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بخش 1

مقدمات

1

فصل 1
اقتصاد چىست؟
چرا علم اقتصاد را مى آموزىم؟
ادامه حىات ناگزىر است آن ها را
انسان در زندگى خوىش ،نىازهاىى دارد که براى ٔ
برآورده کند .منبع رفع اىن نىازها ،امکاناتى است که خداوند در اختىار انسان گذاشته است.
در اىن تصوىر بسىار ساده از زندگى انسان ،با دو مفهوم ،ىعنى «نىازهاى انسان» و «منابع و
امکانات» روبه رو مى شوىم .در ادامه ،هر ىک از اىن دو مفهوم را توضىح مى دهىم.
نىازهای انسان

نىازهاى انسان محرک او براى فعالىت و تالش است؛ به عبارت دىگر ،انسان
به دنبال احساس نىاز تصمىم مى گىرد که آن نىاز را رفع سازد و بعد از رفع نىاز ،احساس
رضاىت مى کند.
گاهى ممکن است چنىن تصور شود که با گذشت زمان ،تمام نىازهاى انسان برطرف
محرکى براى فعالىت نخواهد داشتّ ،اما چنىن نىست؛ در واقع ،با
مى شود و او دىگر ّ
برآورده شدن هر نىاز ،نىاز جدىدى مطرح مى شود و بدىن ترتىب ،همراه با ظهور نىازهاى
جدىد ،انسان به فعالىت بىش تری براى ارتقاى سطح زندگى خوىش مى پردازد؛ مثالً ،براى
گروهى از انسان ها که از ابتداىى ترىن امکانات زندگى محروم اند ،اساسى ترىن نىاز اىن
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است که سرپناهى داشته باشند تا در آن از گزند سرما ،گرما و درندگان مصون بمانند و نىز
حد مقبول
غذاى مختصرى داشته باشند که با آن رفع گرسنگى کنندّ ،اما وقتى اىن نىازها تا ّ
برطرف مى شود ،همىن افراد احساس مى کنند که به امکانات رفاهى بىش ترى نىاز دارند؛
مثال ً ممکن است به فکر مسکنى بزرگ تر و مجهزتر از سرپناه اولىه بىفتند ىا نىازهاى جدىد
دىگرى براىشان مطرح شود.
بدىن سبب ،مى توان گفت که انسان موجودى سىرى ناپذىر است؛ زىرا با برآورده شدن
پاره اى از نىازهاىش ،احساس بى نىازى به او دست نمى دهد بلکه نىازهاى تازه اى در او
شکل مى گىرد و او با عطش بىش ترى درصدد رفع اىن نىازها برمى آىد.
...و     امنىت        .بهداشت و درمان  .آموزش  .حمل و نقل  .مسکن   .پوشاک   .خوراک
نىازهاى مختلف انسان

فعالىت 1ــ1

از نیازهای یک خانوادهٔ روستایی و یک خانوادهٔ شهری فهرستی تهیه کنید .
منابع و امکانات

درباره منابع و امکانات موجود در جهان که انسان براى رفع نىازهاى خود از آن ها
ٔ
نکته مهم مى توان اشاره کرد:
استفاده مى کند ،به دو ٔ
او ل اىن که منابع و امکانات موجود در دسترس انسان ،محدود است .البته در
نکته ّ
ٔ
صحت آن را درمى ىابىم.
او ل ،پذىرش اىن نکته قدرى مشکل است ّاما با اندکى دقتّ ،
نظر ّ
مقدار زمىن هاى کشاورزى ،ذخاىر معدنى ،سرماىه و نىروى کارى که در اختىار ىک
جامعه قرار دارد ــ هر قدر هم که زىاد باشد ــ ،محدود است .حتى ممکن است زمىن هاى
کشاورزى نسبتاً زىادى در اختىار جامعه باشد ولى زمىن هاى مرغوبى که بازدهى باالىى
دارند ،کم است .هم چنىن ،زمىن هاىى که نزدىک به محلّ   زندگى و تجمع انسان ها قرار
3

هزىنه حمل و نقل چندانى ندارد ،محدودند.
دارند و به همىن دلىل ،بهره بردارى از آن ها ٔ
درکره زمىن ،به دلىل ناشناخته بودن بسىارى
به عالوه ،ذخاىر معدنى با وجود فراوان بودن
ٔ
از اىن ذخاىر و نىز محدود بودن دانش فنى بشر ،باز نامحدود نىستند.

قطعه اى زمىن که قسمتى از آن قابل کشت و قسمت هاى دىگر آن غىر قابل کشت است.

دومىن نکته اىن است که منابع و امکانات مذکور قابلىت هاى مصرف متعددى دارند؛
بدىن معنا که از آن ها مى توان براى رفع نىازهاى مختلف و متنوع استفاده کرد؛ مثالً؛ زمىن هاى
تهىه غذا ،در آن
کشاورزى را هم مى توان براى تولىد پوشاک به زىر کشت پنبه برد و هم براى ٔ
گندم کاشت .الوار تهىه شده از درختان جنگلى را مى توان براى تولىد مىز و صندلى به کار
برد و هم به صورت هىزم از آن براى اىجاد گرما استفاده کرد .بخشى از نىروى کار موجود
در ىک جامعه ،هم مى تواند در فعالىت هاى تولىدى شرکت کند و هم به شکل نىروى نظامى
در خدمت تأمىن امنىت کشور باشد؛ بنابراىن ،بىش تر منابعى که در دسترس انسان قرار دارد،
منحصر ًا براى رفع ىک نىاز معىن (تولىد کاال براى رفع آن نىاز) به کار نمى رود بلکه براى
برآوردن نىازهاى دىگر نىز از آن ها استفاده مى شود.
فعالىت 2ــ1

پول ماهیانه یکی از امکاناتی است که والدین در اختیار شما قرار می دهند  .ضمن
برشمردن مصارف متعدد آن  ،تحقیق کنید که بهترین راه مصرف این پول چیست؟
4

طرح مسئلۀ اقتصادی

  از مطالب گفته شده مى توان اىن گونه نتىجه گىرى کرد:
1ــ نىازهاى انسان نامحدود است.
2ــ منابع و امکانات موجود محدود است.
3ــ از اىن منابع و امکانات محدود مى توان براى رفع نىازهاى گوناگون استفاده کرد.
منابع و امکانات محدود ،قادر به رفع نىازهاى نامحدود انسان نىستند؛ بدىن ترتىب،
مسئله انتخاب مواجه
انسان با یکی از مهم ترىن مسائل زندگى و موضوع علم اقتصاد ،ىعنى
ٔ
همه خواسته هاىش را با استفاده از امکانات موجود برآورده
مى شود .در واقع ،او نمى تواند ٔ
کند؛ بنابراىن ،باىد ابتدا آن گروه از نىازهاى خود را که اولوىت بىش ترى دارند ،برطرف سازد.
از آن جا که منابع در دسترس انسان ،کاربردهاى گوناگون دارند ،انسان باىد در مورد
نحوه استفاده از اىن منابع تصمىم بگىرد و هم چنىن روش معىنى را انتخاب کند؛ براى مثال،
ٔ
باىد تصمىم بگىرد که زمىن هاى کشاورزى محدودى را که در اختىاردارد به زىر کشت گندم
ببرد ىا اىن که آن ها را به ساختن مسکن اختصاص دهد .اگر بنابر انجام هر دو کار است،
چه مقدار از زمىن را به هر ىک از اىن دو امر اختصاص دهد؟
پرسش هاىى از اىن قبىل را مى توان در ىک پرسش اساسى خالصه کرد:
« بهترىن روش استفاده از منابع و امکانات کدام است ؟ »

به ىقىن ،مالک «بهترىن بودن» اىن است که با استفاده از اىن منابع بتوان بىش ترىن
مىزان تولىد را به دست آورد و سطح باالترى از رفاه را براى انسان فراهم کرد.
انسان در طول زمان با به کارگىرى قواى فکرى خود ،همواره در صدد انجام «بهترىن
«اندىشه
انتخاب» و ىافتن «بهترىن راه» بوده است .حاصل اىن تالش فکرى ،پدىد آمدن
ٔ
اندىشه
اقتصادى» است .با گسترش و پىشرفت تمدن بشرى و به وىژه پىشرفت علم رىاضى،
ٔ
اقتصادى بشر نىز تکامل بىش ترى ىافت و با عنوان «علم اقتصاد» در جاىگاه ىکى از مهم ترىن
معارف بشرى و علوم دانشگاهى قرار گرفت.
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  علم اقتصاد دربارۀ چه موضوعاتى بحث مى کند؟

درباره موضوعات معىنى با روش هاى خاصى
علم اقتصاد مانند هر علم دىگرى،
ٔ
بحث مى کند؛ به عبارت دىگر ،براى پاسخ گوىى به پرسش هاى مشخصى طراحى شده است.
براى شناختن موضوعاتى که علم اقتصاد به آن ها مى پردازد ،تصوىر ساده اى از
اقتصاد جامعه را ّمدنظر قرار مى دهىم که در زىر آمده است:
افراد جامعه در قالب خانوارها براى رفع نىازهاى خود ،به کاالها و خدمات خاصى
تهىه کاالها و استفاده از خدمات موردنىاز خود پول هم مى پردازند.
احتىاج دارند .آن ها براى ٔ
تولىدکنندگان با هدف کسب سود ،کاالها و خدمات موردنىاز مردم را تولىد و عرضه
مى کنند.آن ها اىن کاالها و خدمات را در بازارها عرضه مى کنند و به فروش مى رسانند.
وقتى به اىن تصوىر ساده از اقتصاد توجه مى کنىم ،سؤاالت بسىارى براىمان مطرح
جمله اىن سؤال ها مى توان به موارد زىر اشاره کرد:
مى شود؛ از ٔ
ــ چگونه مردم در مورد خرىدن ىا نخرىدن ىک کاال تصمىم مى گىرند؟ چگونه مقدار
کاالىى را که باىد بخرند ،تعىىن مى کنند؟
درباره تولىد ىا مىزان تولىد ىک کاال تصمىم مى گىرند؟
ــ چگونه تولىدکنندگان
ٔ
ــ چرا مقدار بعضى از کاالها در بازار زىاد و بعضى دىگر کم است؟
ــ چرا قىمت بعضى کاالها افزاىش مى ىابد ّاما قىمت بعضى ثابت مى ماند ىا حتى
کاهش مى ىابد؟
ــ چرا بعضى مؤسسات تولىدى به سودهاى سرشار دست مى ىابند ّاما بعضى دىگر
ضرر مى کنند و حتى ورشکسته مى شوند؟
ــ چرا در بعضى جوامع ،تولىد زىاد و در بعضى کم است؟ چرا رشد اقتصادى بعضى
کشورها با ثبات و بعضى بى ثبات است؟
ــ چرا قدرت خرىد پول در برخى کشورها مدام کاهش مى ىابد؟ چرا پول برخى کشورها
قوى تر از پول کشورهاى دىگر است؟
محدوده مطالعات اقتصادى
اىن پرسش ها و بسىارى از پرسش هاى مشابه دىگر در
ٔ
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قرار مى گىرند .علم اقتصاد تالش مى کند تا براى هر ىک از اىن پرسش ها ،پاسخ مناسب
و منطقى بىابد و ارائه کند.
فعالىت    3ــ    1

«مسئله انتخاب» است  ،فهرستی از
با توجه به این  که موضوع اصلی علم اقتصاد
ٔ

عرصه زندگی فردی  ،خانوادگی  ،اقتصادی و اجتماعی تهیه
پیش روی خود را در
گزینه های ِ
ٔ
کنید و در مورد روش انتخاب خود در هر یک گفت وگو کنید .
فعالىت    4ــ    1

برخی موضوعات موردبحث علم
اقتصاد به طور درهم در جدول
روبه رو آمده است .طبق نمونه
آن ها را پیداکنید و در جای
مناسب بنویسید .
الف ــــــ ت ـــــــــ و ــــــــــ
ب ـــــــــ ق ـــــــــ ع ــــــــــ
پ ـــــــــ د ـــــــــ ت ــــــــــ
مصرف
ـــــــــ م ـــــــــــ
ت ـــــــــ م
س ــــــــ ت ــــــــ ب ــــــــــ
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بازىگران و فعاالن در عرصۀ اقتصاد

عرصه اقتصاد جامعه ،از ىک سو با خانوارها به عنوان مصرف کنندگان و از سوى
در
ٔ
دىگر ،با بنگاه ها و مؤسسات اقتصادى به عنوان تولىد کنندگان و عرضه کنندگان  کاالها و
7

خدمات1روبه روىىم .آن ها کاالها و خدمات مورد نىاز مردم را تولىد و در بازار عرضه مى کنند.
اگر در جامعه فقط اىن دو گروه حاضر و فعال باشند ،نبود ىک نهاد براى اىجاد نظم
و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد احساس مى شود .هم چنىن تماىلى براى تولىد برخى
کاالها و خدمات (مثل دفاع نظامى) به طور معمول از سوى بنگاه هاى خصوصى وجود
ندارد .اىن نهاد مى تواند با نظارت بر عملکرد تولىدکنندگان ،از ىک سو آن ها را به رعاىت
بعضى ضوابط و قوانىن ملزم بکند ــ مثال ً تولىد کنندگان را وادار کند که سطح کىفىت
کاالها و اصول بهداشت را رعاىت کنند ــ و از سوى دىگر ،با در نظر گرفتن مصالح جامعه
سىاست هاىى را اعمال کند که تولىد ىک کاال رونق پىدا بکند ىا بىکارى در ىک بخش از
کشور از بىن برود .اىن نهاد« ،دولت» نام دارد.
اگر در بررسى خود از سطح ىک جامعه فراتر بروىم و ّ
کل اقتصاد جهان را در نظر بگىرىم،
مالحظه مى کنىم که دولت ها هر ىک با برقرارى ضوابطى ،سعى در مدىرىت و هداىت اقتصاد
داخلى خود دارند ،در سطح جهان نیز به فعالىت و نظارت نهادهاىى نىاز است که با کمک آن ها
همه طرف هاى درگىر در تجارت
روابط اقتصادى بىن کشورها بىش تر رونق مى گىرد و حقوق ٔ
جهانى حفظ مى شود .سازمان هاى اقتصادى بىن المللى مانند سازمان تجارت جهانى ،بانک
جهانى ،صندوق بىن المللى پول و … اىن نقش نظارتى را در اقتصاد جهان بر عهده دارند.
عرصه اقتصاد جهان عبارت اند از:
بدىن ترتىب ،چهار گروه بازىگر و فعال در
ٔ
مصرف کنندگان ،تولىدکنندگان ،دولت ها و سازمان هاى بىن المللى.
آىا اقتصاد علم است؟

در هر ىک از علوم بشرى ،دانشمندان با استفاده از ابزارهاى خاص و انجام دادن
آزماىش هاى مرتبط و مناسب،
درباره موضوعات و مسائل خاصى مطالعه مى کنند؛ مثال ً
ٔ
درباره مواد مختلف و تأثىر آن ها بر ىکدىگر مطالعه مى کنند؛
در علم شىمى ،شىمىدان ها
ٔ
عرضه کاال و خدمات مى پردازد« ،بنگاه» محسوب
1ــ هر نوع سازمان ،تشکىالت و شرکت ىا واحد تجارى که به
ٔ
دکه روزنامه فروشى سر خىابان و حتى
مغازه بقالى محلٔ ،
مى شود؛ بدىن ترتىب ،شرکت اىران خودرو ،بانک ملى اىرانٔ ،
تاکسى ،بنگاه اقتصادى اند.
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زىست شناس ها در مورد وضعىت گونه هاى مختلف جانداران مطالعه مى کنند و … .
همان طورکه مى بىنىد ،هر ىک از اىن علوم ،فضاىى خاص و متفاوت با ساىر علوم
همه شاخه هاى علوم دقت کنىم ،شباهت هاى خاصى در روش
دارد .با اىن حال ،اگر به ٔ
مطالعه دانشمندان پىدا مى کنىم.
ٔ
همه شاخه هاى علوم ،دانشمندان به دنبال ىافتن روابط علت و معلولى بىن پدىده هاى
در ٔ
مورد مطالعه اند؛ به همىن منظور ،به انجام مشاهدات ،جمع آورى اطالعات و سپس طبقه بندى
آن ها مى پردازند.
مرحله بعد ،آن ها براى توجىه واقعىت هاى مورد مطالعه ،نظرىات خود را ارائه
در
ٔ
درباره رد ىا
مى دهند و سپس با بررسى بىش تر ،نظرىات مطرح شده را ارزىابى مى کنند و
ٔ
قبول آن ها تصمىم مى گىرند.
خاص   
هر چند اقتصاددانان در مطالعات اقتصادى ،امکان استفاده از ابزارهاى ّ
علوم تجربى مانند مىکروسکوپ ،تلسکوپ و نظاىر آن را ندارند ّاما با روشى بسىار مشابه روشى
که در علوم تجربى به کار گرفته مى شود ،به بررسى واقعىت ها مى پردازند.
آنان نىز به دنبال کشف روابط علت و معلولى بىن پدىده هاى اقتصادى عالم واقع ،با
رد
جمع آورى مشاهدات و اطالعات ،نظرىاتى را ارائه مى کنند و سپس به ارزىابى و قبول ىا ّ
آن ها مى پردازند .پس آنان نىز با روش علمى مسائل اقتصادى را مطالعه مى کنند.
اقتصاددانان با تکىه بر مطالعات علمى خود ،توانسته اند ماهىت روابط علت و معلولى
درعرصه اقتصاد
بىن پدىده هاى اقتصادى را کشف کنند؛ به همىن دلىل ،امروزه مى توان
ٔ
براى رسىدن به هدفى خاص ،سىاست هاىى را طراحى و اجرا کرده و نتاىج اجراى آن ها را
از قبل پىش بىنى کرد .هم چنىن ،مى توان با پىش بىنى برخى مشکالتى که ممکن است در
عرصه اقتصاد بروز کند ،روش هاىى را براى جلوگىرى از بروز آن ها طراحى کرد.
ٔ
اىن نتاىج همگى ،حاصل استفاده از روش هاى علمى و مدل هاى رىاضى در مطالعات
اقتصادى و به اصطالح ،شکل گىرى و تکامل علم اقتصاد است.
رشته
امروزه علم اقتصاد جاىگاه رفىعى بىن
مجموعه علوم و معارف بشرى داردٔ .
ٔ
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رشته تحصىلى مهم مورد توجه
اقتصاد در معتبرترىن دانشگاه هاى جهان به عنوان ىک ٔ
است و جزء انتخاب هاى اول دانش آموزان نخبه و مستعد براى ورود به دانشگاه محسوب
مى شود؛ چرا که هم عمق علمى باالىى دارد و هم به دلىل نىاز مؤسسات دولتى و نىز شرکت ها
و مؤسسات خصوصى به خدمات و مطالعات اقتصاد دانان ،از بازار کار خوبى برخوردار
رشته اقتصاد با تخصص هاى گوناگون و متنوع تدرىس مى شود و
است .در اىن دانشگاه هأ ،
برجسته اقتصادى ،اعتبار علمى خود را در مقاىسه
آن ها سعى مى کنند با تربىت کارشناسان
ٔ
با ساىر دانشگاه ها افزاىش بدهند.
رشته اقتصاد و گراىش هاى مختلف آن
هم چنىن ،امروزه نشرىات علمى فراوان در ٔ
منتشر شده و مقاالت علمى بى شمارى در اىن عرصه نوشته مى شود .اىن ها بدىن معناست
که در جهان امروز اهمىت علم اقتصاد و متخصصان اىن رشته روزبه روز بىش تر مورد
توجه قرار مى گىرد.
  تعرىف علم اقتصاد

درباره چگونگى انتخاب و تصمىم گىرى انسان
با توجه به آن چه گفتىم ،علم اقتصاد
ٔ
در زندگى اقتصادى خوىش مطالعه مى کند .تصمىماتى که انسان در مورد مسائل اقتصادى
مى گىرد ،عمدتاً رىشه در نىازها و خواسته هاى نامحدود او دارند و باىد از طرىق به کارگىرى
منابع و امکانات محدود و در دسترس عملى شوند .پس مى توان علم اقتصاد را به صورت
زىر تعرىف کرد:
رابطه بىن منابع و عوامل
«علم اقتصاد علمى است که انتخاب هاى بشر را به صورت ٔ
استفاده مختلف دارند ــ و نىازهاى مادى نامحدود او مطالعه کرده
تولىد کمىاب ــ که موارد
ٔ
ارائه بهترىن انتخاب ها ،رفتارهاى فردى و جمعى انسان را مدىرىت مى کند».
و با ٔ
درباره آن ها سخن گفته اىم.
اىن تعرىف دقىقاً
نکته مهم است که قبال ً
دربرگىرنده سه ٔ
ٔ
ٔ
اىن سه نکته عبارت اند از« :نامحدود بودن نىازها»« ،محدود بودن منابع» و «قابلىت مصارف
متعدد منابع»؛ از اىن رو ،مى توان گفت «هدف علم اقتصاد ،راهنماىى انسان براى انجام
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بهترىن انتخاب و به کارگىرى بهترىن روش جهت استفاده از منابع و امکانات خوىش است».
اهمىت اقتصاد

همه زندگى
اقتصاد و مسائل مربوط به آن ،فقط ىک جنبه از زندگى انسان است و ٔ
انسان در اىن ها خالصه نمى شود .با اىن حال ،مسائل اقتصادى در زندگى نقش مهمى
دارند .بخش مهمى از تالش انسان ها در طول زندگى ،صرف تأمىن معاش و ارتقاى سطح
زندگى مادى مى شود.
همه جوامع ــ چه درگذشته چه در حال ــ افزاىش سطح رفاه و برخوردارى آحاد
در ٔ
جامعه از امکانات مادى بىش تر و بهتر ،از اهداف بسىار مهم بشر است.
دىن اسالم به عنوان دىنى کامل ،در پى سعادت واقعى و کامل انسان هاست و دنىا و
آخرت را همراه با هم مورد توجه دارد1؛ به عبارت دىگر ،با اىن که ارتقاى معنوى انسان و
خداگونه شدن او را ّمدنظر قرار داده است و تالش مى کند انسان را از اسىر شدن به مادىات
و دل بستن به دنىا برهاند ولى بى اعتناىى به مسائل دنىوى و اقتصادى را قبول ندارد و به دست
آوردن آخرت را در گرو از دست دادن و کنار گذاشتن دنىا نمى بىند .اسالم در دسترس
نبودن معاش را خطرى مى داند که اعتقادات انسان را تهدىد مى کند .2از نظر اسالم ،تالش
براى رفع فقر و رسىدن به رفاه و توانگرى مادى پسندىده است و فردى که براى ارتقاى
شاىسته تقدىر
سطح زندگى خانواده اش مى کوشد ،همانند کسى که در راه خدا جهاد مى کند،
ٔ
است3؛ بدىن ترتىب ،از نظر اسالم ،اقتصاد در زندگى فرد اهمىت وىژه اى دارد .عالوه بر
اىن ،ىکى از علل اهمىت روزافزون مسائل اقتصادى در جهان امروز ،تأثىر عوامل اقتصادى
همه جنبه هاى زندگى ملل ــ اعم از اجتماعى ،سىاسى و فرهنگى ــ است .کشورى که
بر ٔ
بقىه کشورهاى دنىا درمسىر پىشرفتى
وضعىت اقتصادى آن نابسامان باشد و نتواند پابه پاى ٔ
همه جانبه حرکت کند ،بسىار آسىب پذىر شده و از نظر اجتماعى و سىاسى به بحران هاى
آىه .)201
1ــ ربنا اتنا فى الدنىا حسنه و فى االخره حسنه (قرآن کرىم؛
سوره بقرهٔ ،
ٔ
2ــ من ال معاش له ،ال معاد له (بحاراالنوار؛ جلد  ،5ص .)295
3ــ الکاد على عىاله ،کالمجاهد فى سبىل الله (بحاراالنوار؛ جلد  ،96ص.)324
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آىنده
گسترده دچار مى شود .چنىن جامعه اى نمى تواند با اتکا به فرهنگ ملى خود ،مسىر ٔ
شدت تحت تأثىر فرهنگ هاى مهاجم قرار مى گىرد؛ از اىن رو،
خوىش را تعىىن کند و به ّ
اگر جامعه اى به دنبال حفظ استقالل سىاسى و فرهنگى خود است ،باىد به رشد و پىشرفت
اقتصادى به مثابه ىکى از مهم ترىن ابزارها در اىن مسىر توجه کند.
عرصه مسائل اقتصادى ،راه
علم اقتصاد به اىن دلىل ،اهمىت بسىارى دارد که در
ٔ
انتخاب بهتر را به انسان آموزش مى دهد .جوامع انسانى به کمک علم اقتصاد مى توانند
نتىجه
براى استفاده از منابع محدود خود ،روش مناسب ترى بىابند و آن را براى دست ىابى به ٔ
مطلوب به کار گىرند.
  علم اقتصاد وتعالىم اسالمى

براساس علم اقتصاد ،انسان موجودى سىرى ناپذىر و داراى نىازهاى نامحدود است
که منابع و ثروت هاى محدود جهان را در اختىار دارد .اسالم ضمن تأکىد بر قناعت و
پرهىز از مصرف گراىى و به عبارتى ،محدود کردن نىازهاى انسان ،نعمت هاى الهى را بى حد
و حصر و نامحدود معرفى مى کند .1بر اىن اساس ،ممکن است چنىن به نظر رسد که مىان
پىش فرض هاى علم اقتصاد و تعالىم اسالمى تقابلى آشکار وجود دارد ولى با اندکى تأمل
مى توان درىافت که نامحدود بودن نىازهاى انسان ،الزاماً به معناى مصرف گراىى و تأکىد بر
مظاهر مادى نىست .در پاره اى از جوامع غىراسالمى ،مصرف زىاد نوعى ارزش محسوب
مى شود .در اىن جوامع ،با توجه به سىرى ناپذىرى انسان و نامحدود بودن نىازهاىش مصرف
هر چه بىش تر و تأمىن امکانات مادى ،رفاهى و تجملى تجوىز مى شود؛ در حالى که تفکر
جامعه اسالمى
اسالمى ،رشد و تعالى فکرى و روحى انسان را ارزش مى داند؛ بدىن سبب،
ٔ
باىد با صرف امکانات کافى در جهت رشد و تعالى انسان ،اسباب پىشرفت او را فراهم سازد.
براى تحقق اىن امر ،الزم است سرماىه گذارى هاى عظىمى براى تأسىس نهادهاى فرهنگى
صورت پذىرد.
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آىه .)34
1ــ َو ِان ت َ ُعد ّوا ِنعمت اللّهِال تُحصوها (قرآن کرىم؛
سوره ابراهىمٔ ،
ٔ

جامعه مصرفى غىراسالمى ،افزاىش مصرف و
همان طور که مالحظه مى شود ،هدف
ٔ
جامعه اسالمى ،ارتقاى سطح فرهنگى و تعالى فکرى انسان
رفاه زىاد و تجمالت و هدف
ٔ
جامعه غىراسالمى،
است .هر دو جامعه در راه رسىدن به خواسته هاى خود سىرى ناپذىرند؛
ٔ
جامعه اسالمى ،تعالى فکرى بىش تر را مى خواهد؛ از اىن رو ،هر دو جامعه
مصرف بىش تر و
ٔ
با توجه به خواسته هاىشان نىازهاى نامحدودى دارند و براى رفع اىن نىازها ،به منابع و
امکانات نىازمندند .همان طور که مالحظه مى شود ،فرض نامحدود بودن نىازهاى انسان با
الگوى مصرف اسالمى لزوماً ناسازگار نىست.
از سوى دىگر ،پذىرفتن فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بى حد و
حصر بودن نعمت هاى الهى ناسازگار نىست؛ زىرا ممکن است پاىىن بودن سطح دانش فنى
انسان سبب محدودىت منابع باشد .سطح پاىىن دانش فنى در جامعه سبب مى شود که انسان
نتواند نعمت هاى فراوان را ــ چنان که باىد ــ بشناسد و از آن ها بهره بردارى کند؛ در نتىجه،
فقط به استفاده از قسمت ناچىزى از آن ها بسنده مى کند.
استفاده نادرست و مصرف بىش از
هم چنىن ممکن است محدودىت منابع به سبب
ٔ
حد باشد؛ مثالً ،منابعى که باىد در خدمت آبادانى و افزاىش سطح رفاه انسان ها قرار گىرد،
ممکن است صرف کشتار و جنگ افروزى شود؛ پس ،محدود بودن منابع ىا به اىن دلىل
است که انسان راه استفاده از منابع را کشف نکرده است ىا اىن که از اىن ثروت ها به صورت
اولىه علم اقتصاد و تعالىم اسالمى
نادرست استفاده مى کند؛ بنابراىن ،بىن پىش فرض هاى ٔ
تقابلى وجود ندارد.
اولىه
چند مفهوم ّ

1ــ کاال :نىازهاى انسان از طرىق مصرف محصوالت مختلفى که تولىدکنندگان
آن ها را تولىد و عرضه مى کنند ،برطرف مى شود؛ مثالً ،انسان نىاز به غذا را از طرىق مصرف
محصوالت غذاىى رفع مى کند .لوازم التحرىر ،لباس ،دارو ،اسباب بازى ،پارچه ،انواع
مىوه و … همه کاال هستند؛ به بىان دىگر ،کاال عبارت از شىئى است که براى تأمىن و رفع
ىکى از نىازهاى انسان مورد استفاده قرار مى گىرد .براى به دست آوردن اىن کاالها باىد به
13

تولىدکنندگان ىا عرضه کنندگان آن ها پول بپردازىم.

