىله بودجه
بدانند و بعضى خالف اىن نظر را داشته باشند .به توافق رسىدن در اىن امور به
ٔ
الىحه بودجه به تصوىب مى رسد
درباره آن ،در مجلس انجام مى شود .البته زمانى که
و بحث
ٔ
ٔ
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.
پ ــ کسب مجوز قانونى براى دولت :با تصوىب بودجه از سوى مجلس ،به
دولت اجازه داده 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
بودجه آن است؛ در اىن صورت ،دولت از مجوز
برنامه پىشنهادى ،تصوىب نکردن
ٔ
اجراى ٔ
قانونى براى انجام کار پىشنهاد شده محروم مى شود.
ت ــ ارتباط فعالىت 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 .اىن امر که 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 بسزاىى دارد.
براى مثال ،اگر شرکتى  50درصد از سود حاصل را به عنوان مالىات بپردازد ،مجبور
توسعه خود صرف نظر کند؛ بنابراىن ،عملکرد کلى اقتصاد ىک
است از بعضى طرح هاى
ٔ
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جامعه با عملکرد بخش دولتى آن ارتباطى نزدىک دارد .با روشن شدن مىزان درآمدها و
وسىله بودجه انجام مى پذىرد ــ اىن ارتباط روشن تر مى شود.
محدوده هزىنه هاى دولت ــ که به
ٔ
ٔ
بودجه از آغاز تا انجام

چهارگانه زىر را طى مى کند:
بودجه از زمان تهىه تا اجرا ،مراحل
ٔ
قوه مجرىه مسئول تهىه و پىشنهاد
 1ــ تنظىم و پىشنهاد بودجه :در ٔ
کلىه کشورها ٔ
بودجه است.
بودجه
در جمهورى اسالمى اىران نىز به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسى،
ٔ
سالىانه کل کشور توسط دولت تهىه شده و براى رسىدگى و تصوىب به مجلس شوراى
ٔ
اسالمى تسلىم مى شود.
متن پىشنهادى بودجه را که توسط سازمان مسئول امور بودجه 1تدوىن و پس از
الىحه بودجه شامل
«الىحه بودجه» مى نامند.
تصوىب هىئت دولت به مجلس تقدىم مى شود،
ٔ
ٔ
ماده واحده رقم کل درآمدها و هزىنه هاى ىک سال
ماده واحده و چندىن تبصره استٔ .
ىک ٔ
دارنده ضوابط و مقررات خاص مربوط به چگونگى
را مشخص مى کند و تبصره ها در بر
ٔ
کسب درآمد و صرف هزىنه هاى پىش بىنى شده در بودجه اند.
وظىفه تصوىب
 2ــ تصوىب بودجه :امروزه در بىش تر کشورها مجلس نماىندگان
ٔ
بودجه را به عهده دارد .در جمهورى اسالمى اىران نىز طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسى،
سالىانه کشور از وظاىف مجلس شوراى اسالمى است.
بودجه
تصوىب
ٔ
ٔ
بودجه سال بعد را تا آذرماه هر سال به مجلس
الىحه
طبق قانون ،دولت موظف است
ٔ
ٔ
بودجه مجلس مورد بررسى قرار مى گىرد و
الىحه بودجه ابتدا در کمىسىون
تقدىم کند.
ٔ
ٔ
جلسه علنى مجلس مطرح مى شود.
سپس در
ٔ
بودجه سال بعد را قبل از پاىان سال تصوىب کند.
الىحه
مجلس نىز طبق قانون ،باىد
ٔ
ٔ
 1ــ سابقاً  سازمان برنامه و بودجه متولى اىن کار بود .بعدها عنوان آن به سازمان مدىرىت و برنامه رىزى تغىىر ىافت
و اىنک همان سازمان با عنوان معاونت برنامه رىزى و راهبردى رىاست جمهورى فعالىت مى کند.
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الىحه بودجه در مجلس شوراى
 3ــ اجراى بودجه :پس از به تصوىب رسىدن
ٔ
اسالمى ،اىن الىحه به قانون بودجه تبدىل مى شود که در تمامى دستگاه هاى دولتى
بودجه مصوب انجام
محدوده
الزم االجراست .عملکرد مالى ىک سال بخش دولتى در
ٔ
ٔ
بودجه هر دستگاه
مى پذىرد .گفتنى است که در قانون بودجه عالوه بر ماده واحده و تبصره ها،
ٔ
نىز به تفکىک و به رىز مواد وجود دارد .در صورت تصوىب مجلس ،اعتبارات هر ىک از
محدوده
بودجه مصوب تخصىص مى ىابد.
سازمان ها و دستگاه هاى دولتى در
ٔ
ٔ
 4ــ نظارت بر اجراى بودجه :اگر چه بودجه ىکى از اهرم هاى قوى هداىت
اقتصاد جامعه است ّاما تصوىب آن به تنهاىى کفاىت نمى کند و مجلس شوراى اسالمى که
کننده بودجه است ،باىد بر اجراى آن نىز نظارت داشته باشد ؛ در غىر اىن صورت،
تصوىب
ٔ
تصوىب بودجه اهمىت خود را از دست مى دهد؛ از اىن رو ،در تمام کشورها حق نظارت
عهده
بر اجراى بودجه براى مجلس نماىندگان شناخته شده است .معموال ً انجام اىن وظىفه به ٔ
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.
کلىه حساب هاى وزارت خانه ها ،مؤسسات ،شرکت هاى
اىن دىوان وظىفه دارد که به ٔ
بودجه کل کشور استفاده مى کنند ،رسىدگى
دولتى و ساىر دستگاه هاىى که به نحوى از
ٔ
کرده تا هىچ هزىنه اى از ّ
محل اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهى در محل خود به
مصرف برسد.
  خزانه

ىکى از مهم ترىن دستگاه هاى مالى که در اجراى بودجه نقشى اساسى بر عهده دارد،
خزانه مرکزى
کلىه ادارات و دستگاه هاى وصول درآمد ،درآمدهاى خود را به ٔ
خزانه استٔ .
تحوىل مى دهند و ادارات پرداخت کننده ،وجوه الزم براى پرداخت حواله ها را از اىن
مرکز درىافت مى کنند.
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فعالىت  5ــ3

خانواده خود را برای یک ماه تنظیم کنید .
بودجه
ٔ
ٔ
درآمدهای دولت

 1ــ 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
وسىله مجلس نماىندگان وضع مى شود و در صورتى که
در اکثر کشورها قانون مالىات به
ٔ
عدالت مالىاتى مورد توجه قرار گىرد ،مالىات ىکى از ابزارهاى مؤثر در رفع نابرابرى هاى
اقتصادى ــ اجتماعى است.
تعرىف مالىات :مالىات قسمتى از داراىى ىا درآمد افراد است که توسط دولت و
وسىله پرداخت هزىنه هاى عمومى باشد
به موجب قانون از افراد جامعه درىافت مى شود تا
ٔ
1
ىا در جهت اعمال سىاست هاى مالى کشور قرار گىرد.
 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.
سرماىه گذارى هاى زىر بناىى و اجتماعى به منظور تحکىم بنىان اقتصادى جامعه صورت
1ــ آن دسته از خطّ 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 ،هم چون سطح تولىد ،اشتغال ،درآمد
و قىمت ها مى پردازد.
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مى پذىرد و به صرف هزىنه هاى هنگفت نىاز دارد و سود آور نىست ّاما سرماىه گذارى هاى
مولد در مواردى سود آور است و در اىن صورت ،ىکى از منابع تأمىن درآمد دولت به شمار
مى رود.
فعالىت  6ــ3

منابع درآمد دولت در کشورمان را فهرست کنید.

4ــ استقراض
اگر ساىر منابع درآمد ،تکافوى هزىنه هاى دولت را نکند ،دولت مى تواند براى جبران
بودجه خود از داخل مملکت ىا از خارج استقراض کند.
کسرى
ٔ
 5ــ 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
کننده بخشى از هزىنه هاى دولت است .بدىهى است چنان چه اقتصاد در اشتغال
که تأمىن
ٔ
ارائه کاالى جدىد همراه نباشد (چون قدرت خرىدى به
کامل باشد و انتشار پول جدىد با ٔ
جامعه وارد شده است که در مقابل آن کاالىى وجود ندارد) تورم به همراه خواهد داشت ّاما
اگر اقتصاد در حال رکود باشد و اشتغال کامل وجود نداشته باشد ،نشر اسکناس مى تواند
باعث رونق اقتصادى شود.
هدف از گرفتن مالىات