وسىله آن نىازهاىش
2ــ خدمات :آن چه انسان در مقابل پول خرىدارى مى کند و به ٔ
را برطرف مى سازد ،فقط در اشىاى فىزىکى خالصه نمى شود؛ براى مثال ،انسان به دانستن
نىاز دارد و براى رفع اىن نىاز باىد به مؤسسات آموزشى مراجعه کرده و با پرداخت پول ىا
مالىات ،آموزش موردنىاز خود را خرىدارى کند .در اىن مثال ،او کاالى قابل لمسى را
خرىدارى نکرده است ّاما در ازاى پولى که پرداخت کرده بر دانسته هاى خود افزوده است.
خدماتى که معلمان ،پزشکان و مشاوران حقوقى ارائه مى کنند نىز از اىن نوع است.
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فعالىت  5ــ    1

خانواده شما قرار
استفاده
چند نمونه از کاالها و خدماتی را که در طول یک ماه مورد
ٔ
ٔ

می گیرد  ،فهرست کنید .
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3ــ کاالهاى مصرفى و واسطه اى :کاالهاىى که در بازار عرضه مى شوند و به
فروش مى رسند ،ممکن است توسط مصرف کنندگان نهاىى خرىدارى شوند و به مصرف
برسند که به آن ها «کاالى مصرفى» مى گوىىم؛ هم چنىن ،هرگاه تولىدکنندگان دىگرى براى
ادامه فرآىند تولىد و تبدىل آن ها به کاالهاى مختلف دىگر ،آن ها را خرىدارى کنند و مورد
ٔ
استفاده قرار دهند ،آن ها را کاالى واسطه اى مى نامىم .براى مثال گوجه فرنگى اى که
خانوارها تهىه مى کنند و به مصرف مى رسانند« ،کاالى مصرفى» نام دارد ّاما وقتى همان
گوجه فرنگى توسط کارخانه ها خرىدارى مى شود و براى تولىد کاالهاى دىگر مثل رب
گوجه فرنگى به کار مى رود« ،کاالى واسطه اى» نام دارد .اىن طبقه بندى در مورد خدمات
نىز صدق مى کند .البته برخى کاالهاى مصرفى ،خودشان مصرف نمى شوند بلکه در طول
زمان خدمات ارائه شده از سوى آن ها مورد مصرف قرار مى گىرد؛ مثل اتومبىل و ىخچال
در منزل؛ به اىن کاالها ،در اقتصاد «کاالى بادوام» گوىند .اگر کاالهاى بادوام ،در فرآىند
وسىله بنگاه هاى تولىدى به کار گرفته شوند« ،کاالى سرماىه اى» نامىده مى شوند.
تولىد و به
ٔ
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اولىه
4ــ کاالى ضرورى و تجملى :کاالهاى تولىدى ىا براى تأمىن نىازهاى ٔ
مصرف کنندگان (مانند خوراک ،پوشاک و مسکن) ىا براى تأمىن نىازهاى کم اهمىت تر آنان
(مانند لوستر و فرش هاى گران قىمت) مصرف مى شود .کاالهاىى که نىازهاى اولىه را برطرف
دسته دوم« ،کاالهاى لوکس و تجملى» نام دارند.
مى کنند« ،کاالهاى ضرورى» و کاالهاى ٔ
 5ــ هزىنۀ فرصت :وقتى منابع و امکانات در دسترس را که قابلىت مصارف متعدد
دارد ،به مصرف خاصى مى رسانىم ،در واقع از مصارف دىگر آن و آثار و نتاىجى که مى توانست
به بار آورد ،صرف نظر کرده اىم؛ مثالً ،اگر زمىنى را به کشت پنبه اختصاص دادىم ،عمال ً
از گندمى که مى توانستىم از آن برداشت کنىم ،صرف نظر کرده اىم ىا اگر پولمان را به خرىد
لباس اختصاص دادىم ،از خرىد کتاب و ساىر ملزومات و نفعى که از آن ها مى توانستىم ببرىم،
«هزىنه فرصت از دست رفته» ،بىانگر آن چىزى است که
«هزىنه فرصت» ىا
محروم شده اىم.
ٔ
ٔ
از آن صرف نظر کرده و به عبارتى ،آن را از دست داده اىم .در مثال محصول پنبه ،با تصمىم
هزىنه فرصت کاشت پنبه ،مىزان
گرفتن به کشت پنبه از محصول گندم محروم شده اىم؛ ىعنىٔ ،
محصول گندمى است که از آن صرف نظر کرده اىم.
همىن موضوع را مى توان در قالب مثالى دىگر مورد توجه قرار داد .ىک دانش آموز  
مى تواند فرصت زمانى را که در اختىار دارد ،به سىنما رفتن و تماشاى ىک فىلم ىا مطالعه و
ىادگىرى و افزاىش دانش و مهارت اختصاص دهد .اگر وى تصمىم به رفتن سىنما بگىرد،
در واقع فرصت افزاىش مهارت و دانش را از دست داده است که آن را مى توان به عنوان
هزىنه فرصت سىنما رفتن در نظر گرفت.
ٔ
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فعالىت  6ــ    1

موارد مصرف وقت خود را ذکر کرده و مهم ترین آن ها را مشخص کنید .
پرسش

1ــ منظور از داشتن «قابلیت مصارف متعدد» منابع و امکانات چیست؟
2ــ چرا افراد باید در میان خواسته های خود به انتخاب دست بزنند؟
3ــ به نظر شما ،با به کارگیری روش علمی چه مسائلی را در زندگی اقتصادی جامعه
می توان پیش بینی کرد؟
4ــ به نظر شما دولت چگونه می تواند بر فعالیت تولیدکنندگان نظارت بکند؟
    5ــ  اقتصاد چیست؟ دیدگاه اسالم نسبت به اقتصاد چگونه است؟
  6ــ بین وضعیت اقتصادی و استقالل فرهنگی ــ سیاسی جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟
  7ــ فرض کنید جامعهای به جای تولید کاالهای اساسی و ضروری به تولید کاالهای لوکس
و تجملی بپردازد  .به نظر شما  ،آیا این اقدام صحیح است؟ چرا؟
هزینه فرصت بیانگر چه چیزی است؟ این اصل چگونه درتصمیم گیری درست به
   8ــ
ٔ
ما کمک می کند؟
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فصل 2
آشناىى با شاخص های اقتصادی
چگونه مى توانىم مىزان فعالىت هاى اقتصادى را در سطح ىک جامعه
اندازه گىرى کنىم؟
در هر جامعه اى سالىانه مقادىر زىادى کاال و خدمت تولىد و مصرف مى شود .مىزان
دهنده قدرت اقتصادى آن جامعه و نىز
تولىد کاال و خدمات در هر جامعه ،به نوعى نشان ٔ
سطح زندگى مردم آن است؛ زىرا تولىد بىش تر به معناى درآمد و مصرف بىش تر و در نتىجه،
رفاه بىش تر است .دولت ها سعى مى کنند با به کارگىرى سىاست هاى گوناگون ،تولىد کاالها
و خدمات را در جامعه افزاىش دهند .پس ،افزاىش مقدار تولىد کاال و خدمات در جامعه،
عرصه اقتصاد است.
از عالئم موفقىت دولت در
ٔ
پس ،باىد با روش مناسبى مىزان تولىد و رفاه در جامعه اندازه گىرى شود تا بتوان
درباره موفقىت ىا عدم موفقىت سىاست ها بحث کرد؛ همان طور که مى بىنىد ،در مطالعات
ٔ
اقتصادى به ىک سرى شاخص ها نىاز دارىم که با استفاده از آن ها ،وضعىت اقتصادى ىک
کشور و مىزان تغىىرات در آن را در طول زمان اندازه گىرى و مقاىسه کنىم.
ارائه شاخص هاى متنوع
حسابدارى ملى شاخه اى از مطالعات اقتصادى است که با ٔ
به بررسى و اندازه گىرى مىزان فعالىت هاى اقتصادى در سطح ملّى مى پردازد؛ مثالً ،مىزان
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تولىد کاال و خدمات را در جامعه محاسبه مى کند .اىن بررسى و اندازه گىرى ،تصوىرى
روشن از اقتصاد ارائه مى دهد.
موارد مورد بررسى در حسابدارى ملّى عبارت اند از :سطح زندگى و درآمد مردم،
واسطه
مىزان پس انداز و سرماىه گذارى و نىز تغىىرات اىجاد شده در هر کدام از آن ها به
ٔ
اجراى بعضى سىاست هاى اقتصادى دولت؛ بدىن ترتىب ،به کمک حسابدارى ملّى مى توان
تأثىر به کارگىرى سىاست هاى اقتصادى مختلف را بر سطح زندگى مردم و رشد اقتصادى
جامعه سنجىد؛ به همىن دلىل ،مى توان گفت حسابدارى ملّى اهمىت بسىارى دارد.
   تولىد م ّلى و اندازه گىری آن

مطالعه آن مى پردازد ،مىزان ّ
کل
ىکى از مهم ترىن متغىرهاىى که حسابدارى ملّى به
ٔ
تولىد کاال و خدمات در جامعه ىا «تولىد کل» است .اىن که جامعه اى در طول ىک سال
دهنده قدرت و توان
چه مقدار کاال و خدمت تولىد مى کند ،اهمىت زىادى دارد؛ زىرا نشان ٔ
اقتصادى آن جامعه ،سطح رفاه و درآمد اعضاى آن ،مىزان پس انداز و سرماىه گذارى و
در نهاىت ،امکان پىشرفت آن جامعه در آىنده است.
تهىه کاال و
از دىدگاه حسابدارى ملّى فعالىت تولىدى عبارت است از فعالىتى که به ٔ
خدمات موردنىاز مردم بپردازد ،ىا ارزش کاالها و خدماتى را که از قبل تهىه شده است،
افزاىش دهد.
براى مثال ،تولىد محصوالت کشاورزى اعم از غالت ،صىفى جات ،سبزىجات و …
فعالىت تولىدى محسوب مى شوند .هم چنىن ،از نظر حسابدارى ملّى حمل اىن کاالها به
عرضه اىن محصوالت به خرده فروشى ها (مغازه ها) ،تولىد محسوب مى شود؛
بازار و سپس
ٔ
زىرا مردم به اىن خدمت نىاز دارند و اگر انجام نشود ،هر مصرف کننده باىد کاالى موردنظر
خود را با زحمت زىاد از مراکز عمده فروشى تهىه کند .عالوه بر اىن ،فعالىت مؤسساتى که
عرضه  مىوه و سبزىجات بسته بندى شده مى پردازند نىز فعالىت تولىدى محسوب مى شود.
به
ٔ
درست است که آن ها کاالىى تولىد نمى کنند ّاما خدمات تولىد مى کنند و با فعالىت خود
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(پاک کردن سبزىجات به طرىق بهداشتى ،بسته بندى و …) بر ارزش کاالهاىى که دىگران
تولىد کرده اند ،مى افزاىند.
بدىن ترتىب ــ برخالف مفهوم مصطلح تولىد ــ در اىن تعرىف فعالىت هاى خدماتى نىز
با عنوان «تولىد» شناخته مى شوند؛ زىرا اىن فعالىت ها بخشى از نىاز مردم را تأمىن مى کند و
مردم حاضرند براى درىافت اىن خدمات پول بپردازند؛ پس ،همان گونه که تولىد محصوالت
عرضه آن در
کشاورزى در مزرعه ىک فعالىت تولىدى است ،حمل آن به مراکز مصرف و
ٔ
سطح جامعه نىز کار تولىدى به حساب مى آىد.
با اىن حال ،در حسابدارى ملّى فقط آن دسته از فعالىت هاى تولىدى (اعم از تولىد
کاال ىا خدمات) در محاسبه و سنجش منظور مى شوند که داراى چهار شرط زىر باشند:
1ــ از بازار عبورکنند؛ ىعنى ،تولىدکننده آن ها را در مقابل درىافت پول به مصرف کننده
تحوىل دهد؛ پس اگر فردى براى تعمىر لوازم خانگى خود به تعمىرکار پول بپردازد ،ىک
فعالىت تولىدى صورت گرفته است و ارزش آن محاسبه مى شود ّاما اگر خودش آن ها را
تعمىر کند ،محاسبه اى انجام نمى گىرد .با اىن شرط ،فعالىت تولىدى زنان در مزرعه ها در
تولىد کل کشور محاسبه مى شود ولى فعالىت تولىدى اىشان در خانه و کاالها وخدماتى که
به صورت غذا ،بهداشت و تربىت فرزندان تولىد مى کنند ،در تولىد کل کشور محاسبه نمى شود!
2ــ فعالىت هاىى  که به تولىد کاال ىا خدمات

«نهاىى» منتهى شوند؛ به عبارت دىگر ،کاالهاىى را که
تولىدکنندگان تولىد و به بازار عرضه مى کنند ،ىا توسط
مصرف کنندگان خرىدارى شده و به مصرف مى رسد
(کاالهاى نهاىى) ،ىا ساىر تولىدکنندگان آن ها را خرىدارى
مى کنند و براى تولىد کاالهاى دىگر مورد استفاده قرار
مى دهند (کاالهاى واسطه اى) .از آن جا که ارزش
کاالهاى واسطه اى در بطن کاالهاى نهاىى است ،پس
اما در حسابدارى ملّى همۀ اىن
«تولىداشکال مختلف دارد ّ

اشکال با ىک ترازو و ىک معىار سنجىده مى شوند :پول»
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محاسبه تولىد ّ
محاسبه ارزش کاالهاى واسطه اى صرف نظر کرده و
کل جامعه باىد از
در
ٔ
ٔ
فقط کاالهاى نهاىى را محاسبه کنىم؛ در غىر اىن صورت ،ارزش کاالهاى واسطه اى در
واقع دوبار محاسبه شده است؛ ىک بار به صورت بخشى از ارزش کاالهاى نهاىى و ىک
بار هم به صورت مستقل.
محاسبه
3ــ تولىد در محدودۀ مکانى معىنى صورت گىرد؛ به اىن معنا که اگر مثال ً هدف،
ٔ
کلىه خدمات و کاالهاى تولىد شده در داخل کشور در طول ىک سال
«تولىد داخلى» باشد باىد ٔ
ــ چه تولىد مردم خود آن کشور و چه تولىد خارجى هاى مقىم آن کشور ــ محاسبه شود.
بر اىن اساس ،تولىد آن گروه از مردم کشور که در خارج اقامت دارند ،محاسبه نمى شود ّاما
همه خدمات و کاالهاىى که مردم ىک کشور
اگر منظور
محاسبه «تولىد ملّى» باشد ،باىد ارزش ٔ
ٔ
در طول ىک سال ــ چه در داخل کشور و چه خارج از کشور ــ تولىد کرده اند ،محاسبه
شود .بدىهى است در اىن جا تولىد خارجى هاى مقىم کشور محاسبه نمى شود؛ به عبارت
همه فعالىت هاى تولىدى اى است که توسط ىک ملت در ىک سال
دىگر ،تولىد ملّى
دربرگىرنده ٔ
ٔ
انجام مى گىرد؛ خواه درکشور خودشان ساکن باشند ىا در خارج از کشور؛ در حالى که تولىد
محدوده
همه فعالىت هاى تولىدى است که در داخل ىک کشور ــ ىعنى در
داخلى
دربرگىرنده ٔ
ٔ
ٔ
مرزهاى جغرافىاىى آن کشور ــ انجام مى گىرد؛ خواه توسط مردم همان کشور باشد و خواه
توسط خارجىانى که در آن کشور مقىم اند.
4ــ قانونى و مجاز باشد؛ فعالىت هاى غىرقانونى نظىر قاچاق و مانند آن که به اقتصاد
زىر زمىنى معروف استِ ،
جزء تولىد کشور محاسبه نمى شود؛ زىرا ،از ىک سو از اىن
محاسبه آن ها نوعى مشروعىت
فعالىت ها اطالع دقىقى در دست نىست و از سوى دىگر،
ٔ
دادن به آن ها تلقى مى شود.
فعالىت    7ــ   1

در منطق ٔه شما چه نوع فعالیت هایی انجام می گیرد که درحسابداری م ّلی محاسبه
نمی شود؟ علل این امر را به بحث بگذارید .
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مفهوم استهالک

بخشى از سرماىه هاى ىک کشور
از قبىل ماشىن آالت ،ساختمان ها ،راه ها
و نظاىر آن که در فعالىت هاى تولىدى
مورد استفاده قرار مى گىرند ،به مرور
زمان فرسوده مى شوند و از بىن مى روند؛
بنابراىن ،باىد منابع و امکاناتى را صرف
جبران اىن فرسودگی ،ىعنى تعمىر ىا
جاى گزىنى آن ها کنىم؛ به بىان دىگر،
از ّ
کل تولىد جامعه در طول ىک سال
باىد قسمتى را به هزىنه هاى جاى گزىنى
سرماىه هاى فرسوده شده اختصاص
دهىم؛ بدىن ترتىب ،اگر ّ
کل تولىد جامعه
را بدون توجه به مقدار هزىنه هاى
جاى گزىنى محاسبه کنىم ،آن را «تولىد
ناخالص» مى نامىمّ ،اما اگر هزىنه هاى
استهالک را مورد توجه قرار دهىم و
تولىدات را بدون آن ها ،محاسبه کنىم،
آن را «تولىد خالص» مى نامىم .پس،
فرق تولىد خالص و ناخالص اىن است
محاسبه تولىد خالص ،هزىنه هاى
که براى
ٔ
استهالک (قسمتى از تولىد جامعه که صرف جاى گزىنى سرماىه هاى فرسوده مى شود) در
نظر گرفته نمى شود ّاما در تولىد ناخالص ،اىن هزىنه نىز محاسبه مى شود؛ به عبارت دىگر:
تولىد خالص م ّلى (ىا داخلى) = هزىنۀ استهالک   -تولىد ناخالص م ّلى (ىا داخلى)
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تولىد ناخالص م ّلى

تولىد ناخالص ملّى که به اختصار « 1»G.N.P .نامىده مى شود ،ىکى از مهم ترىن
شاخص هاى اقتصادى جامعه است که مىزان باالى آن ،بىانگر قدرت اقتصادى و تولىدى
همه عوامل تولىد خود است .در
بىش تر و باال بودن بهره ورى آن کشور و
استفاده بهىنه از ٔ
ٔ
درجه پىشرفت هر ملت و سطح زندگى اعضاى آن نىز
برخى موارد از اىن شاخص به عنوان
ٔ
استفاده مى شود .اىن شاخص مهم را بدىن صورت تعرىف مى کنىم:
کلىه کاالها و خدمات نهاىى که
«تولىد ناخالص ملّى عبارت است از ارزش پولى ٔ
اعضاى ىک ملت در طول ىک سال تولىد کرده اند».
بدىهى است اگر از اىن رقم ،مقدار استهالک را کنار بگذارىم ،تولىد خالص ملّى
به دست می آید.
تولىد ناخالص داخلى

مهم دىگرى است که وضعىت اقتصادى جامعه را نشان
تولىد ناخالص داخلى شاخص ّ
مى دهد .اىن شاخص را که به اختصار «  2»G.D.P .نامىده اند ،به اىن صورت تعرىف مى شود:
کلىه کاالها و خدمات نهاىى که
«تولىد ناخالص داخلى عبارت است از ارزش پولى ٔ
محدوده مرزهاى جغرافىاىى ىک کشور تولىد مى شود».
در طول ىک سال در
ٔ
همان طور که مى بىنىد ،دو شاخص تولىد ناخالص ملّى و تولىد ناخالص داخلى،
در تعرىف با هم تفاوت دارند ّاما در عمل ،جز در مورد برخى کشورها که نىروى کار و     
سرماىه هاى زىادى از آن ها در خارج از مرزهاىشان کار مى کنند (مثل لبنان) ىا مهاجرت  
سرماىه باالىى به کشور خود دارند (مثل هنگ کنگ) ،معموال ً مقدار اىن
بسىار و نىز ورود
ٔ
دو شاخص به هم نزدىک است .براى انجام تحلىل هاى مختلف اقتصادى از وضعىت
کشورها ،از ىکى از اىن دو شاخص استفاده مى شود.
 Gross Domestic Productــ Gross National Product                   2ــ1
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فعالىت     8ــ   1

در کشوری  ،کاالهای زیر در مدت یک سال تولید شده است  .با توجه به رقم این
تولیدات  ،تولید ناخالص و خالص داخلی این کشور را محاسبه کنید .
 40تن از قرار هر تن  200،000ریال
موادّ غذایی
 350دستگاه از قرار هر دستگاه  2,000,000ریال
ماشین آالت
پوشاک  5000عدد از قرار هر عدد  20,000ریال
خدمات ارائه شده  40,000,000ریال
استهالک در هر سال 5,000,000ریال
درآمد م ّلى

شاخص دىگرى که در بررسى و تحلىل شراىط اقتصادى کشورها مورد توجه قرار
مى گىرد و اهمىت خاصى دارد« ،درآمد ملّى» است .اىن شاخص نىز مانند تولىد ناخالص
دهنده مىزان تواناىى و قدرت اقتصادى هر جامعه و سطح
ملّى و تولىد ناخالص داخلى ،نشان ٔ
زندگى و رفاه آن است.
دربرگىرنده مجموع درآمدهاىى است که در طول سال نصىب اعضاى جامعه
درآمد ملّى
ٔ
مى شود .اىن درآمدها عبارت اند از :درآمد حقوق بگىران (دستمزدها) ،درآمد صاحبان
سرماىه (قىمت خدمات سرماىه) ،درآمد صاحبان امالک و مستغالت (اجاره) ،درآمد صاحبان
مشاغل آزاد و سودى که نصىب شرکت ها و مؤسسه ها مى شود.
شاخص های سرانه

هر ىک از شاخص هاى مطرح شده در باال را مى توان با تقسىم کردن برجمعىت
به صورت سرانه مطرح کرد؛ براى مثال ،با تقسىم درآمد ملّى به جمعىت کشور ،درآمد سرانه
محاسبه شاخص ها
به دست مى آىد .با توجه به تفاوت چشم گىر جمعىت کشورهاى مختلف،
ٔ
به صورت سرانه ــ که عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در مىزان تولىد ىا درآمد آن جامعه
مقاىسه سطح زندگى و رفاه افراد جوامع مختلف باشد.
است ــ مى تواند معىار بهترى براى
ٔ
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محاسبۀ تولىد ّ
کل جامعه

تولىد ّ
مقاىسه
کل جامعه را با روش هاى گوناگون مى توان محاسبه کرد .براى بررسى و
ٔ
اىن روش هاى مختلف ،ابتدا تصوىرى ساده از اقتصاد جامعه ارائه مى کنىم.
کننده کاالهاى مختلف
اىن تصوىر شامل دو عضو است :نخست ،خانوارها که مصرف ٔ
وظىفه تولىد و
و درعىن حال ،مالک عوامل تولىدند 1و دوم ،بنگاه هاى اقتصادى که
عرضه
ٔ
ٔ
کاالها و خدمات را به عهده دارند؛ به بىان دىگر ،بنگاه هاى اقتصادى با عنوان اشخاص
حقوقى ،عوامل تولىد را از خانوارها ــ که اشخاص حقىقى اند ــ خرىدارى مى کنند و در
مقابل ،مبلغى با عنوان مزد ،سود و اجاره به صاحبان اىن عوامل تولىد مى پردازند .البته باىد
توجه داشت که قسمتى از محصوالت بنگاه هاى اقتصادى را بنگاه هاى دىگر خرىدارى
مى کنند و به صورت کاالهاى واسطه اى به مصرف مى رسانند .در نمودار  ،1همىن تصوىر
ساده از اقتصاد نشان داده شده است.
او ل ،جرىان عوامل تولىد را
در نمودار ،1چهار مسىر نشان داده شده است؛ مسىر ّ
از سوى خانوارها به بنگاه هاى اقتصادى نشان مى دهد .همان طور که قبال ً گفتىم ،خانوارها
طى
مالک عوامل تولىدند و بنگاه هاى اقتصادى اىن عوامل را از آن ها خرىدارى کرده و ّ
فعالىت هاى خود از آن استفاده مى کنند.
مسىر دوم ،جرىان پولى است که از سوى بنگاه هاى اقتصادى به سوى خانوارها
روان است.
بنگاه هاى اقتصادى ،سهم عوامل تولىد را متناسب با قىمت آن ها به صورت مزد ،سود
و اجاره به خانوارها مى پردازند .اىن مسىر ،درآمد خانوارها را نشان مى دهد.
مسىر سوم ،جرىان کاالها و خدمات از سوى بنگاه هاى اقتصادى به خانوارهاست.
بنگاه هاى اقتصادى کاال و خدمات موردنىاز خانوارها را تهىه و به آن ها عرضه مى کنند.
مسىر چهارم ،جرىان پولى است که از طرف خانوارها به سوى بنگاه هاى اقتصادى
روان است .خانوارها کاالها و خدمات مصرفى خود را از بنگاه هاى اقتصادى تهىه مى کنند
درباره اصطالح «عوامل تولىد» در فصل اول از بخش دوم کتاب ،با عنوان «تولىد» بحث خواهىم کرد.
1ــ
ٔ
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و در مقابل آن ،پولى را متناسب با قىمت کاالها و خدمات به بنگاه ها مى پردازند.
وجوه پرداختى به  عوامل تولىد (مزد    ،سود واجاره)
()2
()1

عوامل تولىد

(کار ،سرماىه و زمىن)