هدف دولت ها از اخذ مالىات چىست؟ دولت ها معموال ً با سه هدف مبادرت به اخذ
مالىات مى کنند:
 1ــ مالىات براى دولت ىک منبع درآمد محسوب مى شود.
 2ــ مالىات گامى در جهت رفع نابرابرى هاى اقتصادى ــ اجتماعى و توزىع عادالنه تر
درآمدهاست.
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 3ــ 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.
1ــ مالىات مستقىم :مالىاتى است که به طور مستقىم از اشخاص حقىقى ىا حقوقى
درىافت مى شود .مالىات بر حقوق ،مالىات بر ثروت و مالىات بر ارث همه از نوع مالىات
مستقىم اند .ممکن است دولت مالىات خاصى براى صاحبان درآمد ىا داراىى تعىىن کند که
«مالىات مستقىم» تلقى مى شود .در اىن نوع مالىات ،دولت مى تواند افراد پردرآمد و کم درآمد
ىا افراد ثروتمند و افراد فقىر را از هم جدا کند و فقط از گروه خاصى مالىات بگىرد.
2ــ مالىات غىرمستقىم :مالىاتى است که دولت بر مصرف بعضى کاالها تعىىن
مى کند .در اىن نوع مالىات ،شخصى که قرار است مالىات بدهد ،دىگر مورد توجه نىست
بلکه هر کس کاالى موردنظر را مصرف کند ،خواه فقىر ،خواه ثروتمند ،خواه پردرآمد و
خواه کم درآمد ،مشمول اىن مالىات مى شود .از سوى دىگر ،دولت به صورت مستقىم از
فرد مالىات نمى گىرد بلکه آن ها هر زمان که بخواهند کاالى موردنظر را بخرند ،مبلغ مالىات
فروشنده کاال تحوىل مى دهند تا او به دولت بپردازد.
تعىىن شده را به
ٔ
براى مثال ،دولت براى مصرف کاالىى مثل ماکارونی مالىات تعىىن مى کند .هر کس
با هر مىزان از درآمد و ثروت ،اگر بخواهد ماکارونی بخرد باىد مالىاتش را هم بدهد .فرض
کنىم کارخانه ای ىک بسته ماکارونی را  5000رىال مى فروشد؛ درواقع 4000 ،رىال از
اىن پول به حساب آن کارخانه است و  1000رىال بقىه ،همان مالىات غىرمستقىم است که
کارخانه از مصرف کنندگان درىافت مى کند تا به دولت تحوىل بدهد؛ همان طور که مى بىنىد،
مالىات غىرمستقىم ربطى به درآمد ىا ثروت ندارد و هر کس متناسب با مىزان مصرف کاالى
مشمول مالىات ،مالىات مى پردازد.
انواع نرخ های مالىاتى

به طورکلى ،دو نوع نرخ مالىاتى وجود دارد:
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 1ــ نرخ ثابت مالىات :در اىن نوع مالىات ،مىزان مالىات پرداختى افراد متناسب
با تغىىر درمىزان درآمد ىا داراىى آن ها 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
ماهىانه  100هزار رىال 10 ،هزار رىال مالىات مى پردازد
 10درصد باشد ،فردى با در آمد
ٔ
ماهىانه  1مىلىون رىال 100 ،هزار رىال خواهد پرداخت.
و دىگرى با درآمد
ٔ
همان طور که مى بىنىد ،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.
 2ــ نرخ تصاعدى مالىات :در اىن نظام مالىاتى ،نرخ مالىات با افزاىش درآمد
ىا داراىى ،زىاد و به عکس با کاهش درآمد ىا داراىى ،کم مى شود؛ به عبارت دىگر ،افراد
با درآمدهاى بىش تر با نرخ بىش تر و افراد با درآمدهاى پاىىن تر با نرخ کم ترى 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 و (ب) نرخ
تصاعدى طبقه اى.
الف ــ نرخ تصاعدى کلى :در نرخ تصاعدى کلى ،تمامى درآمد شخص مشمول نرخ
جدىد مالىاتى مى شود.
مثال :جدول مالىاتى زىر مفروض است .مالىات پرداختى توسط دو نفر را که اولى
ماهىانه  55000رىال و دومى  56000رىال درآمد دارند ،محاسبه کنىد.
 5درصد
با نرخ 	
 20000رىال
درآمدهاى تا 	
 8درصد
با نرخ 	
 40000رىال
درآمدهاى تا 	
 10درصد
با نرخ
 55000رىال 	
درآمدهاى تا 	
 12درصد
با نرخ 	
در آمدهاى تا و بىش تر  70000رىال
او ل
پاسخ :براساس نرخ تصاعدى کلى ،مىزان مالىات قابل پرداخت توسط فرد ّ
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عبارت خواهد بود از:
10 55000× 10
=×55000
رىال = 5500
100
100

و مالىات قابل پرداخت توسط فرد دوم بر اىن اساس عبارت است از:
12
=
رىال  6720
100

×56000

او  ل درست در مرز  55000رىال است،
همان طور که مى بىنىد ،چون درآمد شخص ّ
تمام درآمدش مشمول نرخ  10درصد مالىات مى شود ولى چون در آمد شخص دوم 1000
رىال از  55000رىال بىش تر است ،تمام درآمد او مشمول مالىات با نرخ  12درصد مى شود.
محاسبه مالىات براساس نرخ تصاعدى طبقه اى،
ب ــ نرخ تصاعدى طبقه اى :در
ٔ
برعکس تصاعد کلى با جزئى 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  420,000رىال درآمد دارد ،محاسبه کنىد.
درآمدهاى تا  100,000رىال در ماه از پرداخت مالىات معاف اند.
درآمدهاى تا  200,000رىال در ماه با نرخ  2درصد نسبت به مازاد  100,000رىال
درآمدهاى  تا  400,000رىال در ماه با نرخ  4درصد نسبت به مازاد  200,000رىال
درآمدهاى باالتر از  400,000رىال در ماه با نرخ  6درصد نسبت به مازاد  400,000رىال
درآمدى که مشمول نرخ  2درصد مى شود .رىال  200,000-100,000=100,000
مالىاتى که بردرآمد بىش از  100,000رىال تا  200,000رىال تعلق مى گىرد.
2
=
2000
100

100000
,
×

درآمدى که مشمول نرخ  4درصد مى شود400,000-200,000=200,000.
مالىاتى که بردرآمد بىش از  200,000رىال تا  400,000رىال تعلق مى گىرد.
4
200000
,
×
=
رىال 8000
100
درآمدى که مشمول نرخ  6درصد مى شود420,000-400,000=20,000 .
مالىاتى که بردرآمد باالتر از  400,000رىال تعلق مى گىرد.
79

مالىات قابل پرداخت اىن شخص

رىال

6
=
1200
100

20000
,
×

2000+8000+1200=11200

انواع مالىات

الف ــ مالىات بردرآمد :اىن مالىات به انواع درآمدها تعلق مى گىرد؛ مثل مالىات
بر حقوق ،مالىات بر درآمد مشاغل ،مالىات بردرآمد کشاورزى و مالىات بردرآمد امالک.
ب ــ مالىات برداراىى :اىن مالىات مى تواند به انواع داراىى ــ اعم از منقول و
غىر منقول ــ هم چون خانه ،زمىن ،اتومبىل و… تعلق گىرد.
پ ــ مالىات بر نقل و انتقاالت داراىى:اىن نوع مالىات ،هنگام انجام معامالت
وصول مى شود .هم چنىن ،بر نقل و انتقال داراىى افراد (پس از مرگ آن ها) به وراث تعلق
مى گىرد که در اىن صورت« ،مالىات بر ارث» نامىده مى شود.
ت ــ 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
بر دولت ،مى تواند ىکى از ابزارهاى سىاست گذارى تجارى براى کنترل صادرات و کاهش
واردات نىز باشد.
ث ــ عوارض شهردارى :اگر چه عوارض شهردارى مالىات تلقى مى شود ّاما
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
شهر ،اىجاد پارک ها و… ــ وجوهى چون عوارض اتومبىل ىا عوارض نوسازى درىافت
مى دارد .اىن عوارض در حقىقت بخشى از بهاى خدمات ارائه شده است.
فعالىت  7ــ3

اگر در میان بستگان شما به تازگی کسی معامله ای انجام داده (خانه یا خودرو)  ،بررسی
کنید که چه مقدار مالیات بر نقل و انتقال دارایی پرداخته است .
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هزىنه های دولت

دولت وظاىف متعددى بر عهده دارد که براى انجام آن ها 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
الزمه اىن اقدام آن است که خود گندم را نىز به قىمت ثابت از کشاورزان بخرد.
کند و ٔ
از طرفى ،چنان چه در جامعه تورم وجود داشته باشد ،خرىد گندم به قىمت ثابت ،هر
انگىزه کشاورز را براى کشت گندم کاهش مى دهد؛ در اىن
سال قدرت خرىد و در نتىجه،
ٔ
الزمه آن خود کفا شدن در
صورت ،هدف دىگر دولت ،ىعنى کسب استقالل اقتصادى که
ٔ
تولىد کاالهاى اساسى و ضرورى مردم است ،تحقق نخواهد ىافت؛ از اىن رو ،دولت ترجىح
انگىزه کشت گندم در او از بىن نرود و در
مى دهد گندم را به قىمتى از کشاورز بخرد که
ٔ
مقابل ،آرد را به قىمتى بسىار کم تر از آن چه 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
بودجه آن از طرىق مخارج عمومى دولت تأمىن مى شود.
«ىارانه» مى گوىند و
ٔ
نمونه دىگرى از مخارج دولت ها ،هزىنه اى است که صرف گسترش تعلىم و تربىت،
ٔ
شبکه
توسعه
توسعه بهداشت و سالمت مى شود .دولت ها خود را به ساخت مدارس و
ٔ
ٔ
ٔ
بهداشتى ملزم مى دانند و بدىهى است که پرداخت ىارانه و ساختن مدارس و بىمارستان
ارائه خدمات مختلف
براى آن ها هزىنه در بردارد .هم چنىن ،کارمندان و کارکنانى که براى ٔ
به مردم ،به استخدام دولت در مى آىند ،در پاىان هر ماه حقوق مى گىرند .هزىنه هاى پرداخت
عمده هزىنه هاى دولت به شمار
حقوق که به «هزىنه هاى پرسنلى» معروف است ،از اقالم
ٔ
مى رود .به هر حال ،انجام هر ىک از وظاىف دولت مستلزم صرف هزىنه است و هزىنه هاى
هزىنه تأمىن کاالها و خدماتى است که دولت براى
دولتى ىا «مخارج عمومى» در واقع ٔ
انجام وظاىف خود به آن ها نىاز دارد .از دىگر مخارج دولت ،کمک به کسانى است که
بر اثر بروز حوادث طبىعى مانند سىل و زلزله آسىب مى بىنند.
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   طبقه بندی مخارج دولتى

دسته عمده تقسىم مى کنند :هزىنه هاى جارى و
معموال ً هزىنه هاى دولت را به دو ٔ
هزىنه هاى سرماىه اى.
الف ــ هزىنه هاى جارى ىا عادى :هزىنه هاىى اند 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 ،کم تر موردى پىش مى آىد که هزىنه هاى جارى سىر نزولى داشته باشند.
هزىنه هاى جارى را مى توان به شرح زىر طبقه بندى کرد:
کلىه کارکنان و کارمندان
 1ــ هزىنه هاى پرسنلى :اىن هزىنه ها شامل حقوق و مزاىاى ٔ
ادارات دولتى و ساىر سازمان ها و نهادهاى کشورى و لشکرى است؛ مانند حقوق و مزاىاى
نظامىان ،معلمان ،قضات و نماىندگان مجلس.
 2ــ هزىنه هاى ادارى :هزىنه هاىى اند که براى چرخش کار جارى ادارات و نهادها
صرف مى شوند؛ مانند هزىنه هاى حمل و نقل ،اجاره ،آب و برق ،تلفن و ملزومات ادارى
مثل کاغذ و قلم.
 3ــ پرداخت هاى انتقالى :هزىنه هاىى اند که دولت به منظور تأمىن اجتماعى ،اىجاد
توازن اجتماعى و رفع نابرابرى ها به صورت بالعوض صرف مى کند؛ مانند :حقوق اىام
بىکارى و از کارافتادگى ،کمک به کسانى که بر اثر حوادث طبىعى آسىب مى بىنند ،پرداخت
به روستائىان تحت پوشش طرح شهىد رجاىى 1و ىارانه اى که دولت ،به منظور ثابت نگاه
عرضه کاالهاى اساسى مثل نان ،قند ،شکر و روغن نباتى ،به قىمت
داشتن قىمت ها و
ٔ
ارزان مى پردازد.
ب ــ هزىنه هاى سرماىه اى ىا عمرانى :دولت عالوه بر هزىنه هاى جارى ،هزىنه هاى
دىگرى نىز دارد؛ مانند هزىنه هاى ساخت سدها ،جاده ها ،مدارس و بىمارستان ها ،خرىد
کارخانه پتروشىمى و فوالد سازى.
ماشىن آالتى مانند بلدوزر و احداث کارخانه هاىى چون
ٔ
همان گونه که مى بىنىد ،عمر اىن گونه تأسىسات بىش از ىک سال است.

 1ــ طرحى است که به موجب آن ،طبق قانون ،ماهىانه مبلغى به صورت غىرنقدى ىا نقدى به طور بالعوض به
روستائىان باالتر از  60سال داده مى شود.
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به آن دسته از هزىنه هاى دولتى که صرف احداث بنا ىا خرىد کاالهاىى مى شود که
1
با بقاى اصل آن ها مورد استفاده قرار مى گىرند ،هزىنه هاى سرماىه اى دولت مى گوىند.
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
نصىب جامعه شود .ىکى از ضرورت هاى سرماىه گذارى جدىد آن است که هر سال بخشى
از سرماىه هاى جامعه مستهلک مى شود؛ مثال ً براى بلدوزرى که  10سال عمر مفىد دارد،
ىعنى به طور متوسط هر سال

1
10

آن مستهلک مى شود ،هر سال  10درصد استهالک در

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 مولّد :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
مواد غذاىى.
مى کنند؛ مانند کارخانه هاى نساجى ،اتومبىل سازى ،تراکتورسازی و ّ

 1ــ باید توجه داشت که عالوه بر بخش دولتی ،بخش های خصوصی و تعاونی نیز مبادرت به سرمایه گذاری
می کنند ولی ما در این فصل فقط به بررسی هزینه های عمرانی دولت می پردازیم.
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 2ــ سرماىه گذارى هاى زىر بناىى :اگرچه اىن گونه سرماىه گذارى ها مستقىماً
بنىه اقتصادى کشور مى شود و براى
به تولىد کاالها و خدمات نمى انجامد ّاما باعث تقوىت ٔ
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 .هم چنىن 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
راه آهن ،شبکه هاى بزرگ آب رسانى ،سد سازى ،ساخت نىروگاه ها و کارهاىى از اىن قبىل
الزمه تحقق و بهره بردارى مطلوب از فعالىت هاى اقتصادى است.
مى شود،
ٔ

سد و نیروگاه آبی کرخه

 3ــ سرماىهگذارىهاى اجتماعى :اىن سرماىهگذارىها نىز همچون سرماىهگذارىهاى
زمىنه الزم را براى تولىد ساىر کاالها
زىربناىى مستقىماً به تولىد کاال منجر نمى شوند بلکه ٔ
فراهم مى سازند؛ مانند سرماىه گذارى در آموزش و پرورش ،آموزش عالى ،1امور فرهنگى و
هنر .مى دانىم که محور تولىد ،انسان و تفکّر اوست؛ بنابراىن ،در اهمىت سرماىه گذارى هاى
هزىنه
 1ــ بسىارى از دانشمندان اقتصاد معتقدند که باىد تمامى هزىنه هاى تربىت نىروى انسانى را به عنوان ٔ
سرماىه گذارى منظور کنىم ــ نه فقط هزىنه هاى ساخت مدارس و دانشگاه ها و بىمارستان ها را ــ.
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اجتماعى همىن بس که زمىنه را براى تربىت نىروى انسانى ماهر و متخصص در رشته هاى
مختلف فراهم مى سازد.
به نظر مى رسد که مهم ترىن سرماىه گذارى دولت سرماىه گذارى اجتماعى است؛ زىرا
بدون داشتن نىروهاى متخصص و متعهد انجام ساىر سرماىه گذارى ها و کسب استقالل
اقتصادى ّمیسر نخواهد بود.
زمىنه آموزش و فرهنگ
رشته اقتصاد توسعه معتقدند که سرماىه گذارى در ٔ
اکثر محققان ٔ
مستقىماً باعث افزاىش تولىد جامعه مى شود؛ بر اىن اساس ،تفاوت فاحش بىن کشورهاى
درجه ّاول ناشى از مىزان
صنعتى با کشورهاى جهان سوم ،از نظر پىشرفت اقتصادى ،در
ٔ
درجه دوم ،به دلىل
پىشرفته صنعتى از نىروهاى متخصص و در
برخوردارى کشورهاى
ٔ
ٔ
گسترش علم و دانش و فرهنگ در اىن گونه جوامع است.

فعالىت  8ــ3

آثار اقتصادی  ،هزینههای صرف شده در آموزش نیروی انسانی (مث ًال برای یک پزشک)
کدام اند؟
		
الف) برای فرد

ب) برای جامعه
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پرسش

 1ــ به نظر شما  ،بودجه و صورت حساب چه تفاوتی با هم دارند؟
وسیله بودجه ارزیابی کرد؟
 2ــ چگونه می توان اهداف دولت را به
ٔ
 3ــ چه تفاوتی بین الیحهٔ بودجه و قانون بودجه وجود دارد؟
 4ــ نظارت بر اجرای بودجه به
عهده کدام ارگان است و چگونه صورت می گیرد؟
ٔ
 5ــ ویژگی های مالیات غیر مستقیم را ذکر کنید .
 6ــ در چه شرایطی نشر اسکناس باعث تورم می شود؟
 7ــ یارانه چیست و چرا دولت یارانه می پردازد؟
    8ــ چرا عده ای معتقدند که سرمایه گذاری اجتماعی مهم ترین سرمایه گذاری دولت
است؟
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بخش 4
توسعۀ اقتصادی
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فصل 1
مفاهیم و معیارهای توسعه

چگونه مى توان مىزان توسعه یافتگى
ىک کشور رااندازه گرفت؟
مقدمه

دسته ّاول گروه کوچکى اند
کره خاکى دو گروه از انسان ها زندگى مى کنند؛ ٔ
در اىن ٔ
که با خىال آسوده و به دور از نگرانى هاى مادى براى هرچه بهتر زندگى کردن خود و
فرزندانشان مى کوشند و گروه دوم ،انسان هاىى اند که زندگىشان با فقر و محرومىت همراه
است .گروه دوم که اعضاى آن درصد قابل توجه و رو به افزاىشى از کل جمعىت جهان را
تشکىل مى دهند ،براى گذران زندگى باىد با سختى ها و مشکالت فراوان دست و پنجه نرم
دهنده جوامعى اند که در اصطالح به آن ها کشورهاى «پىشرفته»
کنند .گروه ّاول ،تشکىل
ٔ
گفته مى شود و گروه دوم ،کشورهاى «در حال توسعه» را تشکىل مى دهند.
«توسعه اقتصادى» ،آشناىى با مفهوم توسعه و شناخت
هدف ما از طرح مبحث
ٔ
معىارهاى اندازه گىرى آن است.
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  رشد و توسعه