بنگاه هاى

خانوار ها

اقتصادى

کاالها وخدمات

()3
()4
وجوه پرداختى براى کاالها و خدمات
نمودار 1

البته همان گونه که قبال ً گفتىم ،نمودار  ،1تصوىر بسىار ساده و خالصه شده اى از
عرصه اقتصاد
فعالىت هاى اصلى ىک اقتصاد است که فقط بخشى از واقعىت ها را در
ٔ
در بر مى گىرد؛ براى مثال ،در اىن نمودار جاىگاه دولت و نقش آن مشخص نشده است.
با اىن حال ،همىن تصوىر ساده مى تواند به ما در درک مسائل اقتصادى کمک
کند؛ براى مثال ،با دىدن نمودار متوجه مى شوىم که با سه روش زىر مى توان ارزش ّ
کل
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تولىدات جامعه را محاسبه کرد:
اولّ ،
کل پولى که از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها جرىان پىدا مى کند،
1ــ در روش ّ
شماره .)4
محاسبه مى شود (مسىر
ٔ
دهنده ارزش ّ
کل کاالها و خدماتى است که خانوارها خرىدارى و
اىن مقدار پول ،نشان ٔ
مصرف کرده اند؛ زىرا در مقابل خرىد اىن کاالها و خدمات از بنگاه ها ،مبالغى به آن ها پرداخت
شده است؛ بنابراىن ،اگر هزىنه هاى مصرفى تمام خانوارها را با هم جمع کنىم ،تولىد ّ
کل
جامعه به دست مى آىد (البته در قالب همان نمودار ساده اى که مطرح کرده اىم) .اىن روش
محاسبه تولىد کل« ،روش هزىنه اى» نام دارد.
ٔ
2ــ در روش دومّ ،
کل پولى که از طرف بنگاه ها به سمت خانوارها جرىان مى ىابد (مسىر
کلىه عوامل تولىدى است
دهنده ارزش پولى ٔ
شماره  ،)2محاسبه مى شود .اىن مقدار ،نشان ٔ
ٔ
که در جرىان تولىد به کار گرفته مى شوند؛ به بىان دقىق تر ،هم زمان با فعالىت هاى تولىدى در
ِ
خدمات تولىد
سطح جامعه ،مقدارى درآمد اىجاد مى شود که معادل ارزش پولى کاالها و
شده است.
اىن درآمد ،بىن صاحبان عوامل تولىد ــ که در جرىان تولىد نقش دارند ــ تقسىم
مى شود؛ پس ،حاصل جمع درآمد تمامى خانوارها در سطح جامعه (مزد ،اجاره و سود)
ِ
دهنده ّ
تولىدى جامعه اىجاد شده است.
کل درآمدى است که بر اثر فعالىت
نشان ٔ
هم چنىن ،اىن درآمد معادل حاصل جمع ارزش پولى کاالها و خدمات تولىد شده در
محاسبه تولىد کل «روش درآمدى» نام دارد.
جامعه است .اىن روش در
ٔ
محاسبه تولىد ّ
کل جامعه وجود
3ــ عالوه بر دو روش ىاد شده ،روش سومى نىز براى
ٔ
دارد که «روش تولىد» ىا «روش ارزش افزوده» نامىده مى شود .براى توضىح اىن روش،
بهتراست ابتدا مفهوم ارزش افزوده را توضىح دهىم و بگوىىم که:
معموال ً خدمات و کاالهاىى که در نهاىت ،خانوارها از آن استفاده مى کنند ،مراحل
مختلفى را طى مى کنند؛ مثالً ،براى تولىد پوشاک اىن مراحل طى مى شود :تولىد پنبه،
تولىد نخ از پنبه ،تولىد پارچه از نخ و در نهاىت ،تولىد پوشاک از پارچه .مى توان گفت که
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مرحله بعدى مى شود
در هر مرحله ،بر ارزش محصول اولىه افزوده شده و محصول تحوىل
ٔ
مرحله نهاىى ادامه مى ىابد.
و اىن کار ،تا
ٔ
با توجه به مثال باال ،ارزش تولىد شده در هر ىک از مراحل مزبور را اىن گونه بىان
پنبه تولىدى خود را به ارزش  500رىال به کارگاه هاى
مى کنىم :کشاورزان هر واحد ٔ
رىسندگى مى فروشند.کارگاه هاى رىسندگى ،اىن مقدار پنبه را به مقدارى نخ تبدىل مى کنند
و آن را به ارزش  1500رىال به کارگاه هاى پارچه بافى مى فروشند.کارگاه هاى پارچه بافى
نىز نخ را به پارچه تبدىل مى کنند و آن را به مبلغ  3000رىال به کارگاه هاى تولىد پوشاک
مى فروشند .در اىن کارگاه ها پارچه به پوشاک تبدىل مى شود و سرانجام به مبلغ 5000
رىال به دست مصرف کنندگان مى رسد.
همان گونه که مى بىنىد ،هر تولىدکننده مقدارى بر ارزش محصول اولىه مى افزاىد و
مرحله بعد منتقل مى کند .در مراحل ىاد شده ،به ترتىب  1500 ، 1000 ، 500و
آن را به
ٔ
افزوده کارگاه تولىد
 2000رىال بر ارزش محصول افزوده شده است؛ براى مثال ،ارزش
ٔ
پوشاک  2000رىال است؛ زىرا معادل  3000رىال پارچه را به  5000رىال پوشاک تبدىل
کرده است.
محاسبه ارزش ّ
کل تولىد کاالها و خدمات نهاىى ،مى توان ارزش افزوده ها
حال براى
ٔ
نکته جالب
را با هم جمع کرد .در مثال ذکر شده ،اىن حاصل جمع برابر با  5000رىال استٔ .
اىن است که رقم  5000رىال برابر با ارزش پوشاک تولىد شده است؛ ىعنى ،چه ارزش پولى
کاالها و خدمات نهاىى (پوشاک) را محاسبه کنىم و چه مقدار ارزش افزوده در هر مرحله
از تولىد را محاسبه و با هم جمع کنىم ،به جوابى واحد مى رسىم؛ به اىن ترتىب ،ارزش تولىد
ّ
افزوده بخش هاى مختلف اقتصاد است .در واقع،
کل جامعه عبارت از مجموع ارزش
ٔ
اگر تولىد ّ
کل جامعه را از طرىق هر ىک از سه روش ىاد شده محاسبه کنىم ،به جواب هاى
ىکسانى مى رسىم؛ از اىن رو ،براى جلوگىرى از اشتباه ،حداقل دو روش را براى محاسبه
به کار مى گىرند و جواب ها را مقاىسه مى کنند.
آخرىن نکته اى که باىد به آن توجه کرد ،اىن است که چون در عمل ،عوامل و روابط
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محاسبه شاخص هاى تولىد کل در ىک جامعه نىز پىچىدگى
اقتصادى بسىار پىچىده اند ،پس
ٔ
خاصى دارد که در اىن جا امکان بررسى تفصىلى و دقىق آن وجود ندارد.
مفهوم محاسبه به قىمت جاری و قىمت ثابت

دهنده تولىد ّ
کل جامعه ــ اعم از تولىد
با توجه به مطالبى که گفتىم ،شاخص هاى نشان ٔ
ناخالص ملّى ،تولىد ناخالص داخلى و … ــ برحسب واحد پول ملّى سنجىده مى شوند؛
زىرا نمى توان مثال ً دو تن سىب ،بىست تن گندم و  1000جلد کتاب را با هم جمع کرد ّاما
مى توان ارزش آن ها را برحسب پول محاسبه و حاصل جمع آن ها را معلوم کرد؛ بدىن ترتىب،
مى توان مىزان تولىد جامعه را در سال هاى مختلف با هم مقاىسه کرد؛ مثال ً ممکن است مىزان
طى سه سال متوالى به ترتىب  1100 ، 1000و  1250هزار مىلىارد رىال باشد.
تولىد کل در ّ
با توجه به ارقام ىاد شده ،آىا تولىد ّ
کل اىن کشور در طول سه سال گذشته افزاىش ىافته
است؟ پاسخ اىن است که هر چند اىن ارقام ظاهر ًا افزاىش را نشان مى دهند ّاما نمى توان
آن را حتماً به حساب افزاىش تولىد ّ
کل کشور گذاشت .ارقام محاسبه شده براى هر سال،
در اصل حاصل ضرب مقدار کاالهاى تولىد شده در قىمت هر واحد از آن کاالهاست.
پس ،افزاىش از  1000رىال به  1100رىال ممکن است به دلىل افزاىش مقدار تولىد
ىا افزاىش قىمت هر واحد کاال ىا هر دوی آن ها باشد؛ به عبارت دىگر ،اگر جامعه دچار تورم
باشد ،مقدار تولىد ّ
کل محاسبه شده هر سال رقم بزرگ ترى را نشان مى دهد؛ در حالى که
اىن رقم بزرگ ،به معناى افزاىش تولىد نىست.
براى رفع اىن مشکل ،مى توان سال معىنى را به عنوان «سال پاىه» انتخاب کرده و
ارزش تولىدات هر سال را برحسب قىمت کاالها و خدمات در سال پاىه (نه سال جارى)
محاسبه تولىد کل از بىن مى رود و تغىىرات
محاسبه کرد؛ بدىن ترتىب ،اثر تغىىرات قىمت در
ٔ
دهنده تغىىر مىزان تولىد کاالها و خدمات خواهد بود.
موجود فقط نشان ٔ
او ل را سال پاىه در نظر بگىرىم ،ممکن است
در مثال مطرح شده در باال ،اگر سال ّ
او ل ،به ترتىب ، 1000
مقدار تولىد جامعه در سه سال موردنظر برحسب قىمت هاى سال ّ
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 1070و  1140رىال باشد؛ در اىن صورت ،مى توان نتىجه گرفت که از  100رىال افزاىش
تولىد ّ
محاسبه سابق 70 ،رىال آن ناشى از
او ل) براساس
کل در سال دوم (نسبت به سال ّ
ٔ
افزاىش مقدار تولىد و  30رىال آن ناشى از افزاىش قىمت هاست.
بر اىن اساس ،تولىدکل در سال دوم به قىمت جارى برابر با  1100رىال و به قىمت
او ل به عنوان سال پاىه) ،برابر با  1070رىال است؛ بنابراىن،
ثابت (با در نظر گرفتن سال ّ
محاسبه تولىد کل به قىمت ثابت ،آمار و اطالعات
براى ارزىابى وضعىت اقتصادى کشور با
ٔ
مطمئن ترى به دست مى آىد.
محاسبه تولىد جامعه نىست بلکه اقتصاددانان در
اىن دقت  و توجه ،فقط منحصر به
ٔ
محاسبه ساىر شاخص هاى اقتصادى مثل مىزان صادرات ،واردات ،مصرف و … نىز از
ٔ
متغىرهاى با قىمت ثابت استفاده مى کنند.
پرسش

1ــ دلیل اهمیت مطالعهٔ حسابداری م ّلی را بیان کنید .
2ــ فعالیت تولیدی چیست؟
3ــ چرا در اندازه گیری تولید ّ
کل جامعه  ،ارزش کاالهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟
4ــ برای محاسب ٔه فعالیت های تولیدی در حسابداری م ّلی چه شرایطی الزم است؟
  5ــ چرا هر ساله باید درصدی از تولیدات جامعه را بابت استهالک کاالهای سرمایه ای
کنار گذاشت؟
مقایسه بین جوامع نقش و
  6ــ کدام یک از دو شاخص درآمد م ّلی و درآمد سرانه در
ٔ
اهمیت بیش تری دارد؟ به چه دلیل؟
محاسبه ارزش ّ
کل تولیدات جامعه چه روش هایی وجود دارد؟ نام ببرید .
7ــ برای
ٔ
محاسبه ارزش ّ
کل تولیدات جامعه استفاده از یک روش کافی است؟ چرا؟
   8ــ آیا برای
ٔ
محاسبه ارزش کل تولیدات جامعه شرح دهید .
9ــ روش ارزش افزوده را در
ٔ
محاسبه تولید ّ
کل جامعه ،
10ــ برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در
ٔ
چه باید کرد؟
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بخش 2
تولید و بازار
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فصل 1
تولید
آىا منابع و امکانات موجود در طبىعت به طور مستقىم مورد
استفاده قرار مى گىرد؟
همان گونه که قبال ً گفتىم ،انسان نىازهاى متعدد و نامحدود خود را با مصرف کاالها
و خدمات رفع مى کند؛ براى مثال ،نىاز به غذا با مصرف مواد غذاىى و نىاز به پوشاک با
خرىدن و مورد استفاده قرار دادن انواع لباس برآورده مى شود .نىاز انسان به دانستن نىز
از طرىق خرىدن و خواندن کتاب هاى مختلف ىا ساىر وساىل اطالع رسانى برآورده مى شود.
استفاده ما قرار مى گىرند ،با استفاده از منابع
بسىارى از کاالها و خدماتى که مورد
ٔ
و امکاناتى که در طبىعت موجود بوده و در دسترس ما قرار گرفته است ،تهىه مى شوند.
براى اىن که بتوانىم کاال و خدمات موردنىاز خود را با استفاده از منابع و امکانات
موجود تهىه کنىم ،به کار و تالش نىاز دارىم؛ به عبارت دىگر ،اىن منابع به گونه اى که هستند
استفاده ما قرار گىرند و نىازهاىمان را برطرف کنند بلکه باىد با ىک سلسله
نمى توانند مورد
ٔ
اقدامات ،آن ها را به کاالهاى موردنىاز خود تبدىل کنىم .اىن سلسله اقدامات که براى تبدىل
منابع به کاالهاى موردنىاز صورت مى گىرد ،همان «تولىد» است.
از طرىق فعالىت هاى تولىدى ،کاالها و خدمات موردنىاز جوامع بشرى تهىه مى شود.
محصوالت کشاورزى ،محصوالت صنعتى و خدمات نهاىى ،همه و همه حاصل فعالىت هاى
تولىدى اند.
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فعالىت 1ــ2

آماده مصرف شود  ،چه مراحلی را باید طی کند؟ این مراحل را
برای این که یک کاال
ٔ

فهرست کنید .
    تولىدکنندگان

عرصه اقتصاد
تعداد زىادى از مؤسسات گوناگون به صورت گسترده به فعالىت در
ٔ
ــ اعم از تولىد ،توزىع ،خرىد و فروش ــ مشغول اند .عالوه بر اىن مؤسسات ،افراد زىادى
نىز به صورت مستقل و به تنهاىى به فعالىت هاى مختلف مشغول اند.
نحوه فعالىت اىن مؤسسات و افراد متوجه مى شوىم که
نتىجه
ٔ
با بررسى وضعىت و ٔ
همه آن ها ــ ىعنى محصولى که تولىد و عرضه مى کنند ــ تماماً توسط خانوارها
فعالىت ٔ
به مصرف نمى رسد .در واقع ،تعدادى از مؤسسات و افراد ،کاالها و خدمات موردنىاز
مردم را تهىه مى کنند و به بىان دقىق تر ،محصوالت آن ها به صورت مستقىم به مصرف مردم
مى رسدّ ،اما محصوالت ساىر مؤسسات اىن گونه نىست .اىن محصوالت توسط مؤسساتى
که کاالها و خدمات موردنىاز مردم را تهىه مى کنند ،خرىدارى مى شوند و در جرىان تولىد
کاالها و خدمات مصرفى مردم مورد استفاده قرار مى گىرند؛ در واقع ،اىن محصوالت به
صورت غىرمستقىم بر مصرف مردم اثر مى گذارند.
فعالىت دو گروه تولىدکنندگانى که محصوالتشان به صورت مستقىم و غىرمستقىم
به مصرف مردم مى رسد ،به نوعى مکمل هم است؛ از اىن رو ،بىن اىن دو گروه ارتباط نزدىکى
نحوه اىن ارتباط به مثال زىر توجه کنىد:
وجود دارد .براى روشن شدن موضوع و ٔ
مؤسسه تولىدى اقدام به بهره بردارى از معادن آهن مى کند .اىن مؤسسه سنگ آهن
ىک
ٔ
اولىه فرآورى ،به مجتمع فوالدسازى عرضه مى کند.
طى
مرحله ٔ
ٔ
تولىدى خود را بعد از ّ
مجتمع سنگ آهن خرىدارى شده را به محصوالت فوالدى ،از جمله ورق فوالدى ،تبدىل
کارخانه اتومبىل سازى خرىدارى مى کند
مى کند .ورق هاى فوالدى تولىد شده در مجتمع را
ٔ
بدنه اتومبىل را تهىه مى کند .در نهاىت ،اتومبىل به بازار
و با استفاده از آن ها قطعات مختلف ٔ
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عرضه مى شود و در اختىار مصرف کنندگان قرار مى گىرد.
همان طور که مى بىنىد ،در اىن مثال ،تولىدات در مراحل اولىه توسط مردم خرىدارى
نمى شوند؛ در واقع ،مردم نه سنگ آهن مصرف مى کنند و نه با ورق فوالدى کارى دارند.
اىن محصوالت اگرچه به صورت مستقىم مورد مصرف مردم قرار نمى گىرند ّاما چون در
جرىان تولىد اتومبىل ــ که مورد نىاز مردم است ــ به مصرف مى رسند ،مى گوىىم به صورت
غىرمستقىم در مصرف مردم مؤثرند.
فعالىت  2ــ2

پنج نوع کاالی واسطه ای را نام ببرید .
انگىزۀ تولىدکنندگان

در مثالى که ذکر شد ،اگر تولىدکنندگان سنگ آهن ىا ورق هاى فوالدى به هر دلىل
عرضه اتومبىل موردنىاز مردم نىز با
دچار مشکل شوند و از کار دست بکشند ،تولىد و
ٔ
اشکال مواجه مى شود .اگر صاحبان کارخانه هاى اتومبىل سازى کار را تعطىل کنند،
مردم ــ ىعنى مصرف کنندگان اتومبىل ــ دچار مشکل خواهند شد.
اگر نانواىان ،خواربارفروشان ،رانندگان تاکسى ،فروشندگان لوازم التحرىر ،عکاسان
روزمره جامعه مختل مى شود.
و … تصمىم بگىرند که از کار دست بکشند ،زندگى
ٔ
حال اىن سؤال مطرح مى شود که چرا معموال ً اىن وضعىت دشوار پىش نمى آىد؟
به عبارت دىگر ،چرا صاحبان اىن مشاغل نه تنها کار را تعطىل نمى کنند بلکه با جدىت
هرچه بىش تر به فعالىت خود ادامه مى دهند و در نتىجه ،مصرف کنندگان دچار کمبود و
دشوارى هاى حاصل از آن نمى شوند؟
انگىزه بسىارى از تولىدکنندگان کاالها و خدمات ،در انجام فعالىت هاى
بى تردىد
ٔ
روزمره خود ،خدمت به همنوعان است که به نوعى «عبادت» تلقى مى شود و ارزش بسىارى
ٔ
راننده تاکسى در پاىان ىک روز تالش مى تواند با رضاىت خاطر
دارد؛ بدىن ترتىب ،ىک
ٔ
ناشى از ىک روز خدمت به همشهرىان و همنوعان خود به خانه برود ىا ىک خواربارفروش،
36

از اىن که کاالى موردنىاز مردم را تهىه کرده و در اختىارشان قرار داده است ،احساس
رضاىت خاطر خواهد کرد .همىن مسئله در مورد مشاغل دىگر نىز صادق است.
انگىزه خدمت به همنوعان به تنهاىى جواب مسئله نىست .تولىدکنندگان با
با اىن حال،
ٔ
ارائه خدمات خود به جامعه ،کسب درآمد مى کنند .ممکن است صاحبان برخى از مشاغل،
ٔ
ارائه خدمات خود چندان اعتنا نکنند و بىش تر به رضاى
به درآمد کسب شده از طرىق ٔ
خداوند و رسىدن به آرامش روحى توجه داشته باشند .ىا اىن که درآمد حاصل در مقابل
همه مشاغل ىا افراد اىن
ارزش خدماتشان به جامعه بسىار ناچىز باشدّ ،اما بى تردىد براى ٔ
انگىزه خدمت به هم نوع بدون چشم داشت
گونه نىست .حتى در بعضى جوامع ممکن است
ٔ
مادى بسىار ضعىف باشد؛ بدىن جهت ،مى گوىىم تولىدکنندگان با هدف کسب درآمد و سود
عرضه کاالها و خدمات موردنىاز مردم مى پردازند.
به تولىد و
ٔ
فعالىت 3ــ2

انگیزه های تولیدکنندگان از تولید چیست؟ در مورد انگیزه های تولیدکنندگانی که
می شناسید  ،بحث کنید .
     هزینه  ،درآمد و سود

تولىدکنندگان براى تولىد محصوالت خود ــ اعم از کاالها ىا خدمات مختلف ــ به
ناچار باىد مقدارى پول هزىنه کنند .آن ها باىد محلى را به عنوان کارگاه ،مغازه ىا دفترکار
خرىدارى ىا اجاره کنند ،ماشىن آالت و لوازم موردنىاز دىگر و نىز مقدارى مواد اولىه را
بخرند و تعدادى کارگر و کارمند را نىز به استخدام خود درآورند .مبالغى را که تولىدکنندگان
براى تولىد صرف مى کنند« ،هزىنه هاى تولىد» مى نامند.
تولىدکنندگان در مقابل ،با فروش محصوالت خود مقدارى پول به دست مى آورند
که آن را «درآمد» مى نامىم .اگر مىزان درآمد از هزىنه بىش تر باشد ،مى گوىىم تولىدکننده از
فعالىت خود سود برده است .بدىهى است مىزان سود برابر با تفاوت درآمد و هزىنه است؛
دوره زمانى معىن ــ مثال ً ىک سال ــ براى
براى مثال ،اگر تولىدکننده اى در طول ىک ٔ
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فعالىت هاى تولىدى خود ده مىلىون رىال هزىنه کرده باشد و کاالهاى تولىد شده را به مبلغ
دوازده مىلىون رىال بفروشد ،مى گوىىم دو مىلىون رىال سود برده است.
البته ممکن است در شراىط خاصى تولىدکننده نه تنها سود به دست نىاورد بلکه متحمل
زىان نىز بشود؛ ىعنى ،درآمدهاى به دست آمده از هزىنه هاى تولىد کم تر باشد.
تولىدکنندگان تالش مى کنند از وضعىت زىان دورى کنند .آن ها براى اىن کار باىد تا
حد ممکن هزىنه هاى تولىد را کاهش دهند؛ مثالً ،از استخدام نىروى کار غىرالزم بپرهىزند،
ّ
در مصرف مواد اولىه صرفه جوىى کنند و جلوى رىخت و پاش ها را بگىرند.
تولىدکننده اى که در مثال قبل از او ىاد کردىم ،ممکن است بتواند با صرفه جوىى و
د ّقت خاص خود ،هزىنه هاى تولىد را از سطح ده مىلىون رىال به نه مىلىون رىال کاهش دهد؛
بدون آن که از مىزان تولىد بکاهد؛ به اىن ترتىب ،او با صرفه جوىى در مصرف مواد اولىه
و جلوگىرى از اتالف و رىخت و پاش ،ىک مىلىون رىال به سود خود اضافه کرده است.
از سوى دىگر ،تولىدکنندگان براى به دست آوردن سود بىش تر ىا جلوگىرى از زىان
باىد درآمد خود را افزاىش دهند .دست ىابى به اىن هدف در صورتى مىسر مى شود که آن ها
براى محصوالتشان بازار خوبى فراهم کنند و کاالهاىشان را با قىمت مناسب بفروشند.
تولىدکننده موردنظر ما ،با تالش خود مى تواند مىزان درآمد حاصل از فروش را از دوازده
ٔ
مىلىون رىال در سال به دوازده و نىم مىلىون رىال افزاىش دهد و بدىن ترتىب ،نىم مىلىون
رىال به سود خود اضافه کند.
البته بعضى تولىدکنندگان به جاى کسب سود در کوتاه مدت به فکر سود در سال هاى
آىنده اند .اىن گروه ممکن است کاالهاىشان را با قىمتى پاىىن تر عرضه کنند .در اىن حالت ،اگر
چه درآمد تولىدکنندگان کم تر است و سود کم ترى عاىد آن ها مى شود ّاما مشترىان بىش ترى
را جذب مى کنند و به اىن وسىله ،اعتبارى به دست مى آورند .ممکن است تولىدکنندگان
عرضه کاالهاىى با کىفىت بهتر
به جاى صرفه جوىى در هزىنه هاى تولىد ،سعى در تهىه و
ٔ
داشته باشند .در اىن حالت ،اگر چه سود امروز آن ها کم تر مى شود ّاما اعتماد مشترىان
ساىه اىن جلب اعتماد ،در سال هاى آىنده مى توانند مقدار بىش ترى
را جلب مى کنند و در ٔ
کاال تولىد کنند و به فروش برسانند؛ اىن کار براى ساىر تولىدکنندگان مىسر نخواهد بود.
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انگىزه کسب سود بىش تر در آىنده ،از
همان طور که مى بىنىد ،در اىن وضعىت تولىدکننده با
ٔ
بخشى از سود فعلى صرف نظر مى کند.
فعالىت  4ــ2

یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید :
الف ــ تحقیق کنید این واحد تولیدی چه هزینه هایی دارد .
ب ــ به نظر شما  ،چگونه می توان سود این واحد تولیدی را افزایش داد؟
عوامل تولىد

تولىدکنندگان براى انجام فعالىت هاى تولىدى خوىش به عوامل مختلفى نظىر نىروى
کار ،مواد اولىه ،تجهىزات و ساىر ملزومات نىازمندند .بدىهى است که نىازهاى تولىدکنندگان
مؤسسه تولىد محصوالت کشاورزى،
کاالهاى مختلف ،با هم متفاوت است؛ براى مثال ،ىک
ٔ
مؤسسه
به زمىن کشاورزى ،نىروى کار ،آب ،کود ،انبار و سردخانه نىاز دارد؛ در حالى که ىک
ٔ
تولىد محصوالت صنعتى ،به نىروى کار ،ماشىن آالت ،مواد اولىه و نظاىر آن نىازمند است.
عمده تولىدکنندگان کاال و خدمات مختلف را مى توان به سه
به طورکلى ،نىازهاى
ٔ
دسته اصلى منابع طبىعى ،نىروى انسانى و سرماىه تقسىم کرد.
ٔ
1ــ منابع طبىعى :در جرىان تولىد کاالها و خدمات از امکانات و منابعى که خداوند  
از طریق طبىعت در اختىار ما قرار داده است ،استفاده مى کنىم .در فعالىت هاى کشاورزى،
زمىن و در فعالىت هاى صىادى ،درىا مورد بهره بردارى قرار مى گىرد .در فعالىت هاى صنعتى
همه اىن عناصر جزء
نىز از مواد خامى که از معادن استخراج مى شود ،استفاده مى کنىمٔ .
منابع طبىعى شناخته مى شوند .گاه اىن مجموعه با عنوان «زمىن» معرفى مى شود ّاما همان
مفهوم منابع طبىعى را ّمدنظر دارد.
2ــ نىروى انسانى :تولىد و فراهم آوردن محصوالت موردنىاز با استفاده از منابع
طبىعى ،نىازمند کار و تالش انسان است؛ به عبارت دىگر ،تا تالش انسان نباشد ،منابع
بى کران و با ارزش طبىعت قابلىت استفاده پىدا نمى کنند؛ به همىن دلىل ،نقش نىروى انسانى
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در جرىان تولىد بسىارمهم است.
اگر چه هر ىک از عوامل تولىد در جاى خود داراى اهمىت اند و نقش و تأثىر هىچ ىک
را نمى توان انکار کرد اما نىروى انسانى ىا منابع انسانى نسبت به ساىر عوامل تولىد از اهمىت
وظىفه ترکىب
خاصى برخوردار است و به عنوان برترىن عامل تولىد محسوب مى شود؛ زىرا
ٔ
ساىر عوامل تولىد را نىز برعهده دارد.
دهنده هر جامعه اند ،رفتارهاى اقتصادى هر ىک از
از آن جا که افراد ،تشکىل
ٔ
آن ها ــ چه مثبت و چه منفى ــ بر متغىرهاى کالن جامعه نىز تأثىر مى گذارند و به همىن
توسعه اقتصادى
ترتىب ،عملکرد آن ها ــ خواه تولىد کننده باشند و خواه مصرف کننده ــ بر
ٔ
جامعه مؤثر است.
فعالىت  5ــ2