رابطه نزدىکى
در بررسى تحول جامعه و گسترش ظرفىت هاى تولىدى آن ،با دو واژه که ٔ
با هم دارند ،روبه رو مى شوىم .ىکى از اىن دو واژه« ،رشد» و دىگرى «توسعه» است .در
قدم نخست ،باىد اىن واژه ها را تعرىف کنىم و آن ها را از هم بازشناسىم.
کمى است .اگر در
«رشد» صرفاً به معناى افزاىش تولىد است و بنابراىن ،مفهومى ّ
دوره قبل افزاىش ىابد ،مى گوىىم در آن
جامعه اى مىزان تولىد در دوره اى معىن نسبت به ٔ
جامعه رشد صورت گرفته است .اىن افزاىش مى تواند ناشى از افزاىش سطح زىرکشت،
توسعه مراکز تولىدى فعلى و نظاىر اىن ها باشد.
تأسىس کارخانه هاى جدىد ،گسترش و
ٔ
«توسعه» در کنار افزاىش تولىد بر تغىىرات و تحوالت کىفى دىگرى نىز داللت دارد
کمى ــ کىفى دانست.
و از اىن رو آن را مى توان ىک مفهوم ّ
هرگاه جامعه اى با برخوردارى از عوامل تولىد بىش تر مثل سرماىه گذارى بىش تر
ىا به کارگىرى روش هاى بهتر و ف ّناورى مناسب تر ،ظرفىت تولىدى خود را افزاىش دهد
و بدىن ترتىب از امکانات و منابع خوىش به شکل بهترى استفاده کند ،مى گوىىم در مسىر
رشد گام برداشته است؛ اما دست ىابى به توسعه ،عالوه بر رشد ،مستلزم دست ىابى به
ىکسرى شاخص هاى دىگر و بهبود وضعىت مردم در مواردى چون بهداشت و سالمت،
امىد به زندگى ،برخوردارى از امکانات آموزشى ،مشارکت مؤثر در فعالىت هاى سىاسى ــ
اجتماعى ،سطح تحصىالت ،دسترسى به آب سالم ،کاهش نرخ مرگ و مىر نوزادان ،بهبود
توزىع درآمد و کاهش فقر است.
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همان گونه که مشاهده مى کنىد ،مفهوم توسعه بر رشد نىز داللت دارد؛ در واقع ،هر
رشدى را نمى توان توسعه دانست؛ بنابراىن ،با توجه به آن چه گفتىم ،بهبود وضع زندگى مردم
و افزاىش رفاه جامعه به خاطر افزاىش تولىد ناشى از افزاىش سطح زىر کشت ىا  افزاىش تولىد
ناشى از بهبود روش ها ،به کارگىرى بذر اصالح شده ،سموم دفع آفات نباتى و ف ّناورى برتر
مثالى براى رشد است .دسترسى به آب سالم و بهداشت ،افزاىش فرصت هاى برخوردارى
از آموزش و مشارکت هاى سىاسى ــ اجتماعى ،کاهش مرگ و مىر نوزادان و افزاىش امىد
به زندگى از موارد توسعه یافتگى کشور محسوب مى شوند .گفتنى است در اغلب موارد،
دست ىابى به توسعه نىازمند داشتن رشد است.
نکته قابل توجه دىگر ،اىن است که نتاىج حاصل از رشد را مى توان در کوتاه مدت
ٔ
مشاهده کرد ّاما نتاىج حاصل از توسعه ممکن است در زمان طوالنى ترى حاصل شود و در
کوتاه مدت مشهود نباشد؛ به همىن جهت ،گفته مى شود که توسعه فراىندى بلندمدت است.
فعالىت  1ــ  4

منطقه خود  ،مواردی را که بیانگر رشد و مواردی را که بیانگر توسعه
هریک از شما در
ٔ
است  ،فهرست کنید  .آن گاه فهرست خود را با فهرست های هم کالسی هایتان مقایسه
کنید .
اندازه گىری رشد و توسعه

کمى اندازه گىرى
اقتصاددانان معموال ً دو شاخص رشد و
ٔ
توسعه جوامع را با معىارهاى ّ
مى کنند؛ زىرا بدىن ترتىب مى توانند اول اىن که ،اثر سىاست هاى مختلف را مورد تجزىه و
تحلىل قرار دهند و دوم اىن که ،تغىىر و تحوالت را در جوامع مختلف با هم مقاىسه کنند؛
بنابراىن ،براى اندازه گىرى اىن دو شاخص باىد معىار مناسبى در دست داشته باشند.
همان طور که گفتىم ،رشد به معناى افزاىش تولىد است؛ پس ،بهترىن معىار براى
سنجش آن شاخص هاى تولىد کل جامعه مثل درآمد سرانه ىا تولىد ناخالص داخلى (به
قىمت هاى ثابت) و مىزان رشد آن هاست .اگر درآمد سرانه را در حکم معىار سنجش رشد
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مقاىسه جوامع مختلف با تعداد جمعىت متفاوت فراهم مى شود.
در نظر بگىرىم ،امکان
ٔ
1
هم چنىن مى توانىم وضعىت ىک کشور را در سال هاى مختلف مقاىسه کنىم.
سرانه کشورهاى مختلف
براى
مقاىسه وضعىت جوامع مختلف با ىکدىگر باىد درآمد ٔ
ٔ
سرانه تمامى کشورهاى جهان برحسب
را برحسب واحد پول ىکسانى محاسبه کنىم .درآمد ٔ
دالر امرىکا اعالم مى شود.
سرانه ىک کشور را برحسب پول داخلى آن محاسبه
بدىن ترتىب ،نخست درآمد
ٔ
مى کنند .سپس ،با توجه به نرخ دالر در آن کشور ،درآمد سرانه برحسب دالر اعالم مى شود؛
مقاىسه سطح درآمد سرانه که معىارى براى اندازه گىرى رفاه مادى در جوامع
بنابراىن ،امکان
ٔ
مختلف است ،فراهم مى آىد.
کمى ،تغىىرات کىفى را نىز در نظر مى گىرد؛
گفتىم که توسعه عالوه بر افزاىش تولىد ّ
بنابراىن ،براى تعىىن آن استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهاىى نادرست به نظر مى رسد؛
به همىن دلىل ،در کنار درآمد سرانه از معىارهاى تکمىلى دىگرى نىز استفاده مى شود؛ براى
توسعه انسانى» ( 2)H.D.Iوجود دارد که ترکىبى از چند
مثال ،شاخصى به نام «شاخص
ٔ
شاخص ،مثل تولىد ناخالص ملى ،نرخ بى سوادى بزرگ ساالن ،امىد به زندگى و مىزان ثبت نام
محاسبه اىن شاخص مالحظه مى شود که چه بسا
واجدىن شراىط تحصىل در مدارس است .با
ٔ
سرانه مشابه H.D.I ،متفاوتى داشته باشند .بدىهى است چون مردم جوامع
کشورهاى با درآمد ٔ
توسعه ىافته تر به امکانات بهداشتى ،غذاىى و آموزشى بىش ترى دسترسى دارند ،نرخ مرگ و
مىر نوزادان در اىن گونه جوامع کم تر ،امىد به زندگى بىش تر و نرخ بى سوادى کم تر است .با
مقاىسه وضعىت اىن سه شاخص توسعه در کشور توسعه ىافته اى نظىر ژاپن و ىک کشور
ٔ
ِ
سودمندى اىن معىارها را بهتر مى توان درک کرد.
توسعه نىافته مثل موزامبىک،

1ــ زىرا در طول زمان معموال ً جمعىت کشور افزاىش مى ىابد و اگر به جاى «درآمد سرانه» از «درآمد ملى» استفاده
کنىم ،افزاىش جمعىت نادىده گرفته مى شود.
 Human Development Indexــ2
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جدول 4
نرخ بى سوادى
بزرگ ساالن
(به درصد)

تولىد ناخالص داخلى
سرانه
(به دالر)

ژاپن

2/8

82

کم تر از 1

38320

موزامبىک

109/9

40/9

52/2

302

         شاخص ها نرخ مرگ ومىر نوزادان امىد به زندگى
(سال)
(در هر هزار تولد)
کشورها

Source : The world Factbook 2008

همان گونه که در جدول مشاهده مى کنىد ،سطح پاىىن توسعه در کشور موزامبىک
با سطح پاىىن رشد در اىن کشور هماهنگى دارد .در اىن جدول به جاى درآمد سرانه ،رقم
تولىد ناخالص داخلى سرانه در کشور ذکر شده است ،اما با اىن وجود ،نتىجه همان است.
هماهنگى سطح توسعه و سطح رشد در مورد بىش تر جوامع امروزى صادق است.
به همىن سبب ،با قدرى مسامحه مى توان از درآمد سرانه به عنوان معىارى براى
سنجش توسعه نىز استفاده کرد .در اىن مىان ،دو گروه از کشورها استثنا محسوب مى شوند:
ماده گران بهاى
1ــ تعداد معدودى از کشورهاى در حال توسعه که با داشتن ىک ٔ
سرانه باال را
معدنى (نظىر نفت) و صادرات مقادىر زىادى از آن امکان دست ىابى به درآمد
ٔ
سرانه
دارند (در کشور قطر با جمعىتى در حدود  910هزار نفر ،تولىد ناخالص داخلى
ٔ
سالىانه حدود  34000دالر است).
2ــ تعدادى از کشورهاى در حال توسعه که با پىش بىنى و اجراى برنامه هاى بلندمدت
جمله اىن
توانسته اند در وضعىت شاخص هاى
توسعه خود بهبود نسبى اىجاد کنند .چىن از ٔ
ٔ
سرانه نسبتاً پاىىن ،از نظر بسىارى از شاخص هاى توسعه
کشورهاست که با وجود درآمد
ٔ
وضعىت نسبتاً مطلوبى دارد (نرخ مرگ و مىر نوزادان در چىن  22در هزار ،امىد به زندگى
 73سال و نرخ بى سوادى بزرگ ساالن  5درصد است؛ در حالى که تولىد ناخالص داخلى
سرانه در اىن کشور ،فقط در حدود  1900دالر در سال است).
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فعالىت  2ــ  4

موارد زیر را در میان خویشاوندان خود بررسی کنید .
الف) متوسط سطح تحصیالت ب) متوسط طول عمر

فاصلۀ توسعه نىافتگى

امروزه ،ىکى از معىارهاى بسىار راىج براى طبقه بندى کشورهاى مختلف دنىا،
طبقه بندى براساس سطح توسعه ىافتگى است.
براساس اىن معىار ،کشورهاى دنىا به دو گروه کلّى کشورهاى «توسعه ىافته» و
کشورهاى «در حال توسعه» تقسىم مى شوند .حدود

1
5

کره
جمعىت  6/5مىلىارد نفرى ٔ

دىگر اىن جمعىت در کشورهاى در حال توسعه

زمىن در کشورهاى توسعه ىافته و
زندگى مى کنند.
درآمد سرانه از جمله شاخص هاى مهم و تعىىن کننده است که براساس آن کشورها به
دسته توسعه ىافته و در حال توسعه طبقه بندى مى شوند .همان گونه که قبال ً گفتىم ،اگرچه
دو ٔ
درآمد سرانه تنها شاخص توسعه ىافتگى نىست و حتى معموال ً به عنوان شاخص «رشد
ىافتگى» و نه «توسعه ىافتگى» به کار گرفته مى شود ّاما به دلىل همبستگى بسىار باالىى که
با دىگر شاخص هاى توسعه دارد ،براى آسان تر شدن مقاىسه ،مى توان از آن استفاده کرد.
تفاوت موجود بىن کشورهاى توسعه ىافته و در حال توسعه از نظر وضعىت معىشتى ،با نگاهى
سرانه سالىانه در بىش از  50کشور در
به درآمدهاى سرانه اىن گونه آشکار مى شود؛ درآمد ٔ
ىافته
حال
توسعه فقىر کم تر از  1200دالر است؛ درحالى که هىچ ىک از  20کشور توسعه ٔ
ٔ
سالىانه کم تر از  25000دالر در سال ندارند.
سرانه
ٔ
دنىا درآمد ٔ
براى مثال ،در سال  2007تولىد ناخالص داخلى سرانه در کشور سوئىس بىش از
 51000دالر و در کنىا حدود  473دالر بوده است.
اىن تفاوت و شکاف عمىق بىن کشورهاى در حال توسعه و توسعه ىافته به هىچ وجه
4
5

93

به سطح درآمد سرانه محدود نمى شود و تقرىباً در تمامى شاخص هاى توسعه (البته با درجات
متفاوت) وجود دارد.
بعضى از اىن شاخص ها را در جدول زىر مشاهده مى کنىد.
جدول 5
   گروه کشورها

درصد نرخ بى سوادى بزرگ ساالن نرخ مرگ ومىر نوزادان امىد به زندگى
در بدو تولد
(در هر  1000نفر)
(به طور متوسط)

 50کشور در حال
توسعه (با پاىىن ترىن
سطح درآمد سرانه)

بىش از  35درصد

بىش از 100

کم تر از  50سال

 22کشور توسعه یافته

کم تر از  1درصد

کم تر از 6

بىش از  78سال

فعالىت  3ــ  4

آمار مربوط به کشور ایران را با گروه کشورهای موجود در جدول مقایسه کنید .

پرسش

توسعه اقتصادی دارای اهمیت بسیار است؟
مطالعه مبحث
 1ــ چرا
ٔ
ٔ
2ــ تولید یک
کارخانه خودروسازی درسال  ، 1386هشتاد هزار و در سال
ٔ
 ،1387نود هزار دستگاه از همان نوع بوده است .به نظر شما  ،این کارخانه با رشد
روبه رو بوده است یا توسعه؟ چرا؟
3ــ برای اندازه گیری میزان توسعه  ،از چه معیارهایی استفاده می کنند؟
4ــ چرا به طور قطع نمی توان از معیار درآمد سرانه برای اندازه گیری توسعه
استفاده کرد؟
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فصل 2
توزیع درآمد و فقر

آىا راه حلى براى از بىن بردن فقر وجود دارد؟
مقدمه

توسعه اقتصادى شاهد تحوالت چشم گىرى بوده
دهه اخىر ،مباحث مربوط به
ٔ
در چند ٔ
جمله اىن تحوالت تغىىر در نگرش به مسائل توسعه است؛ براى مثال ،در گذشته
است .از ٔ
هدف اصلى برنامه رىزى هاى اقتصادى تأکىد بر «رشد اقتصادى» بدون توجه به مسائلى نظىر
نحوه توزىع تولىد بىن اقشار مختلف جامعه بود.
فقر و ٔ
حد امکان «پس انداز»
به همىن دلىل ،اقتصاددانان به دنبال ىافتن روش هاىى بودند که تا ّ
را که ىکى از منابع اصلى تأمىن سرماىه است ،افزاىش دهند.
از سوى دىگر ،براساس ىک اصل اقتصادى در گروه هاى باالى درآمدى در مقاىسه
با افراد کم درآمد« ،مىل نهاىى به مصرف» کم تر و در نتىجه« ،مىل نهاىى به پس انداز» بىش تر
است؛ از همىن رو ،اعتقاد بر اىن بود که نابرابرى درتوزىع درآمد سبب افزاىش پس انداز
ملى مى شود و اىن امر افزاىش سرماىه گذارى و رشد بىش تر اقتصادى را به همراه خواهد
صحت اىن نظرىه را تأىىد مى کند ّاما درستى
تجربه کشورهاى توسعه ىافته در گذشته ّ
داشتٔ .
اىن موضوع در مورد کشورهاى در حال توسعه در عمل مورد تردىد است .دلىل اىن
تردىد آن است که بسىارى از کشورهاى در حال توسعه در دهه هاى گذشته نرخ هاى رشد
اقتصادى مثبتى را تجربه کرده اند ولى در مجموع ،سطح زندگى بخش بزرگى از جمعىت
آن ها ثابت مانده و حتى کاهش نىز ىافته است؛ در نتىجه ،رشد اقتصادى در رىشه کن کردن
ىا حتى کاهش «فقر مطلق» 1گسترده در اىن جوامع ناموفق بوده است.
صفحه بعد آمده  است.
1ــ اصطالح «فقر مطلق» در مقابل «فقر نسبى» به کار مى رود .تفاوت بىن اىن دو واژه در
ٔ
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به اىن ترتىب ،در حال حاضر ىکى از اهداف اصلى برنامه رىزى هاى اقتصادى در
فاصله دهک هاى درآمدى ،نابود کردن فقر و تأمىن
کشورهاى در حال توسعه ،کاهش
ٔ
حداقل رفاه اجتماعى براى عموم مردم است.
«رفاه اجتماعى» نىز به معناى اىجاد سالمت در جسم و روح افراد جامعه ،تروىج دانش
و کاهش نابه هنجارى هاى اجتماعى است و اىن امر فقط در صورت از بىن رفتن فقر و کاهش
نابرابرى ها تحقق مى ىابد؛ به همىن دلىل ،شاىد بهترىن مالک براى تعىىن سطح رفاه اجتماعى
ىک جامعه ،آگاهى ىافتن از وضعىت فقر و توزىع درآمد در آن جامعه باشد؛ زىرا هر قدر فقر
در جامعه اى کم تر و توزىع درآمدها مناسب تر باشد ،رفاه مردم آن جامعه بىش تر خواهد بود.
فقر مطلق و فقر نسبى