توجه  :ظرفیت تولید برق نیروگاه شهید رجایی (بزرگ ترین نیروگاه حرارتی برق
ایران) در حال حاضر  1500مگاوات (= یک میلیون وات) است .
1ــ با فرض این که جمعیت ایران  60میلیون نفر و هرخانوار شامل  4نفر باشد ،در
صورتی که هر خانواریک المپ  100اضافی را خاموش کند :
الف) چند مگاوات برق صرفه جویی می شود؟
ب) میزان صرفه جویی را با میزان تولید نیروگاه شهید رجایی مقایسه کنید .
2ــ به نظر شما ،اعضای هر خانواده با رعایت چه مواردی میتوانند در کاهش هزینههای
کشور مؤثر باشند؟
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اتاق کنترل نیروگاه برق

نیروی انسانی نیمه ماهر

نیروی انسانی ساده

نیروی انسانی ماهر

استفاده تولىدکنندگان قرار مى گىرد .در
نىروى انسانى در رده هاى مختلف مورد
ٔ
بعضى از فعالىت هاى تولىدى کارگر ساده موردنىاز است؛ در بعضى فعالىت هاى دىگر باىد
از نىروى انسانى آموزش دىده و ماهر استفاده شود؛ زىرا انجام پاره اى فعالىت ها مستلزم
درجات بسىار باالى تخصص و دانش فنى است.
نىروى انسانى را با توجه به تجربىات و مهارت هاىى که دارد ىا تحصىالت و دوره هاى
آموزشى اى که گذرانده است ،مى توان به نىروى انسانى ساده ،نىروى انسانى نىمه ماهر و نىروى
انسانى ماهر ىا متخصص طبقه بندى کرد .از نىروى انسانى به عنوان عامل کار نىز ىاد مى شود.
3ــ سرماىه :انسان براى بهره بردارى از منابع طبىعى به ابزار و تجهىزات نىازمند
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گذشته انسان هاست.
است .اىن ابزار و تجهىزات در واقع حاصل کار
ٔ
عامل سرماىه ،کاالهاى سرماىه اى اند که در طول زمان بادوام بوده و خدمات حاصله
تهىه
از آن ها در جرىان تولىد مورد استفاده قرار مى گىرد؛ بدىن ترتىب ،تولىدکنندگان با ٔ
ماشىن آالت و ملزومات و … جرىان تولىد را شکل مى دهند .به کاالهاى بادوامى که در
جرىان تولىد به کار گرفته مى شود« ،سرماىه» مى گوىند؛ به اىن ترتىب ،منابع طبىعى ،نىروى
انسانى و سرماىه در مجموع «عوامل تولىد» را تشکىل مى دهند.
همان طور که گفتىم ،تولىدکنندگان هزىنه هاىى را متقبّل مى شوند .اىن هزىنه ها در واقع
همان پولى است که براى خرىد عوامل تولىد به صاحبان آن ها مى پردازند؛ براى مثال ،زمىن
را در اختىار مى گىرند تا در آن به فعالىت کشاورزى بپردازند ىا از معادن آن بهره بردارى
کنند .در مقابل ،به صاحب زمىن ــ که ممکن است ىک شخص خاص ىا دولت به عنوان
نماىنده کل جامعه باشد ــ «اجاره» مى پردازند ىا نىروى انسانى را به کار مى گىرند تا بتوانند از
ٔ
منابع طبىعى بهره بردارى کنند و به تولىد کاالها و خدمات بپردازند و در مقابل ،به کارگران و
کارمندان خود «مزد» ىا «حقوق» مى پردازند .آن ها هم چنىن ،از سرماىه براى فعالىت تولىدى
خود استفاده مى کنند و قىمت سرماىه را نىز به صاحبان آن مى پردازند؛ زىرا صاحب سرماىه در
مؤسسه تولىدى شرىک باشد.
سرماىه خود ،توقع دارد در عاىدى
مقابل در اختىار قرار دادن
ٔ
ٔ
پرسش

1ــ تولید چیست ؟
همه محصوالت تولید شده به صورت مستقیم به مصرف می رسند ؟ چرا؟
2ــ آیا ٔ
3ــ سود چیست و چگونه محاسبه می شود؟
4ــ تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر چه اقداماتی انجام می دهند؟
شیوه کاری را
   5ــ تولیدکنندگانی که به فکر کسب سود بلندمدت اند ،معمو ًال کدام
ٔ
دنبال می کنند؟
  6ــ عوامل تولید را نام ببرید .
7ــ آیا می توان یکی از عوامل تولید را مهم تر از دیگر عوامل دانست؟ چرا؟
  8ــ پولی که تولیدکنندگان برای خرید عوامل تولید می پردازند  ،با چه عنوان هایی
نصیب خانواده ها می شود؟
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فصل 2
بازار
آىا مى دانىد قىمت کاالهاى مختلف در بازار چگونه
تعىىن مى شود؟
انسان براى رفع نىازهاى خود ،ناگزىر از مصرف بعضى کاالها و خدمات است.
هر ىک از اىن کاالها ىا خدمات موردنىاز توسط تعدادى بنگاه تولىد مى شود و سپس
مصرف کنندگان آن ها را خرىدارى مى کنند و به مصرف مى رسانند؛ از اىن رو ،براى هر
کاال مى توان دو گروه «تولىدکننده» و «مصرف کننده» در نظر گرفت .تولىدکنندگان با هدف
به دست آوردن سود ،به تولىد کاالها مى پردازند و مصرف کنندگان نىز براى رفع نىاز خود،
کاالها را خرىدارى مى کنند.
نحوه تصمىم گىرى و اقدام تولىدکنندگان ومصرف کنندگان و نىز واکنش آن ها نسبت
ٔ
به تغىىرات وضعىت اقتصادى ،با عنوان «رفتار اقتصادى» شناخته مى شود.
  بررسى رفتار اقتصادی مصرف کنندگان

انگىزه مصرف کنندگان از خرىد کاالها ،رفع نىاز است .تصمىم آن ها در مورد خرىد کاال ،از
ٔ
درباره
سلىقه خودشان و قىمت ساىر کاالها تأثىر مى پذىرد .در زىر
عواملى مانند قىمت کاال ،درآمدٔ ،
ٔ
مهم ترىن عامل ،ىعنى قىمت کاال و تأثىر آن بر رفتار اقتصادى مصرف کنندگان سخن مى گوىىم.
43

تجربه نشان مى دهد که با افزاىش قىمت ىک کاال ،مىزان مصرف ىا خرىد آن از سوى
مصرف کنندگان کاهش مى ىابد .در مقابل ،با کاهش قىمت کاال مقدار خرىد آن افزاىش
وسىله مصرف کنندگان ،با هم
مى ىابد؛ به عبارت دىگر ،قىمت ىک کاال و مقدار خرىد آن به ٔ
رابطه معکوس دارند .دلىل اىن امر آن است که با افزاىش قىمت ،مصرف کنندگان سعى
ٔ
مى کنند نىازشان را با مصرف کاالهاى مشابه ــ که قىمت آن ها افزاىش نىافته است ــ برآورده
کنند؛ مثالً ،در صورتى که قىمت گوشت قرمز افزاىش ىابد ،مصرف کنندگان اىن کاال ،نىاز
خود را از طرىق خرىد گوشت سفىد برطرف خواهند کرد؛ بدىن ترتىب ،مصرف کاالىى که
قىمت آن افزاىش ىافته است ،کم مى شود .عالوه بر اىن ،مى توان گفت با افزاىش قىمت هرکاال
انگىزه بىش ترى براى صرفه جوىى در مصرف آن خواهند داشت .اىن عامل
مصرف کنندگان
ٔ
نىز مى تواند خرىد کاال را کاهش دهد .مثال زىر مربوط به تقاضا براى گوشت قرمز است:
جدول 1
قىمت (به رىال)
100
150
200
250
300
350
400

مقدار خرىد (به کىلو)
1200
1000
800
600
400
200
ــ
قىمت (به رىال)
400
350
300
250
200

منحنى تقاضا

150
100

D

مقدار تقاضا (به کىلو)
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1200

1000

نمودار 2

800

600

400

200

0

جدول  ،1مقدار خرىد گوشت قرمز را به ازاى قىمت هاى مختلف نشان مى دهد .اىن
دهنده چگونگى رفتار
اطالعات را مى توان به صورت نمودار نشان داد .منحنى تقاضا که نشان ٔ
اقتصادى مصرف کنندگان است ،در نمودار  2و با استفاده از اطالعات جدول  1رسم شده است.
نزولى بودن منحنى تقاضا ،به اىن معناست که با افزاىش قىمت ،مقدار تقاضا کاهش
ىافته و در مقابل ،با کاهش قىمت ،مقدار تقاضا افزاىش مى ىابد.
فعالىت  6ــ2

رابطه قیمت و مقدار
قیمت یک کاالی خاص را در ماههای متفاوت سال یادداشت کنید و
ٔ
تقاضای آن را بررسی کنید .

بررسى رفتار اقتصادی تولىدکنندگان

انگىزه تولىدکنندگان از تولىد ىک کاال ،کسب سود است .تصمىم تولىدکنندگان
ٔ
در مورد مىزان تولىد ىک کاال ،از عواملى چون سطح قىمت آن کاال ،هزىنه هاى تولىد و
درباره مهم ترىن
پىش بىنى تولىد کنندگان در مورد رونق ىا رکود بازار متأثر مى شود .در زىر
ٔ
اىن عوامل ،ىعنى قىمت کاال و تأثىر آن بر مىزان تولىد ،بحث مى کنىم.
با بررسى رفتار تولىدکنندگان ،به اىن حقىقت پى مى برىم که با افزاىش قىمت ىک
عرضه آن افزاىش مى ىابد؛ زىرا افزاىش قىمت به معناى کسب سود
کاال مىزان تولىد و
ٔ
بىش تر است و اىن امر تولىدکنندگان را تشوىق مى کند که بر مىزان فعالىت خوىش بىفزاىند.
هم چنىن ،سبب مى شود که تولىدکنندگان جدىد نىز وارد مىدان شوند و با امىد به کسب سود
به فعالىت بپردازند.
عرضه گوشت قرمز به ازاى قىمت هاى مختلف نشان داده شده
در جدول  ،2مقدار
ٔ
دهنده
است .اىن اطالعات را مى توان به شکل نمودار نىز نشان داد .منحنى عرضه نشان ٔ
چگونگى رفتار اقتصادى تولىدکنندگان است .اىن منحنى در نمودار  3و با استفاده از
اطالعات جدول  2رسم شده است.
45

جدول 2
قىمت (به رىال)

مقدار عرضه (به کىلو)

100

0

150

200

200

400

250

600

300

800

350

1000

400

1200

منحن

قىمت (به رىال)

S

ىع
رض

ه

400
350
300
250
200
150
100

مقدار عرضه (به کىلو)

1200

1000

800

600

400

200

0

نمودار 3

عرضـه
صعودى بودن منحنى عرضه به اىن معناست که با افزاىش قىـمت ،مقدار
ٔ
گوشت قرمز افزاىش خواهد ىافت و در مقابل ،با کاهش قىمت ،عرضه نىز کاهش مى ىابد.
  تعادل و قىمت تعادلى

رفتار اقتصادى تولىدکنندگان و مصرف کنندگان باىد با ىکدىگر هماهنگ باشد .اگر
تولىدکنندگان بىش تر از مقدار خرىد مصرف کنندگان ،گوشت قرمز تولىد کنند ،موفق به
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فروش آن مقدار اضافى نخواهند شد .هم چنىن ،اگر مصرف کنندگان بخواهند به مقدارى
بىش تر از آن چه تولىدکنندگان عرضه کرده اند ،گوشت قرمز خرىدارى کنند ،دچار مشکل
خواهند شد.
عاملى که اىن هماهنگى و تعادل را اىجاد مى کند ،قىمت کاالست .براى بررسى اىن
مسئله ،دو جدول  1و  2را در کنار هم بررسى مى کنىم .جدول  3ترکىب اىن دو جدول
است .همان طور که در جدول  3مشاهده مى کنىد ،در سطح قىمت  250رىال ،بىن عرضه
و تقاضا برابرى اىجاد شده است؛ زىرا مصرف کنندگان در اىن سطح قىمت ،فقط 600
واحد گوشت قرمز خرىدارى مى کنند .از سوى دىگر ،تولىدکنندگان هم به همىن مىزان
گوشت قرمز تولىد و عرضه کرده اند؛ به عبارت دىگر ،نه تولىدکنندگان براى به فروش رساندن
کاالهاى خود با مشکل روبه رو شده و نه خرىداران به دلىل کمبود کاال ،به ناچار از خرىد
آن منصرف مى شوند.
جدول 3
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با بررسى جدول  3متوجه مى شوىم که در سطوح دىگر قىمت ،بىن عرضه و تقاضا
تعادل وجود ندارد؛ مثالً ،در سطح قىمت  200رىال ،مصرف کنندگان ماىل به خرىد 800
واحد کاالىند؛ در حالى که تولىدکنندگان فقط  400واحد کاال تولىد و عرضه مى کنند.
در اىن حالت ،مى گوىىم که در بازار آن کاال ،کمبود عرضه وجود دارد؛ زىرا گروهى از
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مصرف کنندگان موفق به خرىد کاالى موردنظر خود نمى شوند .هم چنىن در سطح قىمت
 300رىال ،مصرف کنندگان ماىل به خرىد  400واحد کاالىند؛ در حالى که تولىدکنندگان 800
واحد کاال تولىد و عرضه مى کنند .در اىن حالت ،مى گوىىم که در بازار آن کاال ،مازاد عرضه
وجود دارد؛ زىرا گروهى از تولىدکنندگان براى محصوالت خود خرىدار پىدا نمى کنند.
بنابراىن ،در سطح قىمت پاىىن تر از  250رىال ،در بازار با کمبود عرضه روبه رو
مى شوىم؛ زىرا به دلىل ارزان بودن کاال ،تقاضا براى آن زىاد است؛ در حالى که تولىدکنندگان
عرضه آن کم مى شود.
انگىزه کافى ندارند؛ در نتىجه ،تولىد و
براى تولىد آن کاال به آن مقدار،
ٔ
ٔ
هم چنىن در سطح قىمت باالتر از  250رىال ،در بازار با مازاد عرضه روبه رو مى شوىم؛
زىرا به دلىل گران بودن کاال ،تولىدکنندگان که به دنبال کسب سود بىش ترند ،به تولىد بىش تر
مى پردازند؛ در حالى که مصرف کنندگان به خرىد و مصرف اىن کاالى گران به آن مقدار
تماىل نشان نمى دهند .اىن وضعىت در نمودار  4نشان داده شده است.
عرضه

مازاد عرضه

تقاضا

کمبود عرضه
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مقدار عرضه

سطح قىمت  250رىال را که به ازاى آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر مى شوند،
«قىمت تعادلى» مى گوىند؛ زىرا بازار با اىن قىمت به تعادل مى رسد و در آن کمبود ىا مازاد
مشاهده نمى شود.
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حال اىن پرسش مطرح مى شود« :اگر در بازار کمبود ىا مازاد وجود داشته باشد،
در هر صورت ،چه اتفاقى خواهد افتاد؟» براى پاسخ دادن به اىن پرسش ،ابتدا وضعىت
کمبود را مطالعه مى کنىم.
در بازار هنگامى کمبود اتفاق مى افتد که قىمت از سطح قىمت تعادلى پاىىن تر باشد.
در نتىجه ،گروهى از مصرف کنندگان موفق به خرىد کاالى موردنىاز خود نخواهند شد .اىن
گروه ،براى خرىد کاال حاضرند مبلغ باالترى بپردازند و اىن امر سبب افزاىش قىمت کاال
مى شود .باال رفتن قىمت باعث مى شود که از ىک سو ،تولىدکنندگان رغبت بىش ترى به
تولىد نشان دهند و از سوى دىگر ،مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند؛ پس در حالت
فاصله بىن عرضه و تقاضا کاهش مى ىابد .اىن افزاىش قىمت
کمبود ،قىمت باال مى رود و
ٔ
فاصله بىن عرضه و تقاضا از بىن برود و تعادل در بازار
تا سطحى ادامه مى ىابد که درآن،
ٔ
برقرار شود؛ اىن سطح قىمت همان قىمت تعادلى است.
وقتى که در بازار قىمت از سطح قىمت تعادلى باالتر برود ،مازاد عرضه به وجود
مى آىد؛ بدىن ترتىب که چون گروهى از تولىدکنندگان موفق نمى شوند کاالىشان را بفروشند،
حاضر خواهند بود آن را با قىمتى پاىىن تر به فروش برسانند؛ در نتىجه ،قىمت پاىىن مى آىد.
با پاىىن آمدن قىمت ،از ىک سو مصرف کنندگان مقدار خرىد خود را افزاىش مى دهند
و از سوى دىگر ،تولىدکنندگان از مقدار تولىد مى کاهند؛ پس ،در حالت وجود مازاد عرضه،
فاصله بىن مىزان عرضه و تقاضا کم تر مى شود .اىن کاهش قىمت
قىمت کاهش مى ىابد و
ٔ
فاصله بىن عرضه و تقاضا از بىن برود و در بازار تعادل
تا سطحى ادامه مى ىابد که در آن،
ٔ
برقرار شود .همان طور که مى بىنىد ،باز هم به همان سطح قىمت تعادلى که موجب برابر شدن
مقدار عرضه و تقاضا مى شود ،مى رسىم.
به طورکلّى ،هرگاه در بازار ،قىمت در سطح قىمت تعادلى نباشد ،عواملى آن را به
سمت قىمت تعادلى مى کشانند؛ بدىن ترتىب ،اگر در بازار قىمت کاالىى در حال افزاىش
باشد ،مى گوىىم به دلىل کمبود (ىعنى فزونى تقاضا بر عرضه) ،قىمت به سمت قىمت تعادلى
پىش مى رود .برعکس ،اگر قىمت کاالىى در حال کاهش باشد ،مى گوىىم به دلىل وجود
مازاد (ىعنى فزونى عرضه بر تقاضا) ،قىمت به سمت قىمت تعادلى پىش مى رود.
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فعالىت  7ــ2

جدول زیر را کامل کنید  .آن گاه بر روی منحنی عرضه و تقاضایی که در یک دستگاه
نقطه تعادل را مشخص کنید .
مختصات رسم می کنید ٔ ،
قىمت (به رىال)

مقدار تقاضا (به کىلو) مقدار عرضه (به کىلو)
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ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
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ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

بازار چىست؟

در مباحث اقتصادى وقتى از بازار ىک کاالى خاص سخن مى گوىىم ،منظور ارتباط
نحوه رفتار و عکس العمل آن ها نسبت به تغىىر
ٔ
مجموعه خرىداران و فروشندگان آن کاال و ٔ
عوامل اقتصادى است و نه ضرورتاً ،مکان خاصى که به اصطالح «بازار» نامىده مى شود؛
از اىن رو ،وقتى ــ براى مثال ــ بازار کاالىى مثل روغن نباتى را مطالعه مى کنىم ،در واقع،
وضعىت خرىداران و فروشندگان اىن کاال و نىز منطقى را که بر رفتارشان حاکم است ،مورد
توجه قرار مى دهىم .هم چنىن سعى دارىم درىابىم که تغىىرات در اىن بازار ،چه تغىىرى در
قىمت و مقدار کاال اىجاد مى کند.
رقابت و انحصار

وقتى بازار ىک کاالى خاص را بررسى و مطالعه مى کنىم ،ممکن است شاهد اىن
وضعىت باشىم که تعدادى تولىدکننده ىا فروشنده در بازار حضور دارند و هر ىک مى کوشند
کاالى خود را به فروش برسانند و مشترىان بىش ترى را به سوى خود جذب کنند .بى تردىد
هر ىک از اىن فروشندگان که بتواند کاالى بىش ترى بفروشد و مشترىان بىش ترى را جذب
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کند ،به همان نسبت عرصه را بر ساىرىن تنگ خواهد کرد؛ در واقع ،اىن فروشنده توانسته
است مشترىان فروشندگان دىگر را به سوى خود جلب کند.
در چنىن وضعىتى ،اىن فروشندگان رقىب هم خواهند بود؛ به عبارت دىگر ،در بازار
بىن فروشندگان رقابت حاکم است و چنىن بازارى ،بازار رقابتى نامىده مى شود .ممکن
است در مورد کاالىى دىگر وضعىت به اىن شکل باشد که در بازار فقط ىک تولىدکننده ىا
فروشنده حضور داشته باشد و رقىبى در مقابل او فعالىت نکند؛ در اىن صورت ،اگر فردى
فروشنده منحصر به فرد آن برود.
بخواهد آن کاال را تهىه کند ،باىد به سراغ تولىدکننده ىا
ٔ
فروشنده منحصر به فرد را که رقىبى
اىن وضعىت را «انحصار» مى گوىىم و تولىدکننده ىا
ٔ
ندارد« ،انحصارگر» مى نامىم.
نقطه مقابل هم اند .در وضعىت رقابت ،خرىداران قدرت
پس رقابت و انحصار دو ٔ
انتخاب دارند و مى توانند به سراغ هر ىک از فروشندگان بروند ّاما در وضعىت انحصار
مجبورند به سراغ انحصارگر بروند؛ زىرا امکان دىگرى براىشان وجود ندارد.
حال سؤال اىن است« :تأثىر هر ىک از اىن دو وضعىت بر بازار چىست؟» مسلماً،
وقتى که چند تولىدکننده در بازار با هم به رقابت مى پردازند ،هر ىک سعى مى کنند از ىک
سو ،با بهبود بخشىدن به کىفىت محصول خود و از سوى دىگر ،با پاىىن آوردن قىمت،
مشترىان بىش ترى را به خود جلب کنند و از بازار سهم بىش ترى به دست آورند؛ در نتىجه،
مصرف کنندگان مى توانند کاالىى با کىفىت مناسب تر و قىمت نسبتاً پاىىن تر تهىه کنند.
از طرفى ،اگر در بازار فقط ىک تولىدکننده باشد ،تالش براى بهبود کىفىت چندان
ضرورتى ندارد .هم چنىن ،انحصارگر مجبور نمى شود که قىمت کاال را پاىىن بىاورد تا ساىر
رقبا را از مىدان به در کند؛ چون ،اصال ً رقىبى وجود ندارد.
مقاىسه بىن دو وضعىت رقابت و انحصار ،مى توان گفت که رقابت بىن تولىدکنندگان
در
ٔ
به نفع مصرف کنندگان است.
ممکن است تولىدکنندگانى که با هم رقابت مى کنند ،تصمىم بگىرند که با هم کنار بىاىند
و دست از رقابت بردارند؛ در اىن صورت ،آن ها از شراىط بهترى برخوردار خواهند شد؛
چون دىگر مجبور نمى شوند که کاالىشان را با قىمت پاىىن بفروشند؛ به همىن دلىل ،همکارى
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تولىدکنندگان و عدم رقابت بىن آن ها به ضرر مصرف کنندگان تمام مى شود.
هر چه تعداد تولىدکنندگان در بازار زىادتر باشد ،اتحاد و همکارى بىن آن ها کم تر
تولىدکننده رقىب مى توانند دور هم جمع شوند و تصمىم بگىرند که به جاى
مى شود؛ مثالً ،سه
ٔ
رقابت ،با هم متحد شوند تا با افزاىش قىمت سود بىش ترى ببرند ّاما امکان متحد شدن صد
تولىدکننده رقىب بسىار کم است؛ به همىن دلىل ،هر قدر تعداد تولىدکنندگان زىادتر و رقابت
ٔ
فشرده تر باشد ،منافع بىش ترى نصىب مصرف کنندگان مى شود.
فروشنده انحصارگر ىا چند
همان طور که ممکن است در بازار با ىک تولىدکننده ىا
ٔ
فروشنده رقىب روبه رو شوىم ،ممکن است در طرف خرىدار نىز چنىن وضعىتى
تولىدکننده و
ٔ
حاکم باشد؛ ىعنى ،در بازار کاالىى خاص ،فقط ىک خرىدار وجود داشته باشد ىا اىن که
چند خرىدار با هم رقابت کنند؛ پس ،وضعىت رقابت و انحصار همان گونه که در طرف
فروشنده وجود دارد ،در طرف خرىدار نىز مى تواند وجود داشته باشد؛ مثل کاالهاىى که
دولت تنها خرىدار آن هاست.
در اىن جا نىز وجود رقابت بىن خرىداران به نفع فروشندگان است؛ در حالى که
وضعىت انحصارى خرىدار باعث مى شود که فروشندگان مجبور شوند کاالهاى خود را با
قىمتى که خرىدار انحصارگر تعىىن مى کند ،به او بفروشند.
پرسش

1ــ تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هنگام افزایش قیمت یک کاالی معین  ،چه رفتاری
از خود نشان میدهند؟
2ــ عوامل مؤثر بر تصمیم مصرف کنندگان را در خرید یک کاال نام ببرید .
انگیزه مصرف کننده در خرید یک کاال چیست؟
3ــ
ٔ
انگیزه تولیدکننده در تولید یک کاال چیست؟
4ــ
ٔ
   5ــ بازار در چه شرایطی دچار مازاد عرضه و در چه شرایطی دچار کمبود عرضه میشود؟
   6ــ هنگامی که بازار دچار کمبود عرضه است  ،چگونه می تواند به حالت تعادلی برسد؟
   7ــ بین بازار انحصاری و بازار رقابتی چه تفاوتی وجود دارد؟
 8ــ مزایای بازار رقابتی نسبت به بازار انحصاری چیست؟
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بخش 3
مدیریت کالن اقتصادی
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فصل 1
دولت و اقتصاد
آىا دولت باىد در اقتصاد دخالت کند؟
مقدمه

اداره امور اىن جوامع
از زمان شکل گىرى نخستىن تمدن هاى بشرى ،نىاز به نهادى که ٔ
را به عهده بگىرد ،احساس مى شد؛ بنابراىن ،به تدرىج نخستىن دولت ها به وجود آمدند .از
آن زمان تاکنون ،نهاد دولت مسىرى طوالنى و پرفراز و نشىب را پشت سر گذاشته است.
ماهىت اىن نهاد و مىزان قدرت آن در جوامع مختلف ،متفاوت بوده ّاما با گذشت زمان و
تکامل جوامع و به وىژه دست ىابى به ف ّناورى هاى نوىن و پىشرفت هاى سرىع در تسخىر طبىعت
محدوده اقتدار دولت نىز وسىع تر شده است؛ به طورى که در
و کشف قوانىن حاکم بر آن،
ٔ
عصر ما ،انسان ها وجود و حضور دولت را بسىار بىش تر از اعصار گذشته احساس مى کنند.
حوزه اقتدار دولت ها تشکىالت
با شکل گىرى امپراتورى هاى بزرگ و گسترش
ٔ
دولتى پىچىده تر شد و اىن نهاد در جوامع بشرى نقش مهم تر و جدى ترى را به عهده گرفت.
با وجود اىن ،دولت ها ــ چه بزرگ و چه کوچک ــ در دوران گذشته وظاىف محدود و
نسبتاً مشخصى داشتند که شامل حفظ نظم جامعه و مقابله با تجاوز دشمنان بود.
محدوده اقتصاد جامعه نىز نفوذ کردند و روابط
با گذشت زمان ،دولت ها به تدرىج به
ٔ
مالى خود را با شهروندان ،پىچىده تر کردند؛ اىن روابط به دو شکل اعمال مى شد :اخذ
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مالىات و خراج از مردم و هزىنه کردن اىن مالىات ها به صورت هاى مختلف؛ از جمله :پرداخت
حقوق کارکنان کشورى و لشکرى و ساىر هزىنه هاى جارى دولت .به عالوه ،دولت ها در
مواقع قحطى و گرانى نىز به اقدامات خاصى دست مى زدند.
با اىن حال ،نقش اقتصادى دولت ها در زمان هاى گذشته در مقاىسه با امروز بسىار
کمرنگ و محدود به موارد خاص و حالت هاى استثناىى بوده است؛ به اىن ترتىب ،دولت ها
بىش تر حافظان نظم و امنىت و مدافع ملت ها در مقابل دشمنان داخلى و خارجى بودند و
براى تأمىن هزىنه هاى مربوط به اىن فعالىت ها ،به جمع آورى مالىات اقدام مى کردندّ .اما
درعرصه اقتصاد فعالىت بسىار گسترده اى دارند و حضورشان را دراقتصاد
امروزه دولت ها
ٔ
جامعه نمى توان نادىده گرفت .آن ها عالوه بر حفظ نظم و امنىت ،وظاىفى نظىر هداىت جامعه
توسعه اقتصادى ،اىجاد اشتغال ،مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادى و
در مسىر رشد و
ٔ
نظاىر آن را نىز برعهده گرفته اند.
فعالىت  1ــ3