کلمه فقر به طور عام مفهومى نسبى دارد؛ به اىن معنا که حتى در کشورهاى توسعه ىافته
ٔ
و ثروتمند ،کسانى که در طبقات پاىىن جامعه قرار دارند ،خود را نسبت به طبقات باال فقىر
احساس مى کنند؛ به بىان دىگر ،در «فقر نسبى» درآمد افراد نسبت به ىکدىگر سنجىده
مى شود و افرادى که درآمد کم ترى دارند ،نسبت به افراد با درآمد باالتر فقىر محسوب
توسعه اقتصادى ،مفهوم نسبى فقر موردنظر نىست بلکه منظور از
مى شوند ّاما در مبحث
ٔ
فقر« ،فقر مطلق» است.
در اصطالح اقتصادى ،فقىر (مطلق) کسى است که درآمد الزم براى بقا و حفظ
سالمت جسمى و روحى خود را نداشته باشد؛ به بىان دىگر ،در ىک جامعه افرادى که
درآمد آن ها از سطح حداقل درآمد معىشتى معىن کم تر باشد ،زىر «خطّ فقر» قرار دارند .اىن
اولىه خود نظىر غذا ،پوشاک،
درآمد معىشتى درحدى است که فرد قادر به تأمىن نىازهاى ٔ
حد کسب سواد و حداقل تفرىح براى حفظ سالمت روحى
مسکن ،بهداشت ،آموزش در ّ
نکته قابل توجه اىن که سطح حداقل معىشت از ىک کشور به
نخواهد بود .به هر حالٔ ،
کننده تفاوت در
کشور دىگر ىا از ىک منطقه به
ٔ
منطقه دىگر متفاوت است و اىن امر منعکس ٔ
نىازهاست؛ به عبارت دىگر ،در هر جامعه با توجه به شراىط اقتصادى ،عادت هاى مصرفى
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سلىقه مردم مى توان حداقل درآمد را براى تأمىن نىازهاى اولىه و سطح زندگى متعارف
و
ٔ
محاسبه کرد و آن را معىار تعىىن خطّ فقر در آن جامعه قرار داد.
معموال ً با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و مىزان نابرابرى در توزىع درآمد
اندازه فقر در هر کشور به دست آورد .هر چه سطح درآمد
مى توان تصوىرى از وسعت و
ٔ
سرانه باالتر
سرانه در کشورى پاىىن تر باشد ،مىزان فقر عمومى نسبت به کشورى با درآمد ٔ
بىش تر است .به طور مشابه ،در هر سطحى از درآمد سرانه ،هرچه توزىع درآمد در کشورى
نسبت به کشور دىگر ناعادالنه تر باشد ،مىزان فقىر در آن کشور بىش تر است.
فعالىت  4ــ  4

در منطقه ای که شما زندگی می کنید  ،یک خانواده با چه میزان درآمد می تواند نیازهای
اساسی خود را برطرف کند؟ در این باره تحقیق کنید .
توزىع درآمد و معىار سنجش آن

توسعه اقتصادى  ،اجتماعى و فرهنگى در بسىارى
از جمله مشکالت اساسى بر سر راه
ٔ
از کشورهاى در حال توسعه ،توزىع نامتعادل درآمدهاست .تحلىل گران اقتصادى ــ اجتماعى
معتقدند که فقر ،افق دىد افراد را محدود مى کند و آن ها را از هرگونه مشارکت مؤثر و سازنده
انگىزه مادى و روانى نىرومندى
بازمى دارد .کاهش فقر از طرىق توزىع عادالنه تر درآمد،
ٔ
گسترده همگان در فراىند توسعه فراهم مى آورد؛ در حالى که اختالف
براى جلب مشارکت
ٔ
درآمد وسىع و فقر گسترده مى تواند مانعى قوى بر سر راه پىشرفت اقتصادى باشد.
براى سنجش وضعىت توزىع درآمد در جوامع چندىن معىار متفاوت وجود دارد؛ ىکى
از اىن معىارهاى ساده و مفىد شاخص «دهک»هاست .براى تشکىل اىن معىار ،مردم کشور
را به ده گروه جمعىتى مساوى تقسىم مى کنند .در طبقه بندى اىن ده گروه ،سطح درآمد از
اولىه
کم ترىن به بىش ترىن مدنظر قرار مى گىرد؛ به عبارت دىگر ،گروه اوّ ل که  10درصد ٔ
جمعىت را تشکىل مى دهند ،کم ترىن درصد درآمد ملى و  10درصد آخر بىش ترىن درصد
درآمد ملى را دارند .آمارهاى مربوط به سهم اىن دهک ها در جامعه چگونگى توزىع درآمد
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را نشان مى دهد .جدول  6بىانگر چگونگى توزىع درآمد در اىران در سال  1377است.
محاسبه نسبت دهک دهم به دهک ا ّو ل در کشورهاى مختلف ،شاخصى به دست
با
ٔ
مقاىسه وضعىت توزىع درآمد بىن آن ها به کار مى رود .هر چه اىن نسبت
مى آىد که براى
ٔ
بىش تر باشد ،توزىع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است .در بعضى مواقع  20درصد باال را
نسبت به  20درصد پاىىن جامعه ىا  10درصد باال را نسبت به  40درصد پاىىن مى سنجند.
جدول  6ــ وضعىت توزىع درآمد در اىران در سال 1377
سهم دهک ّاول
سهم دهک دوم
سهم دهک سوم
سهم دهک چهارم
سهم دهک پنجم
سهم دهک ششم
سهم دهک هفتم
سهم دهک هشتم
سهم دهک نهم
سهم دهک دهم
 100درصد جمعىت کشور

سىاست کاهش فقر و نابرابری

 4درصد
 5درصد
 6درصد
 7درصد
 9درصد
 9درصد
 10درصد
 12درصد
 15درصد
 23درصد
 100درصد درآمد ملى

براى مبارزه با فقر و نابرابرى باىد سىاست هاى مناسب را به کار گرفت .مسلماً برقرارى
ىک سىستم مناسب و کارآمد مالىاتى از مهم ترىن ابزارهاى مقابله با نابرابرى توزىع درآمد
است .اگر با به کارگىرى ىک نظام صحىح مالىاتى ،توزىع مجدد درآمد به نحو قانونى صورت
پذىرد ،تفاوت مىان درآمد و ثروت ىک گروه محدود و اکثرىت چشم گىر مردم کاهش مى ىابد.
اصالح ساختار توزىع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر مستلزم بهبود
مثابه مهم ترىن عامل تولىد،
زمىنه تولىد صنعتى است .انسان به ٔ
وضعىت اقتصادى به وىژه در ٔ
به آموزش و تأمىن اقتصادى ــ اجتماعى نىاز دارد و هرگونه سرماىه گذارى در اىن زمىنه ها
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به  افزاىش بهره ورى نىروى کار و به تبع آن ،باال رفتن درآمد ملى منجر مى شود .در شراىط
ناعادالنه درآمد و وجود فقر گسترده ،هرگونه برنامه رىزى براى ارتقاى جامعه و رشد
توزىع
ٔ
عادالنه درآمدها و کاهش
سدى نفوذناپذىر روبه رو خواهد شد .در مقابل ،توزىع
اقتصادى با ّ
ٔ
انگىزه قدرتمندى براى همکارى و مشارکت عموم افراد جامعه در فراىند
فقر مى تواند
ٔ
توسعه سالم اقتصادى اىجاد کند .در جامعه اى که بىش تر افراد آن در فقر به سر مى برند و
ٔ
توسعه اقتصادى با موانع جدى
به ناامىدى و عدم اعتماد به خود دچارند ،حرکت به سمت
ٔ
روحىه
مواجه خواهد شد .اعمال سىاست هاىى به منظور بهبود شراىط نامطلوب زندگى،
ٔ
امىد و اطمىنان نسبت به آىنده را در مردم تقوىت مى کند و انسجام و همکارى بىش ترى در
اجراى برنامه هاى توسعه پدىد مى آورد.
فعالىت  5ــ  4

به نظر شما  ،چه عواملی میتواند نظام مالیاتی را به منظور رفع فقر در جامعه بهبود
بخشد؟ در این مورد در کالس گفت وگو کنید .

پرسش

رابطه نابرابری در توزیع درآمد و رشد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید؟
1ــ
ٔ
وسیله آن میتوان از سطح رفاه اجتماعی در جامعه مطلع
2ــ مهم ترین معیاری را که به
ٔ
شد  ،نام ببرید و در مورد آن توضیح دهید .
3ــ معیار خط فقر چیست و چه چیزی را در جامعه مشخص می کند؟
4ــ از چه معیاری برای سنجش وضعیت توزیع درآمد استفاده میشود؟ توضیح دهید.
وسیله آن می توان با نابرابری توزیع درآمد مقابله کرد ،
  5ــ مهم ترین ابزاری که به
ٔ
کدام است؟
  6ــ برنامه ریزان اقتصادی برای رسیدن به توسعه باید به چه عاملی توجه کنند؟ چرا؟
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فصل 3
دولت و توسعه

دولت تا چه حد مى تواند در توسعۀ اقتصادى مؤثر باشد؟
توسعه اقتصادى براى تمامى جوامع ،ىک هدف مهم به شمار مى رود.
در حال حاضر،
ٔ
کشورهاى در حال توسعه و توسعه نىافته مى کوشند خود را از قىد و بند توسعه نىافتگى
توسعه اقتصادى ،شراىط مناسبى را براى زندگى افراد جامعه
برهانند و با دست ىابى به
ٔ
فراهم کنند.
توسعه اقتصادى درگىرند.
در اىن شراىط ،دولت هاى اىن کشورها نىز با مسائل
ٔ
توسعه اقتصادى را در
بسىارى از آن ها با جدىت تمام تالش مى کنند تا حرکت به سمت
ٔ
جامعه آغاز کنند ىا آن را سرعت بخشند.
توسعه اقتصادى جوامع بحثى
به همىن دلىل ،بحث مربوط به نقش دولت در جرىان
ٔ
جدى و پراهمىت است.
ّ
توسعه اقتصادى ،ىکى از مظاهر دخالت دولت در اقتصاد
نقش دولت در جرىان
ٔ
صفحه بعد مطرح است:
درباره اىن نقش دو دىدگاه عمده به شرح
است.
ٔ
ٔ
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 1ــ دىدگاه طرفداران اقتصاد آزاد

اىن گروه دخالت دولت را در اقتصاد رد مى کنند و آن را موجب کند شدن حرکت
جوامع به سمت پىشرفت مى دانند .آن ها معتقدند که دولت با دخالت در اقتصاد باعث
گسترش ناکاراىى و کاهش تحرک بخش خصوصى مى شود .دولت به جاى مردم تصمىم
مى گىرد و اىن امر نظم اقتصادى جامعه را برهم مى زند.
اندىشه اقتصاد آزاد
آن ها به هم زمانى دوران انقالب صنعتى و حاکمىت و گسترش
ٔ
اشاره مى کنند و مى گوىند جوامع غربى فقط زمانى که دخالت دولت در اقتصاد محدود
شد ،توانستند حرکت به سمت توسعه را شروع کنند.
آن ها براى اثبات ادعاى خود ،شواهد فراوانى از ناکاراىى و اقدامات نادرست  دولت ها
عرصه اقتصاد ــ در جوامع توسعه ىافته و توسعه نىافته ــ را ارائه مى کنند و در نهاىت،
در
ٔ
نتىجه مى گىرند که اگر دولت ها در اقتصاد دخالت نکنند و فقط به مسائل غىراقتصادى
تحمل هزىنه هاى ناشى
جامعه بپردازند ،اىن گونه مشکالت پىش نمى آىد و جامعه مجبور به ّ
از ناکاراىى ها نمى شود.
  2ــ دىدگاه طرفداران مداخلۀ دولت

عرصه اقتصاد براى دولت نقشى جدى قائل اند و معتقدند که دولت از
اىن گروه ،در
ٔ
وظىفه وىژه اى برعهده دارد.
توسعه اقتصادى است و در اىن زمىنه
عوامل مؤثر در
ٔ
ٔ
مرحله
توسعه امروزى براى طى
به اعتقاد اىن گروه از اقتصاددانان ،جوامع در حال
ٔ
ٔ
توسعه به دولتى کارآمد و قوى نىاز دارند که با جدىت هدف توسعه را دنبال کند .آن ها
مى گوىند که جوامع در حال توسعه بدون حضور دولت ها نمى توانند در مسىر توسعه گام
بردارند ىا دست کم حرکتشان بسىار دشوار خواهد بود.
استدالل اىن گروه به طور خالصه به شرح زىر است:
ىافته امروزى زمانى حرکت خود را به سمت توسعه
«کشورهاى توسعه ٔ
عرصه صنعت ،تجارت و شاىد از آن مهم تر ،علم و اندىشه
آغاز کردند که در
ٔ
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و تحوالت اجتماعى ،رقىب نداشتند؛ به عبارت دىگر ،اىن کشورها در زمانى
اندىشه پىشرفت و توسعه
شروع به پىشرفت کردند که در دىگر کشورهاى جهان
ٔ
مفهومى نداشت؛ از اىن رو ،به راحتى توانستند با نفوذ به بازارهاى جهان و
اولىه توسعه را به
کسب
سرماىه فراوان اقتصاد خود را تقوىت کنند و مراحل ٔ
ٔ
خوبى پشت سر بگذارند.
نوبه خود ،در مراحل بعدى که
فاصله کشورهاى توسعه ىافته با
ٔ
به ٔ
کشورهاى دىگر ،از نظر صنعت و ثروت ،بىش تر شد ،پىشرفت آن ها شتاب
توسعه امروزى ،در زمانى قدم
بىش ترى گرفت؛ برعکس ،کشورهاى در حال
ٔ
در راه توسعه گذاشتند که از همان ابتدا رقىبان بزرگ و پرقدرتى را در کنار
خود داشته اند».
مؤسسات تجارى و تولىدى اىن کشورها ،رقباى بسىار سرسخت و بزرگى در
کشورهاى توسعه ىافته دارند که امکان و فرصت فعالىت گسترده و کسب تجربه را به آن ها
نمى دهند؛ بدىن ترتىب ،حضور اىن مؤسسات در کشورهاى دىگر کمرنگ و ضعىف مى شود
و حتى در داخل کشور خودشان هم در رقابت با شرکت هاى بزرگ ،موقعىت مناسبى
نخواهند داشت.
توسعه کشور و تجهىز
در کشورهاى در حال توسعه ،دولت با اعمال مدىرىت بر جرىان
ٔ
حد امکان افزاىش دهد.
منابع و امکانات مى تواند شتاب حرکت به سمت توسعه را تا ّ
توسعه کشورهاى
به اعتقاد اىن گروه از اقتصاددانان ،برخالف تصور راىج ،حرکت
ٔ
ىافته امروزى کامال ً بدون دخالت دولت ها و به عبارت دىگر ،براساس اصل آزادى
توسعه ٔ
اقتصادى نبوده است.
نىمه دوم قرن نوزدهم
براى مثال ،نقش دولت آلمان در جرىان
توسعه اىن کشور در ٔ
ٔ
بسىار محسوس و مشهود است.
هر ىک از دو دىدگاه ذکر شده نکات مثبت و منفى قابل توجهى دارند؛ از ىک سو ،ادعاى
پاىه اقتصاد بدون حضور دولت ،تا حدى ضعىف و غىرقابل دفاع است .از سوى
توسعه بر ٔ
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تجربه چندان مطلوبى نبوده است.
دىگر ،دخالت دولت در اقتصاد کشورهاى در حال توسعهٔ ،
امروزه برخى از کارشناسان و تحلىل گران به اىن باور رسىده اند که کشورهاى در
اولىه توسعه به حضور دولتى مقتدر و کارآمد که با جدىت چرخ هاى
حال توسعه در مراحل ٔ
اقتصاد را به حرکت درآورد ،نىازمندند ّاما هر قدر که کشور در مسىر توسعه پىش برود و
مراحل اولىه را پشت سر بگذارد ،نىاز به حضور دولت کم تر احساس مى شود؛ به عبارت
دىگر با پىشرفت کشور ،بخش خصوصى نوپا و تازه کار آن قدر تجربه به دست مى آورد که
بهتر از دولت مى تواند از پس کارها برآىد .در اىن زمان ،دىگر حماىت دولت نه تنها مشکلى
را حل نمى کند بلکه مى تواند براى اقتصاد کشور مشکل ساز هم باشد.
رابطه پدر و مادر با فرزندشان
رابطه دولت و بخش خصوصى را به
اىن کارشناسان
ٔ
ٔ
اداره امور خود را
تشبىه مى کنند .کودک در سنىن پاىىن هنوز تجربه و توان کافى براى ٔ
ندارد و والدىن با نظارت کافى از او مراقبت مى کنندّ .اما با گذشت زمان و رشد جسمى و
فکرى کودک و رسىدن او به سن نوجوانى و جوانى ،نىاز به اىن نظارت و مراقبت کاهش
تجربه کافى به دست آورده است ،خود
مى ىابد .در اىن حال ،فرزند که دىگر بزرگ شده و
ٔ
مى تواند بسىارى از کارهاىش را به طور مستقل انجام دهد.
  دولت و توسعه در اىران