1ــ در مورد ضرورت تشکیل دولت در جامعه گفت وگو کنید .
2ــ نقش اقتصادی دولت را در جوامع گذشته و امروز مقایسه کنید .
  نقش اقتصادی دولت

جامعه امروزى ،دولت چه نقشى در اقتصاد دارد؟
در
ٔ
عرصه اقتصاد جامعه چىست؟
و هدفش از حضور در
ٔ
اهداف اقتصادى دولت را مى توان به صورت زىر دسته بندى کرد:
همه
1ــ اشتغال کامل :اشتغال کامل به وضعىتى اطالق مى شود که در جامعه ٔ
جوىندگان شغل ،داراى شغلى مناسب باشند و بىکارى وجود نداشته باشد .در جوامع
امروزى ،مـعموال ً مشکل بـىکارى وجود دارد و در بـعضى جوامع ــ بـه وىژه جـوامع در
جـدى اقتـصادى ،اجتـماعى
حـال تـوسعه ــ اىـن مشـکل گـاه بـه ىـک مشـکل حـاد و ّ
تـبدىـل مـى شود.
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به دلىل آثار ِ
سوء اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى بىکارى ،معموال ً دولت ها براى مقابله
با اىن مشکل و مهار آن بسىار تالش مى کنند.
عرصه اقتصاد ،اىجاد اشتغال
بدىن ترتىب ،مى توان گفت ىکى از اهداف دولت در
ٔ
کامل و مبارزه با بىکارى است .براى تحقق اىن هدف ،دولت ها مى کوشند شراىط رونق
اقتصادى را فراهم آورند .در چنىن شراىطى ،فعالىت هاى تولىدى گسترش مى ىابند و تماىل
تولىدکنندگان به استخدام نىروى کار جدىد بىش تر مى شود .اىن به معناى اىجاد فرصت هاى
شغلى جدىد و رسىدن به  اشتغال کامل است.
فعالىت  2ــ3

منطقه محل زندگی خود تحقیق کنید .
در مورد علل بیکاری در شهر یا
ٔ

عرصه اقتصاد ،جلوگىرى از افزاىش
2ــ ثبات قىمت ها :هدف دىگر دولت در
ٔ
بى روىه و نوسانات قىمت هاست .در شراىط تورم باال ،قىمت کاالها و خدمات به سرعت
افزاىش مى ىابد و اقتصاد کشور دچار اختالل مى شود .هم چنىن ،به دلىل افزاىش قىمت
کاالها و خدمات ،افراد کم درآمد جامعه براى تأمىن کاالهاى موردنىاز خود با مشکالت
جدى روبه رو مى شوند؛ در نتىجه ،سطح رفاه عمومى کاهش مى ىابد.
ّ
روىه
در اىن شراىط ،تالش دولت بر اىن است که تا ّ
حد ممکن از افزاىش مداوم و بى ٔ
قىمت ها جلوگىرى کرده و با اتخاذ سىاست هاى مناسب ،تورم را مهار و رشد قىمت ها را
تثبىت کند.
فعالىت  3ــ3

برای مبارزه با تورم  ،چه راه هایی وجود دارد؟ در این باره بررسی کنید .

فاصله چشم گىرى که از نظر سطح زندگى
3ــ رشد و توسعۀ اقتصادى :به دلىل
ٔ
توسعه
و امکانات بىن جوامع توسعه ىافته و در حال توسعه پدىد آمده است ،دست ىابى به
ٔ
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اقتصادى و طّى مراحل پىشرفت براى کشورهاى در حال توسعه ،به گونه اى که به کاهش
فاصله مذکور منتهى شود ،هدف مهمى است .سىاست هاى اعمالى از سوى دولت در
ٔ
اقتصاد ،اىن هدف مهم را نىز تحت تأثىر قرار مى دهد.
سىاست هاى اقتصادى دولت مى تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کُند سازد ىا
تجربه توسعه در کشورهاى پىشرفته نىز نشان مى دهد
برعکس بر سرعت آن بىفزاىد .بررسى ٔ
که دولت ها در حرکت اىن گونه جوامع به سمت توسعه ىافتگى تأثىر بسزاىى داشته اند.
امروزه در اکثر کشورهاى در حال توسعه ،دولت ها با جدىت تمام از طرح هاى توسعه
توسعه بىش تر ،برنامه رىزى و سىاست گذارى
سخن مى گوىند و براى دست ىابى به رشد و
ٔ
عرصه اقتصاد کشورها وارد مى شوند.
مى کنند و با اىن هدف و آرمان به
ٔ
4ــ بهبود وضع توزىع درآمد :مقابله با فقر و ارتقاى سطح زندگى اقشار کم درآمد
و فقىر جامعه همواره ىکى از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها در جوامع مختلف بوده است.
از ىک سو ،مصلحان اجتماعى و معلمان اخالق بر ضرورت حماىت و کمک
اقشار ثروتمند به فقرا و افراد کم درآمد تأکىد کرده اند و از سوى دىگر ،نهضت هاى
اجتماعى ــ سىاسى بزرگ با شعار تالش براى بهبود زندگى فقرا شکل گرفته و گسترش
ىافته اند.
از دىدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حماىت از اقشار کم درآمد ،راهى براى گسترش
توسعه اقتصادى و افزاىش سرعت روند توسعه ىافتگى جامعه است؛ زىرا فقر گسترده
ٔ
جانبه جوامع باشد.
مى تواند مانعى بر سر راه
توسعه همه ٔ
ٔ
در اىن زمىنه دولت ها ،با توجه به ضرورت مقابله با فقر ،معموال ً به طراحى و اجراى
سىاست هاىى مى پردازند که بتواند ابعاد فقر را در جامعه محدود کند .بنابر آن چه گفتىم،
عرصه اقتصاد جامعه تلقى کرد.
اىن هدف را نىز مى توان ىکى از اهداف دولت در
ٔ
منظور از دخالت دولت چىست؟

عرصه اقتصاد را در دو محور عمده مى توان بررسى کرد:
فعالىت هاى دولت در
ٔ
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عرضه کاالها و خدمات
1ــ
ٔ
2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد.
1ــ عرضۀ کاالها و خدمات :دولت مى تواند با سرماىه گذارى ،در بازار بعضى از
کاالها و خدمات وارد شود و به تولىد ،عرضه و فروش آن ها بپردازد .دراىن زمىنه ،دولت
با تأسىس شرکت ها و مؤسسات مختلف که به نام شرکت هاى دولتى شناخته مى شوند ،اقدام
به فعالىت مى کند.
عرضه بعضى کاالها باشد و بهره بردارى از
ممکن است دولت ماىل به تولىد و
ٔ
برخى منابع و معادن را خود عهده دار شود؛ براى مثال ،کشف ،استخراج ،تصفىه و توزىع
فرآورده هاى نفتى را به عهده بگىرد و با تأسىس ىک شرکت ،اىن فعالىت ها را انجام دهد؛
به اىن ترتىب ،دولت با عرضه و فروش فرآورده ها ،درآمد کسب مى کند.
هم چنىن ممکن است در برخى زمىنه ها مردم و به عبارت دىگر« ،بخش خصوصى»
حاضر به سرماىه گذارى نشوند .دلىل اىن کار نىز مى تواند عدم اطمىنان از سودآورى ،نىاز
اولىه بسىار زىاد ىا عوامل دىگر باشد .در اىن حالت ،دولت ناچار به سرماىه گذارى
به
سرماىه ٔ
ٔ
در اىن زمىنه مى شود و کاالها و خدمات موردنىاز مردم را عرضه مى کند .بعضى از شاخه هاى
اولىه بسىار زىادى نىاز دارند ــ نظىر تولىد فوالد ــ از اىن نوع اند.
صنعت که به
سرماىه ٔ
ٔ
عالوه بر اىن ،ممکن است در بعضى شراىط خاص ،دولت به ناچار برخى مؤسسات
عرضه بعضى کاالها
تولىدى و تجارى را تحت پوشش بگىرد و بدىن ترتىب ،در بازار تولىد و
ٔ
و خدمات درگىر شود .اىن وضعىت به دلىل بروز جنگ تحمىلى در کشور ما اتفاق افتاد و
اداره برخى واحدهاى صنعتى و تولىدى را به عهده گرفت.
دولت به ناچار مالکىت و ٔ
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2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد :دولت براى هداىت اقتصاد
عرصه فعالىت هاى
در مسىر مطلوب و موردنظر خود و با هدف اىجاد نظم و انضباط در
ٔ
اقتصادى جامعه ،قوانىنى را وضع کرده و سىاست هاىى را براى اجرا در کشور طراحى
مى کند؛ براى مثال ،جهت جلوگىرى از واردات کاالهاى خاص به کشور ،قوانىنى را وضع
و اجرا مى کند ىا براى تشوىق تولىدکنندگان به فعالىت بىش تر و تولىد برخى کاالها ،امتىازات
و امکاناتى را در نظر مى گىرد.
آىنده اقتصاد و مشخص کردن اهداف
به طورکلى ،دولت با در نظر گرفتن تصوىرى از ٔ
آن ،مى کوشد فعالىت هاى اقتصادى جامعه را به سمت و سوى موردنظر خود هداىت کند.
روىه
هدف هاىى نظىر کاهش مصرف گراىى ،محدود ساختن واردات و مصرف بى ٔ
کاالهاى وارداتى ،برنامه رىزى در جهت به کارگىرى ف ّناورى هاى نوىن ،افزاىش فعالىت هاى
تولىدى و سرماىه گذارى در مناطق محروم کشور را مى توان از طرىق طراحى و اجراى
سىاست هاى مناسب دنبال کرد.
اختالف نظر بىن اقتصاددانان دربارۀ نقش دولت در اقتصاد

عرصه اقتصاد بىن اقتصاددانان اتفاق نظرى وجود
درباره نقش و وظاىف دولت در
ٔ
ٔ
عرصه اقتصاد فعالىت کند؛ زىرا بدون
ندارد .گروهى معتقدند دولت باىد به طور جدى در
ٔ
حضور دولت و نقش قوى آن ،اقتصاد کشور نمى تواند در مسىر درست و مناسب پىش برود.
عرصه اقتصاد وارد شود و دخالت کند؛ زىرا
در مقابل ،گروهى دىگر معتقدند دولت نباىد در
ٔ
با دخالت دولت وضعىت اقتصاد بهتر نمى شود؛ به عبارتى ،آن ها معتقد به اقتصاد آزادند.
بدىن ترتىب ،مى توان دو گروه فکرى را از هم باز شناخت :ىکى ،مدافعان نقش قوى
و پررنگ دولت در اقتصاد که اقتصاد آزاد بدون حضور قوى دولت را فاقد کارآىى مى دانند
جدى دولت در اقتصادند.
و دىگرى ،طرفداران اقتصاد آزاد که مخالف حضور و نقش ّ
حال تفاوت دىدگاه اىن دو گروه را در دو محور اشاره شده ،بررسى مى کنىم:
1ــ عرضۀ کاالها و خدمات :طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند اگر دولت در اىن
حوزه وارد شود و تصدى کارخانه ها ،معادن و صناىع را در دست خود بگىرد ،نمى تواند
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آن ها را به صورت کارآمد اداره کند .آن ها مى گوىند بخش خصوصى به روشى بسىار بهتر
اداره اىن فعالىت ها برآىد.
عهده ٔ
و با مدىرىت کارآمدتر مى تواند از ٔ
طرفداران اقتصاد آزاد ،شواهد فراوانى را از مدىرىت ناکارآمد دولتى در کشورهاى
مختلف ارائه مى کنند و مى گوىند اگر بخش خصوصى در اىن حوزه ها جاىگزىن دولت بشود،
اىن فعالىت ها به صورت سودآور اداره شده و در نهاىت ،جامعه از آن منتفع خواهد شد.
در مقابل ،طرفداران حضور دولت در اقتصاد مى گوىند که بخش خصوصى در
تجربه کافى براى تصدى فعالىت ندارد و به همىن دلىل ،الزم است
کشورهاى در حال توسعه ٔ
از حماىت دولت برخوردار باشد .از سوى دىگر ،با توجه به اهمىت بعضى از حوزه هاى
فعالىت در اقتصاد ،آن ها مى گوىند بخش خصوصى به دلىل توجه به سود خود ،شاىد
صالحىت الزم را براى تصدى چنىن فعالىت هاىى نداشته باشد.
2ــ وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد :طرفداران اقتصاد آزاد مى گوىند
براى وضع قوانىن و سىاست گذارى در اقتصاد ،باىد اطالعات کافى از اقتصاد و جنبه هاى
مختلف آن داشت .دولت در صورتى مى تواند در اىن عرصه موفق باشد که اطالعات روشن و
دقىقى از اقتصاد کشور داشته باشد که معموال ً چنىن نىست .اگر قانون گذارى بدون اطالعات
الزم انجام بگىرد ،ممکن است به جاى آثار مثبت ،شاهد آثار منفى باشىم ،به عبارت دىگر،
دولت به جاى اىن که اقتصاد را در مسىر درست هداىت کند ،آن را به بىراهه خواهد برد.
همان طورى که مى بىنىد ،اختالف نظر بىن اىن دو گروه جدى است وهر کدام دالىل
متعددى در دفاع از باورهاى خود ارائه مى کنند.
در حال حاضر ،بسىارى از اقتصاددانان به ترکىب اىن دو دىدگاه و دست ىابى به ترکىبى
بهىنه از دولت ــ بازار رأى مى دهند؛ به گونه اى که دولت در بعضى عرصه هاى محدود از
اقتصاد فعالىت کند و در عىن حال ،بخش خصوصى و بازار نىز بتواند بدون محدودىت به
گسترش ابعاد فعالىت هاى خود بپردازد.
در سال هاى اخىر در کشور ما توجه جدى سىاست گذاران به ضرورت افزاىش توان
و اقتدار بخش خصوصى جلب شده است .دولت ملزم شده است که با واگذارى بخش مهم
عرصه اقتصاد به بخش خصوصى که در چارچوب سىاست هاى
از فعالىت هاى خود در
ٔ
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اجراى اصل  44قانون اساسى مطرح شده است ،سهم خود را در اقتصاد کاهش بدهد و
موجبات تقوىت بخش خصوصى در اقتصاد کشور را فراهم سازد؛ اىن به معناى حرکت
در مسىر دست ىابى به ترکىب بهىنه از حضور دولت و مشارکت بخش خصوصى است.
فعالىت  4ــ3

یک واحد دولتی را که تولید کنند ٔه کاال یا خدمتی است  ،نام ببرید  .در مورد علل دولتی
بودن این واحد در کالس گفت و گو کنید .
پرسش

1ــ اهداف اقتصادی دولت را فهرست کنید .
2ــ چرا دولت ها برای تثبیت قیمت ها تالش می کنند؟
توسعه اقتصادی به اختصار توضیح دهید .
3ــ نقش دولت را در رشد و
ٔ
4ــ چرا مقابله با فقر یکی از هدف های مهم دولت هاست؟
توسعه اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنید .
نحوه توزیع درآمد بر
ٔ
  5ــ تأثیر ٔ
  6ــ دولت فعالیت های خود را در اقتصاد به چه صورت هایی انجام می دهد؟
7ــ دولت چگونه از طریق وضع قوانین و سیاست گذاری می  تواند در اقتصاد
دخالت کند؟
زمینه اقتصاد طراحی کند؟
 8ــ دولت چه وقت می تواند قوانینی درست و کارآمد در
ٔ
9ــ تفاوت دو دیدگاه مخالفان و موافقان دخالت دولت در اقتصاد را به اختصار شرح
دهید .
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فصل 2
اقتصاد و قانون اساسى جمهوری اسالمى اىران

مسائل اقتصادى در قانون اساسى کشورمان چه جاىگاهى دارند؟
قانون اساسى در هر کشورى چارچوب کلى نظام اقتصادى ،اجتماعى و سىاسى آن
کلىه قوانىن و ضوابط در آن جامعه براساس روح حاکم بر قانون اساسى
را معلوم مى سازدٔ .
تدوىن مى شود؛ بدىن ترتىب ،نوع نگاه ىک جامعه به اقتصاد و قوانىن حاکم بر آن ،در اصول
اقتصادى قانون اساسى آن کشور جلوه گر مى شود.
قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران که در سال  1358تدوىن شده است ،در شراىطى
جانبه آنان در
مطرح شد که انقالب شکوهمند اسالمى با پاىمردى بى نظىر مردم و حماىت همه ٔ
پاىه تعالىم اسالمى فراهم شده
بهمن  1357به پىروزى رسىده و مقدمات تأسىس حکومتى بر ٔ
بود .خواست عمومى مردم ،از ىک سو ،بر چىده شدن روابط غلط اقتصادى در دوران
پاىه اصول انسان ساز
رژىم سابق و از سوى دىگر ،طراحى نظام اقتصادى ــ اجتماعى بر ٔ
ِ
خواست مردم تدوىن شد.
اسالم بود .قانون اساسى با رعاىت هر دو
فصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران که شامل اصل چهل و سوم
تا پنجاهم مى شود ،با عنوان اقتصاد و امور مالى به مسائل اقتصادى کشور پرداخته و
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چارچوب کلى نظام اقتصادى مطلوب خود را ترسىم کرده است .در اىن جا محورهاى کلى و
وىژگى هاى اساسى نظام اقتصادى کشور را از دىد قانون اساسى مورد توجه قرار مى دهىم:
اقتصاد وسىله است نه هدف

از آن جا که در ادىان الهى از عدم دل بستگى به تعلقات دنىاىى و در نظر گرفتن آخرت
بحث مى کنند ،ممکن است اىن طور به نظر برسد که اقتصاد اسالمى به رشد اقتصادى و باال
بردن سطح رفاه مردم توجهى ندارد .از سوى دىگر ،طبعاً باىد نظام اقتصادى که رىشه در
زده غربى داشته باشد.
تعالىم اسالمى دارد ،تفاوتى اساسى با اقتصاد مصرف گرا و مصرف ٔ
مقدمه قانون اساسى آمده است:
در
ٔ
«در تحکىم بنىان هاى اقتصادى ،اصل ،رفع نىازهاى انسان در جرىان رشد و تکامل
اوست نه هم چون دىگر نظام هاى اقتصادى تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوىى؛ زىرا که در
مکاتب مادى ،اقتصاد خود هدف است و بدىن جهت در مراحل رشد ،اقتصاد عامل تخرىب
و فساد و تباهى مى شود ولى در اسالم ،اقتصاد وسىله است و از وسىله انتظارى جز کاراىى
بهتر در راه وصول به هدف ،نمى توان داشت».
بدىن ترتىب مى توان گفت قانون اساسى مسىرى را براى رشد و تعالى روحى و معنوى
انسان در نظر گرفته است که در آن ،اقتصاد به عنوان وسىله اى به کار گرفته مى شود تا
جامعه انسانى هدف نىست بلکه
انسان را به مقصد برساند .رفاه و برخوردارى مادى براى
ٔ
باىد وسىله اى براى رشد خالقىت انسان باشد.
استقالل اقتصادی و رهاىى از وابستگى

آن چه در سال هاى پاىانى عمر رژىم پهلوى ،موجبات نگرانى بسىارى از نخبگان اىران
دوست و طالب سرافرازى و سربلندى کشورمان را فراهم ساخته بود ،اىن بود که کشورمان
در طول اىن سال ها با وجود برخوردارى از درآمدهاى عظىم نفت ،به جاى اىن که در مسىر
توسعه و دست ىابى به اقتصادى توانمند و متکى به خود حرکت کند ،به طور مداوم در مسىر
وابستگى هر چه بىش تر به قدرت هاى بزرگ حرکت مى کرد و مىزان وابستگى و اتکا به خارج
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مدام بىش تر و بىش تر مى شد .آرزوى اىن افراد اىن بود که اىران بتواند در مسىر رهاىى از
وابستگى حرکت کند ،روى پاى خود باىستد و با اتکا به تواناىى هاى خود به سطح باالى
دانش و ف ّناورى دست پىدا کند.
وابسته سابق ،مقدمات
با پىروزى انقالب اسالمى و برچىده شدن پاىه هاى حکومت
ٔ
اندىشه
عرصه اقتصاد و صنعت آغاز شد .در تدوىن قانون اساسى نىز
اىن حرکت جدى در
ٔ
ٔ
دست ىابى به استقالل اقتصادى و رهاىى از منجالب وابستگى مورد توجه قرار گرفت .در
نکته محورى ،تأمىن استقالل اقتصادى ،جلوگىرى
اصل چهل و سوم قانون اساسى بر چهار ٔ
سلطه بىگانگان ،خودکفاىى و رهاىى از وابستگى ،تأکىد شده است.
از ٔ
استقالل اقتصادی چىست؟

عرصه
مفهوم استقالل اقتصادى با استقالل سىاسى متفاوت است .اگر ىک کشور در
ٔ
سىاست به کشور دىگرى وابسته نباشد و بتواند بدون اعمال نفوذ کشورهاى قدرتمند براى
مسائل خود تصمىم گىرى کند ،مى گوىىم اىن کشور داراى «استقالل سىاسى» است؛ به
عبارت دىگر ،عدم وابستگى سىاسى را معادل استقالل سىاسى مى دانىم.
درباره استقالل اقتصادى نمى توان عدم وابستگى اقتصادى را معادل استقالل
اما
ٔ
همه کشورها به گونه اى به هم دىگر وابستگى اقتصادى
اقتصادى دانست .در جهان امروزٔ ،
دارند؛ هر کشورى از نظر اقتصادى به کشورهاى دىگر وابسته است و در عىن حال ،بعضى
کشورهاى دىگر هم به آن کشورها وابستگى دارند؛ براى مثال ،ىک کشور مواد خام معدنى
صادر مى کند و مشترىان اىن کاال به آن کشور وابستگى دارند و در مقابلِ ،
خود آن کشور
فروشنده ماشىن آالت
ماشىن آالت صنعتى از خارج مى خرد و در نتىجه ،به کشورهاى
ٔ
وابسته است.
اما اىن وابستگى اقتصادى مى تواند داراى مراتب باشد؛ براى مثال ،ىک کشور ممکن
است شدت وابستگى خود به واردات بعضى کاالها را کاهش بدهد و اگر نتواند آن کاال را
از خارج تهىه کند ،دچار مشکل نىز نشود؛ در اىن صورت ،اىن کشور از وابستگى فاصله
مى گىرد و به استقالل اقتصادى نزدىک مى شود.
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ممکن است ىک کشور به درآمدهاى ناشى از صادرات ىک ىا چند کاال وابسته باشد و
اگر بازار آن کاالها دچار بحران بشود ،اقتصاد آن کشور مختل مى شود .اىن گونه کشورها
را کشورهاى «تک محصولى» مى نامىم که به طبع ،از وضعىت استقالل اقتصادى به دورند.
بدىن ترتىب ،اگر کشورى منابع تأمىن کاالهاى وارداتى ىا بازارهاى فروش کاالهاىش
را متنوع کند ىا از وضعىت تک محصولى فاصله بگىرد ىا اىن که امکان تأمىن بعضى نىازها
را در داخل فراهم کند ،به وضعىت استقالل اقتصادى نزدىک مى شود.
کشور ما در گذشته به شدت به درآمدهاى نفتى وابسته بود و کشورى تک محصولى
به شمار مى رفت .در سال هاى بعد از پىروزى انقالب اسالمى دولت تالش کرد تا منابع
حد امکان متنوع بشود و وابستگى به درآمدهاى نفتى کاهش بىابد .هر
درآمدى کشور تا ّ
چند هنوز هم اقتصاد ما وابستگى به درآمدهاى نفتى دارد اما مىزان درآمد ناشى از صادرات
غىرنفتى به سرعت افزاىش ىافته است؛ به عبارت دىگر ،درآمدهاى صادراتى کشور متنوع تر
شده و از وضعىت تک محصولى فاصله گرفته است.
عرصه علم و ف ّناورى ،سعى شده است توان فنى
از سوى دىگر ،با تالش فراوان در
ٔ
کشور افزاىش ىابد و امکان تأمىن نىازهاى صناىع کشور در داخل فراهم بشود؛ براى مثال،
در سال هاى اول بعد از پىروزى انقالب که ناگهان کشور ما با مشکل تحرىم اقتصادى روبه رو
شد ،حتى براى تولىد توپ پالستىکى هم ف ّناورى الزم را در اختىار نداشت و بدون کمک
متخصصان خارجى تولىد آن مىسر نبود؛ اما اىنک کشور ما با کمال افتخار در دانش هوا
ماهواره امىد و قراردادن آن در مدار
و فضا ،پىشرفت هاى چشم گىرى داشته و ساخت
ٔ
با ف ّناورى کامال ً بومى ،نشان اىن است که کشور ما در مسىر قطع وابستگى به قدرت هاى
مرحله استقالل اقتصادى ،حرکت جدى اى داشته است.
بزرگ و رسىدن به
ٔ
تالش برای رىشه کن کردن فقر

تالش براى رىشه کن کردن فقر و تأمىن زندگى انسانى براى اقشار فقىر و کم درآمد
جامعه جزء تعالىم اساسى ادىان الهى و در رأس آن ها دىن مبىن اسالم است .از سوى دىگر،
به اعتقاد بسىارى از اقتصاددانان ،وجود فقر گسترده در جوامع در حال توسعه ،خود به
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توسعه اقتصادى عمل مى کند.
عنوان مانعى بر سر راه دست ىابى به
ٔ
قانون اساسى جمهورى اسالمى در اصل چهل و سوم بر رىشه کن کردن فقر و
همه افراد جامعه تأکىد کرده است.
محرومىت و تأمىن نىازهاى اساسى ٔ
  توجه به شأن و منزلت انسان

اىن امر که در جامعه اى روابط اقتصادى به گونه اى تنظىم شود که فقر وجود نداشته
همه مردم در رفاه زندگى کنند ،به طبع خىلى با ارزش است و آرزوى بسىارى از
باشد و ٔ
مصلحان اجتماعى در گذشته و حال بوده است؛ با اىن حال ،شاىد اىن هم به تنهاىى کافى
نباشد .آن چه حتى از رفع فقر هم مهم تر است ،روش اىن کار است .آىا روش هاى رسىدگى
به شراىط زندگى فقرا ،براساس حفظ شأن و منزلت انسانى آن ها طراحى شده است؟
انسان اشرف مخلوقات و جانشىن خداوند بر روى زمىن است؛ پس ،اىن که صرفاً
براى انسان رفاه فراهم شود ،کافى نىست .باىد براى حفظ شأن و منزلت انسانى او ،شراىطى
براىش فراهم شود تا با شکوفا شدن استعدادهاىش دىگر نىازمند کمک کسى نباشد .باىد براى
او فرصت آموزش فراهم شود تا بتواند استعدادهاى خود را بپرورد .باىد براى انسان هاىى
که تواناىى کار کردن دارند ،سرماىه و فرصت شغلى آبرومندانه فراهم شود ،نه اىن که با توزىع
کمک هاى بالعوض ،فقر از جامعه به طور موقت رىشه کن شود.
در اىن رابطه قانون اساسى در اصل چهل و سوم به حفظ آزادگى انسان ،تأمىن
نىازهاى اساسى براى همه ،تأمىن شراىط و امکانات کار براى همه ،قرار دادن وساىل کار
در اختىار کسانى که قادر به کارند ولى وساىل کار ندارند ،و تأمىن امکانات براى افراد
جامعه به گونه اى که بتوانند عالوه بر تالش شغلى ،فرصت و توان کافى براى خودسازى
معنوى ،سىاسى و اجتماعى و شرکت فعال در رهبرى کشور و افزاىش مهارت و ابتکار
داشته باشند ،تأکىد کرده است.
مشروع بودن مالکىت در عىن مبارزه با ثروت اندوزی حرام
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در هر جامعه اى ممکن است گروهى پىدا شوند که با استفاده از بعضى فرصت ها،

از ثروت هاى ملى سوء استفاده کنند و با روش هاى غىرقانونى ،به ثروت هاى گزاف دست
بىابند .به طبع ،باىد از اىن گونه ثروت اندوزى ها جلوگىرى شود؛ زىرا موجب تضىىع حقوق
ساىر مردم مى شود .از سوى دىگر ،همواره قوانىن و سىاست هاى جارى کشور باىد به
گونه اى باشد که مشکلى براى آن گروه از فعاالن اقتصادى که با رعاىت قوانىن و با حفظ
منافع جامعه به کار و تالش ،تولىد و سرماىه گذارى مى پردازند ،اىجاد نشود و حتى چنىن
افرادى را باىد تشوىق هم کرد؛ زىرا با فعالىت هاىشان ،موجبات رشد و شکوفاىى اقتصادى
جامعه را فراهم مى سازند.
حال اگر مقابله با کسانى که با سوء استفاده از روابط و پارتى بازى و کارهاى غىرقانونى
ثروت اندوزى مى کنند ،به گونه اى باشد که حتى عرصه را براى گروه دوم که رفتار سالمى
دارند ،تنگ کند ،اىنان به ناچار به اىن نتىجه مى رسند که فضاى عمومى کشور براى فعالىتشان
مناسب نىست و بهتر است سرماىه هاىشان را به کشور دىگرى ببرند .هم چنىن ،اگر به خاطر
حماىت و تشوىق گروه دوم ،نظارت جدى بر فعالىت هاى ثروت اندوزى صورت نگىرد ،گروه
اول که اعمال غىرقانونى انجام مى دهند ،با آسودگى و آرامش به اعمال خود ادامه مى دهند؛
پس باىد بدون افراط و تفرىط ،در اىن عرصه اقدام شود.
در ابتداى پىروزى انقالب اسالمى ،هر دو گروه صاحبان ثروت و فعاالن اقتصادى
جامعه ما وجود داشتند؛ ىک گروه ،با استفاده از روابط قوى با دربار و هىئت حاکم با
در
ٔ
غارت اموال عمومى ثروت هاى گزاف به دست آورده بودند و گروه دىگر ،با فعالىت سالم
خود ،به دنبال خلق ثروت بودند .اىن نکته در اىام تدوىن قانون اساسى مورد توجه بود؛ به
همىن دلىل ،براساس اصول  47و  49قانون اساسى ،ضمن محترم شمردن مالکىت مشروع
که با رعاىت قوانىن کشور اىجاد مى شود ،بر مبارزه با ثروت اندوزى از روش هاى غىرقانونى
و نامشروع و بازگرداندن ثروت هاى ناشى از اىن گونه اعمال ،تأکىد شده است.
اىجاد شکوفاىى اقتصادی در تمام مناطق و رفع تبعىض بىن آن ها

کشورهاى در حال توسعه معموال ً با اىن مسئله روبه روىند که ىک ىا چند منطقه از کل  
کشور با سرماىه گذارى دولتى و سرماىه گذارى از طرف بخش خصوصى ،رشد سرىعى پىدا
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مى کند ولى ساىر مناطق کشور عقب مى مانند؛ در نتىجه ،اىن مناطق رشد ىافته به صورت
جزىره در دل کشور توسعه نىافته شکل مى گىرند .چنىن وضعىتى باعث مى شود که از
ىک سو ،مناطق محروم از دستاوردهاى رشد اقتصادى بهره اى نبرند و از سوى دىگر،
رشد اقتصادى اىن جزىره ها قابل دوام نباشد.
جامعه ما هم به شدت با اىن معضل مواجه بود .مظاهر
در دوران تدوىن قانون اساسى،
ٔ
رشد و توسعه در کشور منحصر ًا در مرکز و شهرهاى بزرگ خالصه شده بود و در ساىر
مناطق چندان رشدى وجود نداشت .بسىارى از روستاهاى کشور راه ارتباطى مناسب
و نىز دسترسى به آب بهداشتى و برق نداشتند .اىن وضعىت باعث مى شد که فعالىت هاى
کشاورزى در روستاها تعطىل شده و همه به شهرها مهاجرت کنند.
قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران در اصل  48بر اىن نکته تأکىد کرده است که
نباىد تبعىضى بىن مناطق مختلف کشور وجود داشته باشد .دولت باىد سعى کند موجبات
رشد و شکوفاىى تمام مناطق کشور را فراهم بىاورد و با توجه مضاعف به مناطق محروم،
بکوشد نابرابرى بىن مناطق را کاهش دهد و از بىن ببرد.
توسعه پاىدار و حفظ محىط زىست

در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم ،کشورهاى در حال توسعه تالش جدى
براى رسىدن به رشد و شکوفاىى را آغاز کردند ،اما در اکثر اىن کشورها ،پىشرفت هاى
مختصرى ــ آن هم به بهاى تخرىب شدىد محىط زىست ــ اتفاق افتاد .بررسى اىن تجربىات،
اکثر محققان و اقتصاددانان را به اىن نتىجه رساند که باىد جرىان توسعه و رشد اقتصاد
در کشور به گونه اى سازماندهى شود که آسىبى به محىط زىست وارد نشود؛ زىرا اگر
رشد اقتصادى به همراه تخرىب محىط زىست باشد ،امکان تداوم رشد در سال هاى بعد از
توسعه پاىدار وجود نخواهد داشت .اصل
بىن مى رود و به عبارتى ،امکان دست ىابى به
ٔ
پنجاهم قانون اساسى ،حفاظت محىط زىست را وظىفه اى عمومى مى داند و بر ممنوعىت
فعالىت هاى اقتصادى که تخرىب غىرقابل جبران محىط زىست را به همراه داشته باشند و
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توسعه پاىدار را از کشور بگىرند ،تأکىد کرده است.
در نتىجه ،امکان
ٔ
پرسش

1ــ کدام یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مسائل اقتصادی با
عنوان اقتصاد و امور مالی پرداخته است؟
2ــ ویژگی های اساسی نظام اقتصادی کشور را از دیدگاه قانون اساسی فهرست کنید .
3ــ تفاوت تعالیم اقتصادی اسالم را با اقتصاد مصرف گرا و مصرف زده غرب شرح
دهید .
4ــ در اصل چهل و سوم قانون اساسی برای رسیدن به استقالل اقتصادی بر چه نکات
محوری تأکید شده است؟
  5ــ در خصوص توجه به شأن و منزلت انسان در اصل چهل و سوم قانون اساسی بر
چه نکاتی تأکید شده است؟
  6ــ قانون اساسی مشروع بودن مالکیت را چگونه مورد توجه قرار داده است؟
7ــ قانون اساسی برای رفع تبعیض بین مناطق کشور ،دولت را به چه کارهایی مکلف
کرده است؟
توسعه پایدار چه تدبیری اندیشیده
  8ــ در قانون اساسی به منظور حفظ محیطزیست و
ٔ
شده است؟
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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
70

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
داخلى ،تأمىن عدالت اجتماعى،
توسعه فرهنگ عمومى و … .
ٔ
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 ٔ
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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.
توسعه صناىع مقدم
هم چنىن ،ممکن است بعضى ساختن سد و بندر را بر کشاورزى و
ٔ
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
بودجه مصوب تخصىص مى ىابد.
محدوده
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
تعىىن شده را به
فروشنده کاال تحوىل مى دهند تا او به دولت بپردازد.
ٔ
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
ٔ
و دىگرى با درآمد
ماهىانه  1مىلىون رىال 100 ،هزار رىال خواهد پرداخت.
ٔ
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 ّ
78

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.
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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
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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
ٔ

95

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 میتواند 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.
فاصله کشورهاى توسعه ىافته با
نوبه خود ،در مراحل بعدى که
ٔ
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 ٔ
102

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
ٔ
ٔ
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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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بخش 5
نهادها و بازار های مالی
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فصل 1
پول

چرا مى گوىند
پول در اقتصاد مانند خون در رگ هاى انسان اهمىت دارد؟
تارىخچۀ پول

وسىله مبادله مورد استفاده قرار گىرد ،مبادالت به صورت
قبل از آن که پول به عنوان
ٔ
کاال با کاال انجام مى گرفت و هر کس کاالهاى مازاد خود را با کاالهاىى که بدان نىاز
داشت،مبادله مى کرد .اىن نوع مبادالت مشکالت زىادى به همراه داشت .1براى مثال،
فردى که مقدارى گندم اضافى داشت و مى خواست آن را با برنج معاوضه کند ،باىد فردى
را مى ىافت که برنج اضافى داشته باشد .در ضمن حاضر باشد آن را با گندم معاوضه کند.
اىن کار بسىار دشوار بود و مدت زمان زىادى طول مى کشىد تا انجام پذىرد .عالوه بر اىن،
مبادله پاىاپاى:
1ــ مشکالت
ٔ
الف) عدم تماىل هم زمان دو طرف به مبادله
ب) نبودن ىک معىار سنجش ارزش
وسىله پس انداز فردى.
پ) نبود
ٔ
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معىارى براى سنجش ارزش وجود نداشت؛ زىرا اگر فردى مى خواست گندم خود را با
برنج معاوضه کند ،دقىقاً نمى دانست چه مقدار گندم را با چه مقدار برنج معاوضه کند.

مشکالتى از اىن قبىل موجب شد تا بشر در صدد ىافتن راه حلى باشد که با استفاده
از آن بتواند معامالتش را راحت تر انجام دهد .انسان ها به تدرىج که کاالهاى خود را با
هم مبادله مى کردند ،به تجربه درىافتند که بعضى از کاالها مشترىان بىش ترى دارند و مردم
عالقه بىش ترى نشان مى دهند.
به آن ها
ٔ
البته درهر منطقه کاالىى خاص مورد توجه بود؛ مثال ً در اىران غالت ،در هندوستان
صدف ،در تبت چاى و در روسىه پوست سمور خواهان بىش ترى داشت .ساکنان اىن مناطق
حاضر بودند کاالهاى اضافى خود را با اىن کاالها معاوضه کنند؛ زىرا اطمىنان داشتند که
با دادن اىن کاالها مى توانند کاالهاى موردنىاز خود را درىافت کنند؛ بدىن ترتىب ،اىن نوع
کاالها به عنوان اولىن پول مورد استفاده قرار گرفتند.
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انواع پول در قدىم

پول فلزی

خاک

صدف

دندان نهنگ

برنج

جو

چاى

تنباکو

سنگ

نمک

کاغذ

چوب آبنوس

پارچۀ زربفت

چرم

پشم

قورى

ماهى خشک

ظرف چىنى

گوسفند

اسب

بز

دارکوب

قاىق

آهن

مس

مفرغ

برنز

نقره

طال

وسىله کاالهاى ذکر شده با سرعت بىش تر و راحت تر از مبادالت
هر چند مبادله به ٔ
پاىاپاى انجام مى گرفت ّاما پىشرفت جوامع و افزاىش تولىد ،مشکالت جدىدى را با خود
وسىله مبادله مورد استفاده
جمله مشکالت اىن بود که کاالهاىى که به عنوان
ٔ
به همراه آورد؛ از ٔ
قرار مى گرفتند ،در صورتى که مدت زىادى بدون مصرف مى ماندند ،فاسد و غىرقابل استفاده
مى شدند .هم چنىن ،به دلىل حجم زىاد ،فضاى زىادى را اشغال مى کردند.
هزىنه نگهدارى آن ها را افزاىش مى داد و
تأمىن جا براى محافظت از اىن کاالهأ ،
وسىله
زىان دىدگى تولىدکنندگان را به همراه داشت؛ بدىن ترتىب ،بشر درىافت که اىن کاالها
ٔ
مناسبى براى معامله نىستند و به جاى آن ها مى توان از برخى فلزات مانند طال و نقره استفاده
کرد که نه تنها فسادناپذىرند بلکه حجم کمى دارند و حمل و نقل آن ها بسىار آسان است؛ به
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همىن سبب ،انسان اىن فلزات را به عنوان پول برگزىد و با به کارگىرى پول فلزى ،از مشکالت
ناشى از به کارگىرى کاالها در مبادالت رهاىى ىافت .اىن انتخاب موجب گسترش تجارت
در داخل کشورها و بىن ملت ها شد و فعالىت هاىى از قبىل درىانوردى و حمل و نقل را
نىز رونق بخشىد.
زمىنه اندوخته
انتخاب فلزات نه تنها باعث تشوىق افراد به فعالىت هاى مختلف شد بلکه ٔ
شدن ثروت هاى بزرگ را نىز فراهم آورد.
جامعه بشرى ،در اىن زمىنه باز هم مشکالتى وجود
با وجود تأثىرات زىاد پول فلزى بر
ٔ
نقره در دسترس بشر بود .از سوى دىگر،
داشت که مهم ترىن آن ها محدود بودن مىزان طال و ٔ
1
وسىله پرداخت مناسبى نبود.
در مبادالت با حجم زىاد پول فلزى
ٔ
با توجه به اىن که با افزاىش حجم مبادالت ،نىاز به پول در گردش نىز بىش تر مى شود،
رفته رفته کمبود طال و نقره خود به عامل محدودکننده اى بر سر راه گسترش مبادالت تبدىل
شد؛ بنابراىن ،هر چند پول فلزى موجبات گسترش سرىع تجارت را فراهم آورد ّاما نتوانست
جامعه بشرى را برآورده سازد.
براى همىشه نىاز
ٔ
فعالىت  1ــ  5

با راهنمایی بزرگ ترها چند پول فلزی را که در گذشته در معامالت مورد استفاده قرار
می گرفته است  ،نام ببرید و بررسی کنید که چرا این پول های فلزی از دور خارج شدند .
پول کاغذی

درعرصه مبادله به همراه
پىشرفت روزافزون جوامع انسانى ،مشکالت جدىدى را
ٔ
داشت .پول فلزى که پىش از اىن در معامالت کوچک بسىار کارساز بود ،در گذر تحوالت
اقتصادى و ظهور معامالت بزرگ با مشکالتى روبه رو شد؛ بنابراىن ،انسان ها براى ّ
حل
اىن مشکالت باىد چاره اى مى اندىشىدند .در اىن مىان ،عده اى از تجار در معامالت خود
به جاى پرداخت سکه هاى فلزى رسىدى صادر مى کردند که بىانگر بدهى آنان بود .طرف
نقره انگلىسى  83کارگر موردنىاز بود.
1ــ مثال ً براى حمل  25000پوند ٔ
سکه ٔ
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تجارى که به ىکدىگر
مقابل نىز براساس اصل اعتماد اىن رسىد را مى پذىرفت .به تدرىجّ ،
اعتماد داشتند ،اىن رسىدها را بىن خود رد و بدل مى کردند .مردم هم براى مصون ماندن از
خطرهاى احتمالى و هم چنىن رهاىى ىافتن از حمل مسکوکات در معامله ها ،پول هاى خود
را به تجار ىا صرافان معتبر مى سپردند و در مقابل ،رسىد درىافت مى کردند و در معامالت
خود اىن رسىدها را به کار مى گرفتند تا جاىى که در دوران تمدن اسالمى ــ طبق آن چه در
تارىخ آمده است ــ کارگرى در بلخ رسىد صرافى اسالمبل 1را مى گرفت و اىن کامال ً عادى
پشتوانه آن ها ،طال و نقره اى بود که
بود .اىن رسىدها در واقع نخستىن اسکناس ها بودند و
ٔ
نزد صرافان و بازرگانان نگهدارى مى شد .گاهى برخى از صرافان و بازرگانان نمى توانستند
سکه هاىى را که طبق رسىد ،موظف به پرداخت آن ها بودند به صاحبانشان برگردانند؛ از
اىن رو ،در جامعه مشکالتى به وجود آمد که سبب اختالل در فعالىت هاى اقتصادى شد.
دولت ها براى جلوگىرى از بروز اىن گونه مشکالت ،به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را
برعهده گرفتند.

پول ثبتى ىا تحرىری

پس از اىن که بانک ها فعالىت خود را گسترش دادند و شعب آن ها در نقاط مختلف در
جمله اىن
دسترس افراد قرار گرفت ،خدمات مختلفى را در اختىار مشترى ها قرار دادند؛ از ٔ
خدمات« ،چک» بود .در معامالتى که با چک انجام مى شود ،در حقىقت پول نقد بىن افراد رد
و بدل نمى شود بلکه بانک موجودى حسابى را کاهش و موجودى حساب دىگرى را افزاىش
مى دهد .بانک ها با وام دادن بخشى از پول هاىى که متعلق به دىگران ولى نزد آنان است ،پول
جدىد ىا پول بانکى خلق مى کنند؛ به بىان دىگر ،به ِ
اعتبار بخشى از پول هاى صاحبان سپرده ها،
1ــ ىکى از شهرهاى ترکىه که درحال حاضر «استانبول» نامىده مى شود.
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پول جدىدى را در اقتصاد خلق مى کنند که به آن «پول تحرىرى» ىا «ثبتى» گفته مى شود.

بانک ها با اىجاد چک و سازماندهى فعالىت هاى اقتصادى از طرىق آن ،توانستند
از مىزان پول نقد در گردش بکاهند و سهم چک را در مبادالت افزاىش دهند .استفاده از
چک به مىزان پىشرفت اقتصادى کشورها بستگى دارد .هر کشورى که از لحاظ اقتصادى
پىشرفته تر باشد ،سهم استفاده از چک در معامالتش بىش تر است و برعکس.
امروزه در اکثر کشورها ،مردم در معامالت خود براى پرداخت از شىوه هاى دىگرى
استفاده مى کنند .اغلب اىن شىوه ها از مقدار پول نقد در گردش مى کاهند .در اغلب اىن
شىوه ها ،پرداخت از طرىق کارت هاى اعتبارى صورت مى گىرد .در اکثر فروشگاه هاى
بزرگ کوچک اىران نىز براى پرداخت از کارت هاى اعتبارى استفاده مى شود.

؟
فعالىت  2ــ    5

در مورد مزایای استفاده از چک به جای پول نقد در معامالت بحث کنید .
نقدىنگى

به پول هاىى که مردم به دالىل مختلف به بانک مى سپارند« ،سپرده» گفته مى شود.
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سپرده در واقع بدهى بانک به مشترىانش است .سپرده ها بر دو نوع اند:
1ــ سپردۀ دىدارى :سپرده هاى دىدارى ،سپرده هاىى اند که موجودى آن ها به محض
اىن که مشترى مطالبه کند ،باىد به او ىا هر کس دىگرى که او بخواهد ،پرداخت شود.
سپرده مدت دار
سپرده غىردىدارى به دو صورت است:
2ــ سپردۀ غىردىدارى:
ٔ
ٔ
و
سپرده پس انداز.
ٔ

سپردۀ مدت دار :حسابى است که پول مشترى براى مدتى تقرىباً طوالنى در آن
نگهدارى مى شود و مشترى تا زمان سررسىد ،حق برداشت از آن را ندارد.
سپردۀ پس انداز :حسابى است که پول مشترى براى مدتى نامعىن در آن نگهدارى
مى شود ّاما مشترى مى تواند با مراجعه به بانک ،موجودى اىن حساب را در هر زمان که
بخواهد ،درىافت کند.
منظور از «مىزان نقدىنگى» در اقتصاد کشور ،مجموع اسکناس ها و مسکوکات
موجود در دست مردم و سپرده هاى دىدارى و غىردىدارى آن ها نزد بانک هاست.
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فعالىت  3ــ    5

نحوه افتتاح حساب پس انداز را به کالس گزارش دهید .
ٔ
اهمىت پول

پول در اقتصاد امروز نقش بسىار مهم و اساسى دارد؛ تا جاىى که اقتصاد کنونى را
«اقتصاد پولى» نىز مى گوىند.
صحنه اقتصاد ،تولىدکنندگان ،توزىع کنندگان و مصرف کنندگان اند.
فعاالن
ٔ
تولىدکنندگان کاالى تولىدى خود را در قبال پول مى فروشند ،توزىع کنندگان به ازاى
خدمتى که ارائه مى دهند ،پول درىافت مى کنند و مصرف کنندگان با پرداخت پول ،چىزى
را که به آن نىاز دارند ،مى خرند .بدون حضور پول هر ىک از مجموعه هاى ذکر شده با
زمىنه فعالىت هاى اقتصادى و
مشکل روبه رو مى شود .پول با اجراى نقش حساس خودٔ ،
صحنه اقتصاد فراهم مى آورد.
گسترش آن را براى دست اندرکاران
ٔ
شاىد اىن نکته به ذهن شما خطور کند که از طرىق معاوضه نىز مى توان داد و ستد
صحنه اقتصاد نىازى نىست ّاما همان طور
را انجام داد و به اىن ترتىب ،به حضور پول در
ٔ
مبادله پاىاپاى با مشکالتى همراه بود که بشر براى رفع آن ها پول را
که پىش از اىن گفتىم،
ٔ
وسىله مبادله انتخاب کرد .در اىن جا براى روشن تر شدن اهمىت پول و ضرورت
به عنوان
ٔ
وجود آن در فعالىت هاى اقتصادى ،به شرح وظاىف پول مى پردازىم:
  وظاىف پول

  1ــ وسىلۀ پرداخت در مبادالت :وقتى فردى کاالىى را مى فروشد ،بابت آن پول درىافت
وسىله پول درىافتى ،مى تواند کاالى موردنىاز خود را بخرد .افراد در مبادالت
مى کند و به ٔ
خود ،پول را مى پذىرند؛ زىرا مى دانند که دىگران نىز هنگام فروش کاالها ىا خدمات خود،
آن را خواهند پذىرفت.
نقش اصلى پول در مبادالت ،تسهىل مبادله است.
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وسىله پول مى توان ارزش کاالها را مشخص کرد
2ــ وسىلۀ سنجش ارزش :به ٔ
و سپس ارزش نسبى آن ها را با هم سنجىد .اىن عمل پول ،کار خرىد و فروش کاالهاى
مختلف را آسان مى کند .هر ىک از کشورها ،داراى واحد ارزش خاص خودند؛ مثال ً واحد
ارزش در اتحادىه اروپا ىورو ،در انگلىس پوند و در اىران رىال است.

3ــ وسىلۀ پس انداز و حفظ  ارزش :افراد نىازهاى گوناگونى دارند که با پرداخت
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پول آن ها را رفع مى کنند .بعضى نىازها هر روزه و بعضى در طول زمان پىش مى آىند و فرد
همواره باىد مقدارى پول را براى رفع نىازها ،نزد خود نگهدارى کند .عالوه بر مخارج
مخارج غىرقابل پىش بىنى نىز وجود دارد که در موقعىت هاى خاص پىش
روزمره ،برخى
ِ
وسىله حفظ ارزش در
مى آىد .افراد پول هاىى را که نزد خود پس انداز کرده اند ،به عنوان
ٔ
زمان الزم مورد استفاده قرار مى دهند.

4ــ وسىلۀ پرداخت هاى آتى :در صورتى که پول بتواند حفظ ارزش کند ،مى تواند
وظىفه پول در روزگار ما کامال ً محسوس
وسىله مناسبى براى پرداخت هاى آتى نىز باشد .اىن
ٔ
ٔ
است؛ زىرا اکثر معامالت تجارى
در مقابل پرداخت هاى آتى صورت
مى گىرد .خرىدارى اقساطى
و رد و بدل کردن حواله هاى
بانکى از همىن نوع اند .اىن نوع
پرداخت اغلب مورد قبول مردم
است.
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   قدرت خرىد پول

حتماً در گفت وگوهاى روزمره از اطرافىان شنىده اىد که در سال هاى گذشته کسى که
ىک مىلىون تومان پول داشت ،مى توانست با آن ىک دستگاه آپارتمان بخرد ىا با 50,000
تومان مى شد ىک دستگاه اتومبىل خرىدّ .اما درحال حاضر با ده مىلىون تومان هم نمى توان
ىک دستگاه آپارتمان خرىد و براى خرىد ىک دستگاه اتومبىل بىش از  5,000,000تومان
پول موردنىاز است؛ بنابراىن ،وقتى ىک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ
کند ،مى گوىىم که قدرت خرىد آن دستخوش تغىىر است.
پىکان     خانه   
سال
2
4
13
س
ال 0
5
3
1
سال
موتورسىکلت    
   13160هفده هزار تومان
سال 370
1380
دوچرخه    
سال
اشىن    
ىک م
ه الست
ک حلق
ى

از مثال هاى گفته شده مى توان چنىن نتىجه گرفت که پول نتوانسته است ارزش خود
را حفظ کند و به همىن دلىل مى گوىىم قدرت خرىدش را از دست داده است .از آن جا
که پول در مقابل سطح عمومى قىمت ها ارزش خود را حفظ نکرده است ،مى توان نتىجه
گرفت که قدرت خرىد آن به سطح عمومى قىمت ها در جامعه بستگى دارد؛ به بىان دىگر ،هر
چه سطح عمومى قىمت ها افزاىش ىابد ،قدرت خرىد پول کاهش مى ىابد و برعکس ،با پاىىن
رفتن سطح عمومى قىمت ها قدرت خرىد پول افزاىش مى ىابد .ىکى از دالىل کاهش قدرت
خرىد پول ،حجم زىاد پول نسبت به تولىد در ىک جامعه است .هر چه حجم پول 1نسبت به
تولىد جامعه کم تر باشد ،قدرت خرىد آن بىش تر مى شود و در صورت افزاىش حجم پول،
1ــ مجموع مىزان اسکناس ها و مسکوکاتى که در دست اشخاص است و سپرده هاى دىدارى بخش خصوصى
را «حجم پول» مى گوىند.
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قدرت خرىد آن کاهش مى ىابد؛ به اىن ترتىب ،اگر کشورى با افزاىش حجم پول روبه رو
تورم ــ که ىکى از مشکالت اقتصادى است ــ در آن کشور فراهم
باشد ،زمىنه براى بروز ّ
مى آىد .از اىن بحث مى توان چنىن نتىجه گرفت که کاهش قدرت خرىد پول در ىک جامعه،
نتىجه وجود تو ّرم در آن جامعه است.
ٔ
تورّ م

تورم از نظر علم اقتصاد عبارت از افزاىش سطح قىمت هاست و وقتى اىن افزاىش در
ّ
مخرب و بد مواجهىم .در مورد علت به وجود
سطح قىمت ها ،بى روىه و مداوم باشد ،با تورم ّ
تورم در ىک جامعه ،نظرىه هاى مختلفى وجود دارد .ىکى از نظرىه هاى اصلى در اىن
آمدن ّ
باره ،علت تو ّرم را نابرابرى عرضه و تقاضاى کل در جامعه مى داند .اىن فزونى تقاضا بر
عرضه به صورت افزاىش قىمت ها بروز مى کند.
همان گونه که پىش از اىن گفتىم ،اگر افزاىش پول در جامعه با افزاىش تولىد هماهنگ
تورم شود .براى اىن که بدانىد چگونه پول مى تواند عامل اىجاد تو ّرم
نباشد ،مى تواند سبب ّ
باشد ،به مثال زىر توجه کنىد:
فرض کنىد دولت براى تأمىن هزىنه هاى خود ،اسکناس جدىدى چاپ کند .تزرىق اىن
پول جدىد به اقتصاد باعث افزاىش درآمد مردم مى شود و به دنبال آن تقاضاى مردم براى
کاالها و خدمات باال مى رود .حال اگر تولىد کاالها و خدمات نتواند به سرعت افزاىش ىابد،
اىن افزاىش تقاضا ،باعث افزاىش قىمت ها خواهد شد؛ پس ،اگر در اقتصاد ىک جامعه بىن
عرضه کاالها و خدمات تناسب وجود نداشته باشد ،قدرت خرىد
حجم پول در گردش و
ٔ
روىه قىمت ها نشان
پول کاهش مى ىابد؛ پس پىامد اىن امر که خود را به صورت افزاىش بى ٔ
تورم نىست.
مى دهد ،چىزى جز ّ
براى مثال ،اگر قىمت کاالىى در ابتداى سال 1000 ،رىال باشد و در انتهاى سال،
طى اىن سال 20 ،درصد تورم در قىمت
قىمت آن به  1200رىال افزاىش ىابد ،مى گوىىم ّ
صفحه بعد محاسبه مى کنىم:
اىن کاال داشته اىم و به صورت
ٔ
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سطح قىمت هاى قبلى

   سىاست های پولى

سىاست هاى پولى :به سىاست هاىى که دولت از طرىق بانک مرکزى براى کنترل
پول و حفظ ارزش آن اعمال مى کند« ،سىاست هاى پولى» مى گوىند .سىاست هاى پولى
معموال ً به دو شکل انجام مى پذىرد:
1ــ کاهش حجم پول در گردش
2ــ افزاىش حجم پول در گردش.
1ــ کاهش حجم پول در گردش (سىاست انقباضى پول) :زمانى که اقتصاد کشور
تورم شده است ،مخارج دولت زىاد مى شود و سطح عمومى قىمت ها با سرعت زىاد
دچار ّ
روبه افزاىش مى گذارد .براى پىش گىرى از افزاىش قىمت ها ىا کاهش سرعت آن ،بانک
مرکزى سىاست کاهش حجم پول در گردش را به کار مى گىرد و وارد عمل مى شود.
عمده ترىن روش هاىى که بانک هاى مرکزى براى کاهش حجم پول به کار مى گىرند،
عبارت اند از:
الف ــ افزاىش نرخ سپرده هاى قانونى :اىن روش از طرىق تغىىر در نرخ سپرده هاى
قانونى نزد بانک ها اعمال مى شود.بانک مرکزى با افزاىش نرخ سپرده هاى قانونى ،1حجم

1ــ وقتى مردم پول خود را نزد بانک ها پس انداز مى کنند ،طبق قانون ،بانک ها موظف اند درصدى از اىن سپرده ها
«سپرده قانونى» مى گوىند.
را نزد بانک مرکزى به ودىعه گذارند که به آن
ٔ
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پول در گردش را کاهش مى دهد.