در طول چند قرن اخىر ،کشور ما از نظر اقتصادى ،سىاسى و اجتماعى فراز و
نشىب هاى مهمى را پشت سر گذاشته و مسىر دشوارى را طى کرده است .زمانى که جوامع
اولىه انقالب صنعتى ،در مسىر توسعه و پىشرفت هاى
اروپاىى با پشت سر گذاشتن مراحل ٔ
سرىع قدم برمى داشتند ،اىران به دلىل شراىط خاص اجتماعى ــ سىاسى خود در مسىرى
نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول بازماند؛ به همىن دلىل ،کشور ما در شراىط
حاضر از کشورهاى درحال توسعه محسوب مى شود و براى جبران اىن عقب ماندگى باىد
به سختى تالش و جدىت کند.
توسعه اىران در
سؤالى که در اىن جا مطرح مى شود ،اىن است که دولت در جرىان
ٔ
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چند قرن اخىر چه نقشى داشته است؟
دوره متماىز تقسىم
در پاسخ به اىن سؤال مى توان اىن بخش از تارىخ معاصر اىران را به سه ٔ
کرد:
 1ــ قبل از سال  1300هجرى شمسى
 2ــ از سال  1300تا ( 1357سال پىروزى انقالب اسالمى)
 3ــ بعد از سال  1357تاکنون.
الف ــ دولت و توسعه در سال هاى قبل از  :1300دوران حکومت صفوىه
در اىران مصادف با دوران تغىىر و تحول سرىع در اروپا و شکل گىرى قدرت هاى بزرگ
در آن قاره بود .دولت هاى اروپاىى با تجهىز ناوگان خود به رقابت شدىد نظامى و تجارى با
ىکدىگر و استعمار پرداختند .اىن رقابت و هم چنىن استعمار موجب تسرىع جرىان پىشرفت
اىن کشورها شد .آن ها از ىک سو با چنگ انداختن بر داراىى هاى ساىر ملت هاى جهان
به ثروت اندوزى پرداختند و از سوى دىگر ،در رقابت با ىکدىگر به نوسازى سرىع صناىع و
تولىدات خود اقدام کردند.
در اىن اىام ،اىران از کانون تحوالت به دور بود و حاکمان وقت تصور درستى از
شراىط جهان و وظاىف خطىر تارىخى خود نداشتند؛ بدىن جهت نتوانستند با انتخاب روش
درست و بهره بردارى از شراىط خاص آن زمان ،جرىان توسعه و نوسازى را آغاز کنند.
دولت اىران در آن زمان هزىنه هاى خود را با گرفتن مالىات از مردم تأمىن مى کرد.
البته در دوران بعضى از حکام وقت تالش هاىى نىز در جهت عمران و آبادانى اىران صورت
مى گرفت .کاروان سراها ،راه ها ،بنادر و پل ها ساخته مى شدند ّاما به دلىل درک نادرست از
عمده تالش صرف خلق آثار هنرى و معمارى مى شد تا انتخاب سىاست هاى
شراىط جهانٔ ،
درست و گسترش صناىع پاىه و ارتقاى سطح علم و دانش در کشور.
همىن وضع با شدت و ضعف در دوران بعد از صفوىه هم ادامه ىافت و بجز دوره هاى
عمده تالش حاکمان براى تحکىم پاىه هاى حکومت
کوتاه آرامش و تالش براى آبادانى کشورٔ ،
خود ،افزودن بر خزانه از طرىق غارت دسترنج مردم و اعطاى امتىازات به وابستگان و
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خادمان خود و نىز تأمىن هزىنه هاى گزاف دربار و تجمالت صرف مى شد.
طبعاً در چنىن شراىطى نمى توان به شکل گىرى توسعه در کشور با اتکا به سىاست هاى
دولت امىد داشت.
در دوران قاجار ،بى کفاىتى و عىاشى حکام به اوج رسىد و اىران فرصت طالىى خود
را براى جبران عقب ماندگى نسبت به اروپا ــ که در آن زمان هنوز چشم گىر نشده بود ــ
از دست داد.
به بىان مختصر ،حکومت هاى اىران از صفوىه تا قاجارىه ،درک درستى از توسعه
اداره امور کشور
نداشتند .در عىن حال ،اکثر حاکمان اىن دوران فاقد کفاىت الزم براى ٔ
بودند و بىش تر به کسب قدرت و منافع شخصى خود مى اندىشىدند.
ب ــ دولت و توسعه از  1300تا  :1357اىن دوران با حکومت رضاخان و
سلسله پهلوى آغاز مى شود و تا زمان پىروزى انقالب اسالمى ادامه مى ىابد.
تشکىل
ٔ
عمده اىن دوره ،وابستگى شدىد و سرسپردگى حاکمان به قدرت هاى بىگانه
وىژگى
ٔ
دوره پهلوى چون از همان ابتداى کار به بىگانگان وابستگى مطلق داشتند و
است .حاکمان ٔ
براى اجراى سىاست هاى قدرت هاى بزرگ روى کار آمده بودند ،خود را خادم قدرت هاى
استکبارى اىن دوران مى دانستند.
توسعه اىران را به صورتى مجازى
عمده اىن حاکمان اىن بود که جرىان نوسازى و
ٔ
ٔ
وظىفه ٔ
و بىمارگونه شکل بدهند و ظواهرى از توسعه را در اىران به نماىش بگذارند ،به گونه اى که
وابستگى اىران به قدرت هاى بزرگ روز به روز بىش تر شود و در عىن حال ،با استناد به
توسعه ظاهرى و نماىشى بتوانند ملت را به اشتباه بىندازند و مخالفان وطن دوست خود را
ٔ
نزد ملّت بى اعتبار کنند .اگر دولت پهلوى به چنىن هدفى دست مى ىافت ،قدرت هاى بزرگ
بدون هراس از بىدارى و قىام ملت مى توانستند ثروت هاى اىن ملّت را غارت کنند.
عرصه اقتصاد کشور داشت و توانست
در اىن دوران ،دولت حضورى گسترده در
ٔ
سازمان و تشکىالت خود را نوسازى کند و شکل جدىدترى به خود بگىرد .در عىن حال،
نتىجه
نظام نوىنى را در مالىات گىرى و بودجه بندى کشور پدىد آورد .از سوى دىگر ،در ٔ
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افزاىش درآمدهاى نفتى ،قدرت اقتصادى دولت افزاىش ىافت .در اىن زمان ،دولت با هدف
توسعه ظاهرى و نماىشى ،به اجراى طرح هاى عمرانى متعدد در کشور پرداخت و
اىجاد
ٔ
بدىن ترتىب ،بخشى از درآمدهاى نفتى کشور صرف ساخت و ساز شد .کارخانه ها و مؤسسات
عرصه اقتصاد مطرح شد.
زىادى شکل گرفتند و دولت به عنوان ىک کارفرماى بزرگ در
ٔ
در دوران پهلوى ،به رغم گسترش برخى صناىع و افزاىش تولىدات صنعتى و بهبود
برخى شاخص هاى اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى ،اىران به توسعه دست نىافت و با افزاىش
وابستگى اقتصادى به خارج و رشد مصرف گراىى ،بىمارى اقتصاد اىران شدىدتر و مسىر
توسعه آن دشوارتر شد.
ٔ
فعالىت  6ــ  4

در مورد تحوالت اقتصادی ایران از سال  1300تا زمان پیروزی انقالب گفتوگو کنید .

پ ــ دولت و توسعه بعد از پىروزى انقالب اسالمى :با پىروزى انقالب اسالمى
در بهمن ماه  ،1357ملت اىران بر سرنوشت خود حاکم شد؛ بساط حاکمان وابسته به بىگانه
اراده مستکبران
را از کشور برچىد و با تصمىم و عزم خود و بدون توجه به خواست و
ٔ
جهان خوار ،حرکت به سمت توسعه را آغاز کرد.
انقالب اسالمى وارث اقتصادى بىمار و به شدت وابسته بود .در سال هاى اوّ ل بعد از
پىروزى انقالب ،به دو دلىل نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزاىش ىافت:
اداره تعداد قابل
 1ــ به دنبال اعالم قانون ملى شدن بعضى از فعالىت هاى اقتصادىٔ ،
محدوده
توجهى از کارخانه ها و مؤسسات تولىدى ــ تجارى به دولت سپرده شد؛ بدىن ترتىب،
ٔ
عمل دولت گسترش ىافت .اىن کارخانه ها و مؤسسات تولىدى ــ تجارى عمدتاً متعلق به
وابستگان دربار بود و آن ها با غارت ثروت ملت ،مالکىت اىن واحدها را تصاحب کرده بودند.
اىن افراد در ماه هاى آخر حکومت پهلوى ،با استقراض از بانک ها بسىارى از ذخاىر کشور
را به خارج منتقل کردند و خود نىز گرىختند و در نتىجه ،کارخانه هاى آنان به تملک بانک ها
و دولت درآمد.
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 2ــ با آغاز جنگ تحمىلى عراق علىه اىران ــ که با حماىت قدرت هاى بزرگ جهان شکل
بنىه
گرفت ــ و نىز
محاصره اقتصادى اىران از طرف قدرت هاى بزرگ ــ که با هدف تضعىف ٔ
ٔ
اقتصادى و دفاعى کشور انجام گرفت ــ شراىطى پدىد آمد که دولت به ناچار و ناخواسته در
عرصه اقتصادى کشور حضور ىافت و با هدف جلوگىرى از تشدىد بحران ها و نابسامانى هاى
ٔ
اقتصادى و اجتماعى ،به فعالىت در اىن عرصه پرداخت؛ به عبارت دىگر ،به طور ناخواسته به
ىک کارفرماى بزرگ تبدىل شد.
فعالىت  7ــ  4

دهه ّاول انقالب گفتوگو کنید .
در مورد تحوالت اقتصادی ایران از پیروزی انقالب تا پایان ٔ

دهه دوم عمر انقالب اسالمى ،دولت با هدف کاهش ابعاد فعالىت خود در اقتصاد و
در ٔ
دادن آزادى عمل بىش تر به بخش خصوصى ،تالش هاىى را آغاز کرد .در اىن اىام ،سىاست
عرصه اقتصاد و واگذارى کارخانه ها و
کلى دولت تشوىق مردم به فعالىت هر چه بىش تر در
ٔ
شرکت هاى دولتى به بخش خصوصى بود که اىن روند هم چنان ادامه دارد؛ به اىن ترتىب،
زمىنه الزم براى افزاىش سرماىه گذارى بخش خصوصى فراهم شده و حرکت به سمت رشد
ٔ
توسعه اقتصادى واقعى امکان پذىر شد.
و
ٔ
عرصه اقتصاد
در سال هاى اخىر دولت کوشىده است با بازنگرى در نقش خود در
ٔ
و رفع کاستى ها و مشکالت خوىش ضمن کاهش ابعاد فعالىت و به عبارت دىگر کوچک تر
ساختن خود ،بر کارآمدى خوىش بىفزاىد و به دولتى کوچک ولى کار آمد تبدىل شود .در اىن
سال ها و پس از آن ،تالش براى افزاىش سرماىه گذارى بخش خصوصى ،جذب سرماىه گذارى
عرصه اقتصاد به وىژه در چارچوب سىاست هاى
خارجى ،افزاىش کاراىى و بهره ورى در
ٔ
اجراىى اصل  44قانون اساسى ،هم چنان ادامه ىافته است.
فعالىت  8ــ  4

اداره اقتصاد جامعه در سالهای اخیر گفتوگو کنید .
زمینه
در مورد سیاست دولت در
ٔ
ٔ
107

فعالىت  9ــ  4

با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،گزارش مختصری از اصل  44به
کالس ارائه کنید .
پرسش

1ــ چرا طرفداران اقتصاد آزاد با دخالت دولت در اقتصاد مخالف اند؟
 2ــ دیدگاه طرفداران مداخلهٔ دولت در اقتصاد را به اختصار بیان کنید .
 3ــ به نظر شما  ،تشبیه رابطهٔ دولت و بخش خصوصی به رابطهٔ پدر و مادر با
فرزندانشان صحیح است؟ چرا؟
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