ب ــ افزاىش نرخ تنزىل مجدد :بانک مرکزى با افزاىش نرخ تنزىل مجدد ،1فعالىت
زمىنه اعطاى وام محدود مى کند.
بانک هاى تجارى را در ٔ
پ ــ سىاست بازار باز (فروش اوراق مشارکت) :در اىن روش ،بانک مرکزى مى تواند
با فروش اوراق مشارکت به طور مستقىم از مقدار پول در دست مردم بکاهد.
2ــ افزاىش حجم پول در گردش (سىاست انبساطى پول) :اگر در جامعه اى
اقتصاد دچار رکود باشد ،بىکارى به شکلى گسترده رواج پىدا مى کند .در صورت طوالنى
دوره بىکارى ،سطح عمومى قىمت ها کاهش مى ىابد .در اىن شراىط ،به دلىل اىن که
شدن ٔ
تولىدکنندگان انگىزه اى براى تولىد ندارند ،سطح تولىد کاهش مى ىابد .براى رهاىى از اىن
وضعىت ،دولت مى تواند با اعمال سىاست هاى انبساطى ،حجم پول در گردش را افزاىش دهد.
روش هاىى که بانک مرکزى براى افزاىش حجم پول به کار مى گىرد ،عبارت اند از:
الف ــ پاىىن آوردن نسبت ذخاىر قانونى :هر چه ذخاىر قانونى بانک ها نزد بانک
مرکزى پاىىن تر باشد ،مقدار پولى که در اختىار بانک ها مى ماند ،بىش تر است؛ در نتىجه،
آن ها قادر به خلق پول بىش ترى در اقتصاد خواهند بود.
ب ــ پاىىن آوردن نرخ تنزىل مجدد :زمانى که نرخ تنزىل مجدد بانک مرکزى کاهش
مى ىابد ،بانک ها اسناد اعتبارى خود را به بانک مرکزى مى دهند و قبل از زمان سررسىد
آن پول درىافت مى کنند .آن گاه با وام دادن به مردم ،اىن پول ها را به بازار تزرىق مى کنند.
پ ــ خرىد اوراق مشارکت در دست مردم :دولت اوراق مشارکتى را که در دست
مردم است ،مى خرد و در مقابل ،به آن ها پول مى دهد .با اىن عمل ،مقدار پول موجود در
جامعه افزاىش مى ىابد.
1ــ بانک ها سفته و برات و ساىر اوراق اعتبارى مردم را با نرخ معىنى تنزىل مى کنند؛ ىعنى ،آن ها را به قىمتى کم تر
از ارزش اسمى شان خرىدارى مى کنند .در صورتى که بانک ها به نقدىنگى نىاز داشته باشند ،مى توانند اوراق ىاد شده
تورم  ،نرخ تنزىل مجدد را افزاىش مى دهد
بهره کم ترى در بانک مرکزى تنزىل مجدد کنند .بانک مرکزى درحالت ّ
را به ٔ
و در حال رکود از آن مى کاهد.
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پرسش

1ــ انتخاب فلزات به عنوان پول چه مزایا و چه مشکالتی داشت؟
2ــ چه عواملی موجب پیدایش پول کاغذی شد؟
3ــ به نظر شما  ،استفاده از پول تحریری و کارت اعتباری به جای اسکناس،
برای جامعه چه مزایایی دارد؟
  4ــ به نظر شما  ،بین ارزش پول و حجم آن چه ارتباطی وجود دارد؟
تورم و ارزش پول را تجزیه و تحلیل کنید .
   5ــ
رابطه ّ
ٔ

تورم در جامعه می شود؟
6ــ نشر اسکناس در چه صورت موجب ایجاد ّ
  7ــ بانک مرکزی چرا و با چه شیوه هایی حجم پول را کاهش می دهد؟
  8ــ هدف بانک مرکزی از خرید یا فروش اوراق مشارکت چیست؟
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فصل 2
بانک
آىا مى دانىد بانک ها چه فعالىت هاىى انجام مى دهند؟
     پىداىش بانک

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشرى ،به وىژه ابتدا در تمدن اسالمى قرن سوم تا
هشتم هجرى و سپس در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم مىالدى ،مؤسسات بازرگانى و
تجار بود .اىن مؤسسات
مالى روى کار آمدند که کار اصلى آن ها حفظ و تأمىن امنىت پول ّ
دامنه فعالىت اىن
ارائه خدمات مالى ،حق الزحمه اى درىافت مى کردند .به تدرىجٔ ،
در مقابل ٔ
گونه مؤسسات گسترش ىافت ،تا جاىى که با نقل و انتقال پول از شهرى به شهر دىگر به
آسان کردن فعالىت هاى تجارى پرداختند .اىن مؤسسات ابتدا «صرافى» و سپس «بانک»
نامىده شدند.
اعتبار اىن مؤسسات از آن جهت بود که مؤسسان آن ها بازرگانان معروف ،ثروتمند و
مورد اعتماد مردم بودند و در قبال خدماتى که ارائه مى دادند ،کارمزد درىافت مى کردند.
با گسترش تجارت و افزاىش تعداد مراجعان ،مقدار پول موجود در صندوق اىن گونه
نکته مهم شدندّ :اول
مؤسسات افزاىش ىافت .مدىران اىن مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو ٔ
اىن که در هىچ زمانى سپرده گذاران تمامى پول خود را از صندوق مؤسسه خارج نمى کنند
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و به همىن سبب ،فقط درصدى از کل موجودى براى پاسخ گوىى به صاحبان سپرده کافى
مراجعه تعدادى از افراد به مؤسسه براى درىافت پول
نکته دىگر اىن که هم زمان با
ٔ
استٔ .
خود ،عده اى نىز براى وارىز کردن پول به حسابشان مراجعه مى کنند و درنتىجه ،هىچ گاه
موجودى صندوق به صفر نمى رسد .اىن دو مسئله ،برخى مدىران را به اىن فکر واداشت
که پول هاى راکد در صندوق را به کارگىرند.
تجار غىر مسلمان براى گسترش فعالىت هاى تجارى خود  ،حاضر
از دىر باز ،برخى از ّ
بودند در مقابل پول درىافتى ،مبالغى اضافى پرداخت کنند ،مدىران اىن گونه مؤسسات مالى
(بانک هاى بعد از رنسانس) از اىن موقعىت استفاده کردند؛ آن ها پول هاى راکد را به تجار
متقاضى وام مى دادند و در مقابل ،مبالغى اضافه بر وام درىافت مى کردند؛ به اىن ترتىب ،آنان
عالوه بر مبالغى که در ازاى نگهدارى پول افراد درىافت مى کردند ،مبالغى اضافى را نىز
بهره درىافتى
بابت وام از وام گىرندگان مى گرفتند .اىن پول اضافى «بهره» نام داشت .چون ٔ
بابت وام مبالغ قابل توجهى بود ،از اىن رو مدىران بانک ها سپرده گذاران را به سپرده گذارى
هرچه بىش تر تشوىق مى کردند .با اىن شرط که نه تنها بابت نگهدارى پول هاى آن ها وجهى
بهره وام هاى درىافتى را نىز به صاحبان سپرده ها بدهند.
درىافت نکنند بلکه بخشى از ٔ
از آن پس ،اىن گونه مؤسسات ىا بانک ها عالوه بر خدمات نقل و انتقال و محافظت
از پول ،به اعطاى وام و تأمىن اعتبار نىز پرداختند .اىن فعالىت بانک که تاکنون نىز ادامه
دارد ،در سطح فعالىت هاى اقتصادى جامعه تأثىر زىادى گذاشته است؛ به طورى که بسىارى
از افراد و مؤسسه ها با درىافت وام از بانک ها طرح ها و فعالىت هاى اقتصادى موردنظر
خود را به آسانى به اجرا درمى آورند.
اعتبار

افراد و مؤسسات براى انجام دادن فعالىت ها ىا تکمىل پروژه هاى اقتصادى خود
به پول نىاز دارند و براى تأمىن پول مورد نىاز خود به بانک مراجعه مى کنند .بانک پس از
بررسى درخواست متقاضى ،در صورتى که فعالىت او مطابق با شراىط بانک باشد و هم چنىن
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بانک از تواناىى فرد براى بازپرداخت بدهى خود اطمىنان ىابد ،مبلغ وام را طى اسنادى به
او پرداخت مى کند؛ به اىن ترتىب ،فرد متناسب با مبلغ وام نزد بانک اعتبار کسب مى کند و
باىد بدهى خود را در زمان سررسىد قىد شده در اسناد به بانک بپردازد.
فعالىت  4ــ    5

مراحل دریافت وام را از کسی که از بانک وام دریافت کرده است  ،بپرسید و به کالس
گزارش دهید .
    اسناد اعتباری

بانک ها به منظور انجام عملىات اعطاى وام و اعتبار ،اسناد مختلفى تهىه کرده اند تا
ارائه خدمت ،در کوتاه ترىن زمان بتوانند طلب خود را از وام گىرنده درىافت کنند .اىن
ضمن ٔ
اسناد قابل انتقال اند و صاحبان آن ها مى توانند قبل از سررسىد ،آن ها را به دىگران منتقل
کنند .برخى از اسنادى که در بانک ها و مؤسسات اعتبارى جرىان دارند ،عبارت اند از:
چک ،سفته ،برات و اوراق قرضه .اىن اسناد با توجه به زمان بازپرداختشان در سه گروه
طبقه بندى مى شوند:
1ــ اسناد اعتبارى دىدارى (چک) :از آن جا که اىن اسناد به محض رؤىت بانک
و بدون اطالع قبلى قابل پرداخت اند ،به آن ها «اسناد دىدارى» گفته مى شود .صاحبان اىن
نوع اسناد ،مبلغ مورد نظر را در وجه خود ىا هر کسى که ماىل باشند ،بر روى سند ىادداشت
مى کنند .بانک نىز پس از رؤىت ،مبلغ قىد شده را به فردى که سند در وجه او صادر شده
است ،پرداخت مى کند .اىن سند که به آن «چک» ىا «پول تحرىرى» گفته مى شود ،همانند
1
پول نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار مى گىرد.
2ــ اسناد اعتبارى کوتاه مدت :زمان بازپرداخت اىن دسته از اسناد ىک سال
ىا کم تر است.
سفته :ىکى از اسنادى که بانک ها در مقابل اعطاى وام از وام گىرنده درخواست
1ــ اگرچه طبق قانون ،چک سند بهادار بدون تارىخ است ّاما در کشور ما براساس عرف ،از آن به جاى سند
اعتبارى مدت دار نىز استفاده مى شود.
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مى کنند ،سفته است .اىن سند در معامالت بازرگانى نىز مورد استفاده قرار مى گىرد .سفته
سندى است که به موجب آن ،بدهکار متعهد مى شود مبلغ معىنى را در زمان مشخص به طلبکار
پرداخت کند .طلبکار پس از درىافت سفته باىد آن را تا زمان سررسىد نزد خود نگه دارد.
در صورتى که طلبکار قبل از زمان سررسىد سفته به پول آن نىاز پىدا کند  ،حسب شراىط
عملىه مراجع معظم تقلىد ذکر شده است ،مى تواند سفته را
و مواردى که در رساله هاى
ٔ
پشت نوىسى (ظهرنوىسى) 1کند و با درىافت مبلغ کم ترى ،طلب خود را به دىگرى انتقال دهد.
سفته را مى توان از بانک ها خرىدارى کرد.

فعالىت  5ــ    5

نحوه صحیح پرکردن آن را
از یک برگ سفته و چک رونوشت (کپی) تهیه کنید و ٔ
تمرین کنید .

3ــ اسناد اعتبارى بلند مدت :در مواقعى که دولت ىا مؤسسات خصوصى براى
رفع مشکالت ىا گسترش فعالىت هاى اقتصادى خود به امکانات مالى نىاز پىدا مى کنند،
ممکن است به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند .افراد ىا مؤسسات خصوصى با خرىد
اىن اوراق ،ضمن درىافت سود على الحساب در فواصل زمانى مشخص شده ،اصل طلب
1ــ وقتى در پشت سفته نوشته مى شود «اىن سند به آقا ىا خانم  ...........انتقال ىافت» ،عمل ظهرنوىسى
انجام گرفته است.
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خود را در زمان سررسىد درىافت مى کنند.
در بانکدارى غىر اسالمى ،اىن اوراق« ،اوراق قرضه» نام دارد و به آن ها بهره
تعلق مى گىرد.
بازپرداخت اىن گونه اسناد ،اغلب بىش از ىک سال طول مى کشد؛ به همىن دلىل،
آن ها را جزء اسناد اعتبارى بلند مدت قرار مى دهند.
فعالىت  6ــ    5

برخی بانک ها به فروش اوراق مشارکت اقدام میکنند  .شما می توانید داوطلبانه در
این زمینه گزارشی تهیه کنید و به کالس ارائه دهید .
      فعالىت های مختلف بانک ها

وظىفه بانک ،تجهىز و توزىع اعتبارات است؛ در حالى که
برخى تصور مى کنند تنها
ٔ
بانک ها فعالىت هاى م ّهم دىگرى نىز انجام مى دهند.
فعالىت هاى مختلف بانک ها به طورکلى عبارت اند از:
1ــ عملىات اعتبارى
2ــ عملىات مالى
3ــ خرىد و فروش ارز
4ــ ساىر خدمات بانکى.
1ــ عملىات اعتبارى :بانک ها با پذىرش سپرده هاى دىدارى ،سپرده هاى مدت دار و ساىر
سپرده هاى مردم ،منابع الزم براى دادن اعتبار به  اشخاص و مؤسسات را جمع آورى مى کنند.
تخصىص ىا توزىع اعتبارات از مهم ترىن خدمات بانک ها محسوب مى شود و بر دو نوع است:
الف ــ تخصىص اعتبارى کوتاه مدت :اگر فردى ،ورق بهادارى مانند سفته را در
اختىار داشته باشد و قبل از زمان سررسىد آن به پول احتىاج پىدا کند ،مى تواند آن ورق
بهادار را به بانک ارائه کند .بانک نىز مبلغى کم تر از آن چه در سند قىد شده است ،به او
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مى پردازد و اصل مبلغ را در زمان مقرر از بدهکار اصلى درىافت مى کند .البته اىن بدهى
باىد به دلىل انجام امور بازرگانى به وجود آمده باشد و به زمان سررسىد سند نىز بىش از
 90روز نمانده باشد .اىن عمل بانک را «تنزىل» مى گوىند.
از سوى دىگر ،تولىدکنندگان و بازرگانانى که در ىک بانک حساب جارى باز کرده اند،
مى توانند از آن بانک اعتبار درىافت کنند؛ در اىن صورت ،بانک دستور پرداخت مبلغى
بىش از موجودى آن ها را صادر مى کند.
ب ــ تخصىص اعتبارى بلند مدت :به اعتبارهاىى که مدت آن ها بىش از ىک سال
است« ،اعتبار بلند مدت» گفته مى شود .بانک از ّ
محل موجودى سپرده هاى غىردىدارى
اولىه خود ،اعتباراتى در اختىار مشترىان قرار مى دهد .در
(مدت دار) مشترىان و
سرماىه ٔ
ٔ
مواقعى نىز ممکن است خود بانک از همىن محل و از طرىق اىجاد بنگاه اقتصادى ىا خرىد
سهام ساىر بنگاه ها به سرماىه گذارى اقدام کند.
اىن نوع اعتبار به دلىل اىن که درىافت کنندگان معموال ً آن را در زمىنه هاى تولىدى
ىا بازرگانى به کار مى گىرند ،اهمىت زىادى دارد.
2ــ عملىات مالى :بانک هاى تخصصى به منظور کسب سود ،اوراق مشارکتى را
که دولت ىا مؤسسات اعتبارى منتشر کرده است ،خرىدارى مى کنند .آن گاه اىن اوراق را
به مبلغى بىش از مبلغ خرىد به سپرده گذاران خود مى فروشند .اىن فعالىت بانک را «عملىات
مالى» مى گوىند.
3ــ خرىد و فروش ارز :ىکى دىگر از خدماتى که بانک ها انجام مى دهند ،خرىد
و فروش و تبدىل پول کشورهاى مختلف است .بانک ها با انجام دادن اىن کار نىاز افرادى
را که مى خواهند به کشورهاى دىگر سفر کنند ،اتباع کشورهاى دىگر و بازرگانانى را که
براى خرىد کاالهاى کشورهاى دىگر ناچار از پرداخت ارزند ،رفع مى کنند .آن ها در مقابل
اىن فعالىت خود ،کارمزد درىافت مى دارند.
4ــ ساىر خدمات بانکى :بانک ها عالوه بر خدماتى که گفتىم ،فعالىت هاى دىگرى
نىز انجام مى دهند که مهم ترىن آن ها عبارت اند از:
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ــ نقل و انتقال وجوه در داخل کشور
ــ وصول مطالبات اسنادى و سود سهام مشترىان و وارىز به حساب آن ها
ــ پرداخت بدهى مشترىان در صورت درخواست آن ها
ــ قبول امانات و نگهدارى سهام و اوراق بهادار و اشىاى قىمتى مشترىان
ــ انجام
وظىفه قىمومت ،وصاىت و وکالت براى مشترىان طبق مقررات مربوط.
ٔ

نظام بانکى بدون ربا

براساس فقه اسالمى ،هر نوع درىافت پول اضافى از وام گىرنده ربا تلقى مى شود و
حرام است .بر اىن اساس ،مجلس شوراى اسالمى در سال  1362قانون عملىات بانکى
بدون ربا را تصوىب کرد و از سال  1363آن را به اجرا درآورد .طبق قانون عملىات بانکى
بدون ربا ،بانک هاى فعال در جمهورى اسالمى در قبال تسهىالت اعطاىى به مشترىان ،حق
درىافت هرگونه مبلغ نقدى ىا جنسى را که از قبل تعىىن شده باشد ،ندارند.
اىن بانک ها درآمد خود را از طرىق سرماىه گذارى مستقىم در طرح هاى تولىدى
و عمرانى کسب مى کنند .عالوه بر اىن ،تحت ىازده عقد اسالمى 1مجاز نىز مى توانند به
اشخاص تسهىالت مالى اعطا کنند و از اىن طرىق به طور غىرمستقىم در سرماىه گذارى ها
شرکت جوىند؛ به اىن ترتىب ،بانک اسالمى از حالت واسطه گرى خارج مى شود و به نهادى
1ــ در زىر عقود اسالمى را به اختصار توضىح مى دهىم.
1ــ قرض الحسنه :قراردادى است که در آن ىکى از طرفىن قرارداد (در اىن جا بانک) مقدار معىنى از مال
خود را در زمان حال به دىگرى (در اىن جا مشترى بانک) واگذار مى کند .در مقابل ،قرض گىرنده متعهد مى شود که
عىن مال ىا قىمت آن را در زمان معىن بازپس دهد            .ادامه صفحه بعد
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عرصه تولىد و اقتصاد کشور تبدىل مى شود .اىن عقود مجاز عبارت اند از:
فعال در
ٔ
3ــ مشارکت مدنى
2ــ مضاربه
1ــ قرض الحسنه
 5ــ فروش اقساطى  6ــ معامالت َسلَف
4ــ مشارکت حقوقى
9ــ مزارعه
7ــ اجاره به شرط تملىک  8ــ جعاله
10ــ مساقات
11ــ خرىد دىن.

2ــ مضاربه :قراردادى است که به موجب آن ،بانک سرماىه را تأمىن مى کند و طرف دىگر با آن به تجارت
مى پردازد .در نهاىت ،سود حاصل از سرماىه بىن بانک و طرف دىگر تقسىم مى شود.
3ــ مشارکت مدنى :قراردادى بازرگانى است که به موجب آن دو ىا چند شخص حقىقى ىا حقوقى (از جمله
سرماىه نقدى ىا جنسى خود را به شکل مشاع و به منظور اىجاد سود درهم مى آمىزند.
بانک)
ٔ
سرماىه شرکت هاى سهامى جدىد را تأمىن
4ــ مشارکت حقوقى :قراردادى است که طى آن  بانک قسمتى از
ٔ
ىا قسمتى از سهام شرکت هاى سهامى موجود را خرىدارى مى کند و از اىن طرىق در سود آن ها شرىک مى شود.
 5ــ فروش اقساطى :بانک ها بنا به تقاضاى کتبى مشترىان خود ،ماشىن آالت و تأسىساتى را که عمر مفىد
آن ها بىش از ىک سال است ،خرىدارى مى کنند و به صورت قسطى به مشترىان مى فروشند.
آىنده بنگاه ها را پىش خرىد مى کند.
 6ــ معامالت َسلَف :بانک محصوالت تولىدى ٔ
7ــ اجاره به شرط تملىک :طبق اىن قرارداد ،بانک مورد اجاره را تهىه مى کند و در اختىار مشترى (مستأجر)
قرار مى دهد .در صورتى که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط خود را تأدىه کند ،در پاىان مدت اجاره ،مالک
عىن مالِ مورد اجاره مى شود.
 8ــ جعاله :طبق قرارداد ،کارفرما تعهد مى کند در قبال عمل مشخص کارگزار ىا عامل ،اجرت معىنى به او
بپردازد.
9ــ مزارعه :طبق اىن قرارداد ،بانک زمىن مشخصى را براى مدت معىن در اختىار طرف دىگر قرار مى دهد
تا در آن کشاورزى کند .در نهاىت ،سود حاصل بىن دو طرف تقسىم مى شود.
10ــ مساقات :قراردادى است مىان صاحب باغ و دىگرى که به ازاى درىافت مقدارى از محصول ،کار
نگهدارى از باغ و برداشت را انجام مى دهد.
11ــ خرىد دىن :طبق اىن قرارداد ،بانک ها مى توانند اسناد و اوراق تجارى متعلق به واحدهاى تولىدى،
بازرگانى و خدماتى را تنزىل کنند.
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    بانک مرکزی

مىزان موفقىت بانک ها ــ به خصوص بانک هاى تجارى ــ به مىزان خدمات آن ها ،تعداد
مشترىان و مىزان سپرده هاى مردم نزد بانک بستگى دارد .هر قدر بانک بتواند سپرده هاى
بىش ترى را جذب کند و مىزان اعتبارات خود را افزاىش دهد ،به سود بىش ترى دست
مى ىابد .اگرچه اعطاى وام براى بانک هاى تجارى ىکى از راه هاى کسب سود است ّاما
افزاىش بى روىه و عدم کنترل آن ،در اقتصاد کشور آثار مخربى برجاى مى گذارد.
فرض کنىد بانک ها شروع به وام دادن کنند؛ در صورتى که حجم پول موجود براى
انجام معامالت کافى باشد .در اىن شراىط ،اعطاى وام توسط بانک ها پول در گردش را
زمىنه بروز تورم را فراهم مى آورد.
افزاىش مى دهد و ٔ

فعالىت  7ــ    5

یکی از عقود بانکداری اسالمی را انتخاب کرده و با استفاده از جزوات معرفی بانکداری
درباره آن تحقیق کنید .
اسالمی در بانک ها یا افراد کارشناس ،
ٔ

براى جلوگىرى از اىن پىامد منفى ،ىک سىستم نظارتى مورد نىاز است که ضمن آگاهى
از اوضاع اقتصادى کشور ،قدرت الزم براى کنترل اعمال بانک ها را نىز داشته باشد.
بانک مرکزى با اىجاد سىستم خاص کنترل ،سىاست هاى خود را از طرىق سىاست هاى
133

جهت  ارائه خدمت
پولى متناسب با شراىط اقتصادى کشور اعمال مى کند و بانک ها را در
ٔ
و هماهنگى با اقتصاد به فعالىت وامى دارد.
اداره سىاست پولى را با هدف حفظ ثبات
اىن بانک مسئولىت کنترل
ٔ
شبکه بانکى و ٔ
پولى کشور برعهده دارد.
بانک مرکزى در عىن حال وظاىف و مسئولىت هاى مهم دىگرى را به شرح زىر
عهده دار است:
وظاىف بانک مرکزى
ــ انتشار اسکناس و تنظىم حجم پول در گردش
ــ نگهدارى فلزات گران بها و ارزهاى متعلق به دولت
ــ نگهدارى ذخاىر قانونى و موجودى نقدى بانک هاى تجارى
ــ اىجاد امکانات اعتبارى براى بانک هاى تجارى
ــ انجام دادن عملىات تصفىه حساب بىن بانک ها
ــ صندوقدارى ،نماىندگى مالى و انجام دادن عملىات بانکى دولت
ــ اجراى سىاست پولى و کنترل حجم اعتبارات.
پرسش

1ــ در عملیات بانکی مفهوم اعتبار چیست؟
2ــ اسناد اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت چه تفاوتی دارند؟
3ــ بانک ها چه خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهند؟
4ــ ظهر نویسی چیست؟
   5ــ شرایط تنزیل کردن اسناد اعتباری را بیان کنید .
  6ــ منظور از عملیات مالی بانک ها چیست؟
7ــ بانک ها با خرید و فروش ارز  ،نیازهای چه افرادی را برطرف می کنند؟
  8ــ در نظام بانکی بدون ربا  ،بانک ها چگونه درآمد کسب می کنند؟
9ــ بانک مرکزی چگونه بر فعالیت بانک ها نظارت می کند؟
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فصل 3
بورس
بىن پىشرفت اقتصادى کشورها و گسترش بورس
آن ها چه رابطه اى وجود دارد؟
محل ارتباط عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرماىه
ّ

اغلب مردم پس اندازهاىى دارند و ماىل اند آن ها را در امورى که سود مناسبى داشته
باشد ،به کار گىرند .از سوى دىگر ،اىجاد واحدهاى تولىدى و بازرگانى به امکانات ،سرماىه
سرماىه الزم و تخصص و توان
و تخصص نىاز دارد ولى بىش تر افراد به تنهاىى امکانات و
ٔ
انجام دادن اىن کار را ندارند.
صاحبان واحدهاى تولىدى و مراکز تجارى نىز براى تأسىس اىن گونه واحدها و
گسترش دادن فعالىت هاى خود به منابع مالى نىازمندند .در قدىم ،تنها راه تأمىن منابع مالى
اىن واحدهاى تولىدى و مراکز تجارى ،بانک ها بودند که از ّ
محل سپرده هاى مردم وام
موردنىاز مراکز تجارى و تولىدى را تأمىن مى کردند .صاحبان اىن مراکز پس از درىافت
وام و انجام دادن فعالىت تجارى ىا تولىدى خود ،بهره و اصل وام درىافتى را به بانک
شىوه مناسب ترى ابداع شد و آن تأمىن
برمى گرداندند .رفته رفته در روند تکامل تأمىن مالىٔ ،
مالى از طرىق صدور اوراق بهادار بود .در اىن روش ،مراکز تجارى و بازرگانى به جاى
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اىن که از بانک وام بگىرند ،وام را به طور مستقىم از مردم درىافت مى کنند؛ به اىن ترتىب،
بانک ها که نقش واسطه اى دارند ،حذف مى شوند؛ درنتىجه ،هم سود بىش ترى عاىد مردم
هزىنه
ــ ىعنى وام دهندگان ــ مى شود و هم مراکز تجارى و تولىدى براى بازپرداخت وام ٔ
انگىزه مردم براى
کم ترى صرف مى کنند .از جمله پىامدهاى مطلوب اىن روش ،افزاىش
ٔ
سرماىه گذارى است؛زىرا در اىن حالت ،مردم در سرماىه و سود شرکت ها شرىک مى شوند .با
استفاده از اىن روش ،سرماىه هاى اندک مردم جمع آورى مى شود و در قالب منابع قابل توجه،
سرماىه شرکت هاى سهامى را تأمىن مى کند .اىن کار مهم از طرىق بورس انجام مى شود .بورس
ٔ
مرکزى مطمئن است که بىن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرماىه ارتباط برقرار مى کند و
زمىنه جمع آورى و به کارگىرى سرماىه را فراهم مى آورد.
از اىن طرىقٔ ،

  بازار بورس

به طورکلى ،به مکانى که کار قىمت گذارى و خرىد و فروش برخى از کاالها و اوراق
بهادار در آن جا انجام مى گىرد« ،بازار بورس» مى گوىند .در اىن جا براى آشناىى بىش تر
شما ،بورس کاال و بورس اوراق بهادار را معرفى مى کنىم.
بورس کاال :به بازارى که در آن کاال ىا کاالهاى معىنى مورد معامله قرار مى گىرند،
«بورس کاال» مى گوىند .معموال ً اىن گونه بازارها را به نام کاالىى که در آن ها معامله مى شود،
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نام گذارى مى کنند .در بورس هاى کاال بىش تر کاالهاى واسطه اى و مواد خام و اولىه مثل
گندم ،جو ،قهوه ،کاکائو ،آهن ،مس ،زغال سنگ ،نفت ،پنبه ،چرم و برخى مواد شىمىاىى
مورد معامله قرار مى گىرند.
البته اىن کاالها در بازار بورس کاال به شکل انبوه موجود نىستند و فقط نمونه هاىى
از آن ها در اىن مراکز نگهدارى مى شود.
بورس اوراق بهادار :به بازار رسمى و دائمى که در محلى معىن تشکىل مى شود و
در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار مى گىرند ،بازار «بورس اوراق بهادار» گفته مى شود.
براى آشناىى شما با اىن بازار ،نخست اوراق بهادار را معرفى مى کنىم.
فعالىت  8ــ    5

چند بازار بورس معروف دنیا را نام ببرید .

اوراق بهادار

منظور از اوراق بهادار ،اوراقى است که براى تأمىن منابع مالى صادر مى شود؛ اىن
دسته کلى تقسىم مى شود:
اوراق به سه ٔ
1ــ اوراق سهام
2ــ اسناد خزانه
3ــ اوراق مشارکت.
1
دارنده
دهنده مالکىت
ورقه قابل معامله اى است که نشان
1ــ اوراق سهام :سهم
ٔ
ٔ
ٔ
آن در شرکت سهامى است؛ بر روى آن اطالعاتى شامل :مىزان مشارکت ،تعهدات و منافع
صاحب سهم در ىک شرکت سهامى درج شده است.
ورقه سهم موارد زىر درج مى شود:
1ــ بر روى ٔ
سرماىه پرداخت شده ،تعىىن نوع سهم ،مبلغ اسمى سهم و
سرماىه ثبت شده و
شماره ثبت آن ،مبلغ
نام شرکت و
ٔ
ٔ
ٔ
شده آن به حروف و عدد.
مقدار پرداخت ٔ
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مطالعه آزاد

سهام منتشر شده توسط شرکتها انواعی دارد که مهمترین آنها عبارتاند
از :سهام عادی و سهام مؤسس که در ادامه به معرفی هر یک می پردازیم .
الف ــ اوراق سهام عادی :دارندگان این نوع اوراق سهام ــ که به آن اوراق
سهام معمولی نیز گفته می شود ــ با سهم مساوی از حقوق و امتیازات واحدی
برخوردارند  .اکثر سهام شرکت ها بهصورت سهام عادی است و به همین دلیل  ،
معمو ًال صاحبان این نوع سهام کنترل مدیریت شرکت ها را در دست دارند .
ب ــ سهام مؤسس :سهامی است که در ازای زحمات مؤسسان پس از
تصویب مجمع عمومی 1به آن ها داده می شود  .دارندگان این نوع سهم در
اداره امور شرکت حقی ندارند و فقط پس از پرداخت سود سهام  ،بهره ای
ٔ
به آن ها تعلق می گیرد .
1ــ گردهماىى مدىران و سهامداران شرکت ها در رابطه با مسائل مختلف مربوط به شرکت ها را «مجمع عمومى»
مى گوىند.
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شرکت سهامى

سرماىه
شرکت سهامى شرکتى است که براى انجام امور تجارى تشکىل مى شود و
ٔ
آن متشکل از سهام هم ارزش است.
صاحبان سهام به نسبت سهامى که خرىده اند ،در سود و زىان شرکت سهىم مى شوند.
شرکت هاى سهامى به دو نوع سهامى عام و سهامى خاص تقسىم مى شوند که فقط
شرکت هاى سهامى عام در بورس پذىرفته مى شوند .شرکت هاى پذىرفته شده در بورس ،از
مزاىا و معافىت هاى مالىاتى خاص برخوردارند .شرکتى که خواستار پذىرش در بورس است
و شراىط الزم را نىز دارد ،مى تواند تقاضاى پذىرش خود را به همراه مدارک مورد نىاز به
شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه کند .اىن شرکت پس از بررسى اولىه ،مدارک مربوط
را به هىئت پذىرش ارسال مى کند و اىن هىئت پس از بررسى دقىق وضعىت شرکت  ،نسبت
به پذىرش ىا رد تقاضاى آن اقدام مى کند.
2ــ اسناد خزانه :اوراق بهادار کوتاه مدتى اند که توسط دولت صادر مى شوند.
سررسىد اىن اسناد سه ماهه ،شش ماهه و ىک ساله است .اسناد خزانه کوپن بهره ندارند و در
زمان فروش ،دولت آن ها را ارزان تر از مبلغ اسمى 1به خرىداران مى فروشد؛ براى مثال ،اگر
خزانه ىک ساله  1000تومان باشد ،ممکن است دولت هنگام فروش آن را
مبلغ اسمى اسناد ٔ
به مبلغ  900تومان به خرىدار بفروشد .زمان سررسىد نىز خرىدار همان مبلغ  1000تومان را
درىافت خواهد کرد .مهم ترىن وىژگى اسناد خزانه بدون خطر (بدون رىسک) بودن آن هاست.
3ــ اوراق مشارکت : 2دولت ،شهردارى ها و شرکت هاى دولتى و خصوصى
به منظور تأمىن اعتبار طرح هاى عمرانى در کشور اوراق مشارکت منتشر مى کنند.
برعهده
تهىه دستورالعمل اجراىى و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در اىران
ٔ
ٔ
بانک مرکزى است .طبق دستورالعمل بانک مرکزى ،اوراق مشارکت اوراق بهادارى
است که با مجوز بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران براى تأمىن بخشى از منابع مالى
1ــ به مبلغى که بر روى اوراق بهادار نوشته مى شود «مبلغ اسمى» گفته مى شود.
جامعه ما به دلىل پرهىز از ربا ،که اوراق قرضه مشتمل بر آن است ،اىن طرح ابتکارى اىجاد شده است.
2ــ در
ٔ
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مورد نىاز طرح هاى سودآور تولىدى و خدماتى (به استثناى امور بازرگانى) در چارچوب
عقد مشارکت مدنى ،1توسط سازمان مجرى منتشر مى شود.
دارنده آن مشخص شده است .تفاوت اوراق
ورقه مشارکت ،مىزان شراکت
در هر ٔ
ٔ
مشارکت و اوراق قرضه اىن است که در اوراق مشارکت وجوه درىافتى حتماً باىد در
طرح هاى مشخص تولىدى ،عمرانى ىا خدماتى به کار گرفته شود ّاما در اوراق قرضه براى
وام گىرنده محدودىت خاصى وجود ندارد.
فعالىت  9ــ    5

درباره هر یک از موارد زیر از جهت سوددهی بیشتر و خطر (ریسک) کمتر بحث کنید .
ٔ
1ــ خرید اوراق مشارکت
2ــ خرید اسناد خزانه
3ــ خرید سهام شرکت های عضو بورس .

تأثىر بورس بر اقتصاد جامعه

فعالىت هاى بورس در اقتصاد جامعه آثار و نتاىج بسىارى دارد؛ از جمله:
ــ از طرىق جذب و به کار انداختن سرماىه هاى راکد ،حجم سرماىه گذارى را در
جامعه باال مى برد.
ــ بىن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرماىه ارتباط برقرار کرده و معامالت بازار
سرماىه را تنظىم مى کند.
ــ با قىمت گذارى سهام و اوراق بهادار تا حدودى از نوسان شدىد قىمت ها
جلوگىرى مى کند.
ــ با تشوىق مردم به پس انداز و به کارگىرى پس اندازها در فعالىت هاى مفىد اقتصادى،
تورم مؤثر است.
در کاهش نرخ ّ
1ــ مشارکت مدنى در صفحات قبل توضىح داده شده است.
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ــ بورس و فعالىت هاى مربوط به آن ،سرماىه هاى الزم را براى اجراى پروژه هاى
بزرگ دولتى و خصوصى فراهم مى آورد.
مطالعه آزاد
بورس در اىران

اندیشه ایجاد بازار بورس در ایران به سال  1315شمسی
اگرچه
ٔ
برمی گردد  ،اما قانون بورس اوراق بهادار تهران در سال  1345تصویب شد .
ّ
توسعه
بانک
سهام
عرضه
با
1346
سال
در
تهران
بهادار
اوراق
بورس
ٔ
ٔ
صنعتی شروع به کار کرد و تا سال  1357تعداد  102شرکت به عضویت
آن درآمدند  .بورس تهران تا سال  1384براساس قانون مذکور اداره
می شد  .با توجه به ضرورت توسعهٔ بازار سرمایه  ،قانون جدیدی تدوین شد
و در سال  1384به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید  .براساس این
قانون  ،دو بخش نظارتی و اجرایی بازار
از هم تفکیک شدند ؛ از این رو  ،وظایف
  عهده سازمان بورس و اوراق
نظارتی بر
ٔ
بهادار و مسئولیت اجرایی و عملیات
بازار به شرکت بورس اوراق بهادار
(سهامی عام) محول شد .
به منظو ر سهو لت د ستر سی
سرمایه گذاران در مناطق مختلف کشور
ــ    طی سالیان اخیر ــ بورس های منطقه ای
به عنوان شعبه هایی از بورس تهران در
ساختمان بورس اوراق بهادار تهران
سطح کشور راه اندازی شد .
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پرسش

1ــ نقش بورس و نقش بانک را در اقتصاد جامعه با هم مقایسه کنید .
2ــ بورس چگونه می تواند از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری کند؟
3ــ در بورس کاال  ،چه نوع کاالهایی مورد معامله قرار می گیرد؟
  4ــ تفاوت اوراق مشارکت و اسناد خزانه چیست؟
   5ــ کدام دسته از اوراق بهادار خطر (ریسک) ندارد؟ چرا؟
6ــ اوراق مشارکت به چه منظور منتشر می شود؟
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بخش 6
اقتـصاد جهان
(نظام اقتصاد بین الملل )
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فصل 1
تجارت بین الملل

آىا کشورى را مى شناسىد که به روابط اقتصادى بىن المللى
نىاز نداشته باشد؟

انسان ها در ىک زندگى اجتماعى ،به دلىل خواسته هاى متنوعى که دارند ،به برقرارى
ارتباط با ىکدىگر نىازمندند .روابط اقتصادى نىز براساس همىن نىاز شکل مى گىرد .اىن
مبادله بىن افراد در داخل ىک کشور و زمانى
حد
روابط گاه به صورت بسىار ساده و در ّ
ٔ
به شکل پىچىده و در سطح بىن المللى بروز مى کند .صادرات و واردات کاال و خدمات،
سرماىه گذارى خارجى ىا فرار سرماىه ،برقرارى روابط تجارى با کشورهاى همساىه و اجراى
موافقت نامه هاى همکارى اقتصادى ،از موارد مطرح در اقتصاد بىن الملل است .امروزه،
صدها سازمان در سراسر جهان براى هموار کردن راه هاى مناسب تجارت بىن کشورها و
تنظىم روابط آن ها فعالىت مى کنند.
144

موانع گسترش تجارت بىن الملل در گذشته

در زمان هاى گذشته ،هر چند بازرگانان کاالهاى مختلفى را از کشورى به کشورهاى
توسعه تجارت بىن الملل
دىگر و بالعکس براى فروش مى بردند اما عواملى چند مانع رشد و
ٔ
به شکل امروزى مى شد .مهم ترىن اىن عوامل عبارت بودند از:
 1ــ موانع قانونى ،ناامنى و ضعف دولت ها :در گذشته ،ناامنى و ضعف دولت ها
در حاکمىت بر سرزمىن خود مانع از آن مى شد که افراد با خاطرى مطمئن به تجارت بپردازند؛
براى مثال ،اگر فردى مى خواست کاالىى را از شهرى به شهر دىگر صادر کند ،با خطر
حمله و هجوم دزدها و راهزنان روبه رو مى شد .هم چنىن ،حاکمان محلى با هدف حماىت
مراوده خارجى را تهدىد تلقى
از صناىع داخلى ،به هر قىمتى و هر چند غىر عقالنى ،هرگونه
ٔ
اجازه گسترش روابط اقتصادى بىن المللى را نمى دادند .به عالوه ،براى
مى کردند و لذا
ٔ
ىک تاجر صدور کاال از ىک کشور به کشور دىگر عالوه بر خطرات داخلى ،به روابط بىن
دولت ها نىز بستگى داشت .در صورتى که روابط بىن دولت ها دوستانه نبود ،ورود تاجر
کلىه کاالهاى خود را از دست
به کشور مقصد با مشکالت زىادى همراه بود و چه بسا ،او ٔ
انگىزه تجارت خارجى در افراد مى شد.
مجموعه اىن مسائل ،سبب از بىن رفتن
مى داد.
ٔ
ٔ
 2ــ هزىنه هاى تجارت :نبود وساىل حمل و نقل و راه هاى مناسب ،هزىنه هاى
تجارت را به شدت افزاىش مى داد؛ به طورى که به ناچار حمل و نقل کاالها فقط در فواصل
کوتاه و نزدىک انجام مى گرفت و اغلب ،افراد در طول عمر خود به ناچار فقط کاالهاىى را
منطقه ّ
محل سکونت آن ها تولىد مى شد .تولىد کنندگان نىز به ناچار
مصرف مى کردند که در
ٔ
کننده کاالهاى خوىش بودند و
همىشه مقادىر محدودى کاال تولىد مى کردند و خود مصرف ٔ
هرگز از تولىدات دىگران بهره نمى بردند.
در چنىن شراىطى ،وقتى درىانوردان ىا ساىر افراد به دىگر کشورها مسافرت مى کردند،
با موارد متعددى از کاالهاىى روبه رو مى شدند که ىا در کشورشان وجود نداشت ىا بسىار
کمىاب بود.
در زمان حاضر ،به دلىل پىشرفت دانش فنى بشر ،وجود امنىت نسبى در سرزمىن ها،
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راه هاى مناسب و مقررات مورد قبول بىن المللى ،هزىنه هاى تجارت نه تنها در داخل مرزها
بلکه در خارج از آن نىز کاهش ىافته است.

تصویری از کاروان های تجاری در گذشته

به همىن سبب ،کاالها به سرعت از مناطق تولىد به سرتاسر جهان انتقال مى ىابند و
هىچ کس از اىن اتفاق بزرگ شگفت زده نمى شود؛ در حالى که در گذشته هرگز کسى تصور
فاصله هزاران کىلومترى از ّ
محل
قهوه برزىل و برنج پاکستان را در
ٔ
نمى کرد که روزى بتواند ٔ
خانه خود مصرف کند.
تولىد آن ها در ٔ
هم اکنون ،روزانه هزاران تُن نفت از ّ
کره زمىن انتقال مى ىابد
محل استخراج به سراسر ٔ
وسىله وساىل حمل و نقل مجهز به سىستم هاى خنک کننده ،بدون
و کاالهاى فاسد شدنى به
ٔ
از دست دادن کىفىت خود به نقاط مورد نظر حمل مى شوند.
فعالىت  1ــ    6

فهرستی از کاالهایی را که امروزه توسط شما مصرف می شود ولی در زمان پدر   بزرگ
و مادر بزرگ شما به دلیل نبود تجارت بین المللی مصرف نمی شد  ،تهیه کنید .
تاجر و تجارت بىن الملل

تولىد کنندگان معموال ً فرصت ،تخصص و امکانات الزم را براى فروش تولىدات خود
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به مصرف کنندگان کشورهاى دىگر ندارند؛ به همىن دلىل ،اىن کار را از طرىق افرادى که
شغل آن ها خرىد محصول در مرکز تولىد و فروش آن در مناطق مصرف بىن المللى است،
انجام مى دهند .به اىن افراد در اصطالح «تاجر» ىا «بازرگان» گفته مى شود .اىن افراد و
کسانى که امروزه به آن ها «بازارىاب بىن المللى» نىز گفته مى شود ،مى توانند با اطالع از
بازارهاى کشورهاى دىگر و نىازها و عالىق مصرف کنندگان خارجى ،کمک شاىانى به
تولىدکنندگان داخلى و افزاىش رونق اقتصادى کشور بکنند.
امروزه همراه با گسترش جوامع و متنوع شدن کاالهاى تولىدى و وساىل حمل و نقل و
همه دانشگاه هاى
ظهور بسىارى تحوالت دىگر ،تجارت با روش هاى علمى انجام مى گىرد .در ٔ
دنىا نىز رشته هاى خاصى مرتبط با اىن زمىنه وجود دارد و هزاران نفر در اىن رشته ها به
دىده
تحصىل مشغول اند؛ بنابراىن ،هر کشور و سازمانى که نىروهاى متخصص و آموزش ٔ
زمىنه تجارت موفق تر است.
بىش ترى در اختىار دارد ،در ٔ
فعالىت  2ــ    6

زمینه آموزش بازرگانی  ،در دانشگاه های کشور ما چه رشته هایی وجود دارد؟ در
در
ٔ
این باره تحقیق کنید .
  چرا ملت ها به تجارت روی مى آورند؟

شراىط و امکانات موجود طبىعى ىا ف ّناورى در هر کشور سبب مى شود که ساکنان
آن کشور به تولىد کاالهاى خاصى بپردازند؛ براى مثال ،انار و فرش در اغلب کشورهاى
دنىا و آناناس در اىران تولىد نمى شود ىا بسىارى از واکسن ها به لحاظ علم و ف ّناورى در
همساىه ما،امکان تولىد ندارد؛ اما مردم هر کشور نىازهاى گوناگونى دارند که
کشورهاى
ٔ
اغلب ،امکانات داخلى براى رفع آن ها کافى نىست؛ از اىن رو ،کشورهاى مختلف باىد از
طرىق تجارت بىن الملل نىازهاى متقابل ىکدىگر را رفع کنند .عوامل متعددى موجب روى
آوردن کشورها به تجارت بىن الملل مى شود .برخى از اىن عوامل عبارت اند از:
 1ــ ىکسان نبودن منابع و عوامل تولىد :کشورها از نظر در اختىار داشتن
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سرماىه انسانى متخصص ،شراىط ىکسانى ندارند .بعضى
منابع طبىعى ،معادن زىرزمىنى و
ٔ
از آن ها از زمىن هاى حاصل خىز و منابع آبى کافى ،برخى از منابع زىرزمىنى فراوان و برخى
دىگر از نىروى انسانى متخصص بهره مندند؛ براى مثال ،کشور اىران داراى منابع نفت و
گاز فراوان است ،در کشور استرالىا زمىن هاى حاصل خىز و آب کافى براى محصوالت
حوزه الکترونىک نىروى متخصص
کشاورزى،فراوان ىافت مى شود و کشور ژاپن در
ٔ
فراوان در اختىار دارد.
 2ــ ىکسان نبودن کشورها از نظر دسترسى به ف ّناورى :دست ىابى به ف ّناورى
کار ساده اى نىست و کشورهاى توسعه ىافته طى سال هاى متمادى با انجام دادن آزماىش هاى
مختلف ،کسب تجربىات متعدد و صرف هزىنه هاى فراوان موفق شده اند به اختراعات جدىد و
ف ّناورى هاى نوىن دست ىابند؛ به همىن دلىل ،آن ها ىافته هاى خود را به راىگان در اختىار ساىر
کشورها قرار نمى دهند؛ ضمن اىن که انتقال ف ّناورى به سادگى ممکن نىست؛ از همىن رو ،در
شراىط حاضر سطح ف ّناورى در کشورهاى مختلف متفاوت است .بدىهى است که دسترسى
به علوم و ف ّناورى هاى جدىد و موفقىت در به کارگىرى آن ها موجبات افزاىش تنوع و کىفىت
کاالهاى تولىدى و کاهش هزىنه ها را فراهم مى آورد.
 3ــ شراىط اقلىمى متفاوت :تنوع آب و هواىى و شراىط طبىعى متفاوت در
سرزمىن هاى مختلف ،باعث مى شود که هر سرزمىن شراىط تولىد محصوالت خاصى را
پسته مرغوب در شراىط آب و هواىى برخى نقاط اىران و فندق و
داشته باشد؛ براى مثالٔ ،
بادام خوب در شراىط آب و هواىى برخى نقاط کشور ترکىه به عمل مى آىد.

148

مزىت نسبى چىست؟

سه عاملى که در بخش گذشته مطرح شدند ،توان تولىدى منطقه ىا کشورى را در
مقاىسه با منطقه ىا کشور دىگر ،تغىىر مى دهند؛ براى مثال ،در بسىارى از مناطق استان
گىالن برنج کارى انجام مى شود .در واقع ،به دلىل فراهم بودن امکانات الزم (آب ،زمىن و
رطوبت کافى) و وجود کشاورزان صاحب تجربه ،محصول برنج در اىن منطقه به خوبى به
عمل مى آىد و کاشتن آن براى کشاورزان اىن استان مقرون به صرفه است و بنابراىن ،آن ها
به جاى هر محصول دىگرى ،برنج مى کارند .هم چنىن ،زمىن هاى بسىارى از مناطق استان
فارس به زىر کشت گندم مى رود؛ چرا که شراىط آب و هواىى و خاک مناسب در فارس
به گونه اى است که محصول گندم در اىن منطقه به خوبى به عمل مى آىد .هر چند در برخى
از نقاط فارس امکان برنج کارى وجود دارد ّاما برنج فارس از لحاظ کىفىت و مىزان بازدهى
با برنج گىالن قابل مقاىسه نىست؛ در نتىجه ،بهتر است هر ىک از اىن دو استان به کشت
مبادله کاالى خود با استان دىگر،
هزىنه کم ترى به بار مى آورد .آن گاه با
ٔ
محصولى بپردازد که ٔ
محصول مورد نىاز خود را ارزان تر تهىه کند.
صحنه بىن المللى نىز در مورد کشورهاىى که از نظر شراىط جغرافىاىى،
اىن واقعىت در
ٔ
نوع خاک ،منابع زىرزمىنى ،نىروى انسانى با صالحىت ،مقادىر سرماىه و دست ىابى به ف ّناورى
در وضعىت هاى متفاوتى قرار دارند ،صادق است؛ از اىن رو ،هر کشور باىد منابع اقتصادى
هزىنه تولىد کاالهاى
هزىنه تولىد آن ها نسبت به ٔ
خود را براى تولىد کاالهاىى به کار گىرد که ٔ
مشابه در کشورهاى دىگر ،کم تر باشد؛ براى مثال ،به دالىل جغرافىاىى ،قهوه در برزىل
ارزان تر از مصر تولىد مى شود و تولىد پنبه در مصر ارزان تر از برزىل است.
اصل «مزىت نسبى» نىز همىن نکته را بىان مى کند .براساس اىن اصل ،هر منطقه ىا
هزىنه تولىد آن در مقاىسه با ساىر نقاط کم تر باشد؛ در غىر
کشور باىد کاالىى را تولىد کند که ٔ
اىن صورت ،منابع و سرماىه هاى خود را در موردى به کار گرفته است که بازدهى مطلوبى
ندارد؛ بدىن ترتىب ،اوال ً منابع و سرماىه ها هدر مى رود و ثانىاً با تولىد کاالهاى کم کىفىت،
رفاه جامعه کاهش مى ىابد.
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فعالىت  3ــ    6

پسته ایران به خارج صادر می شود؟ در این زمینه تحقیق کنید .
چرا فرش و
ٔ
آىا تجارت بىن الملل دارای منافع است؟

تجارت بىن الملل آسان براى تمامى کشورها و مؤسسات و افراد دست اندرکار،
مى تواند سودآور باشد؛ چرا که کشورها با توجه به برترى ىا مزىت نسبى از طرىق تجارت
عرصه تجارت
مى توانند منافع زىادى را نصىب مردم خود کنند .اما نباىد نادىده گرفت که
ٔ
عرصه تالش و رقابت است و در فضاى رقابتى ،فقط کسانى برنده اند که ضمن
بىن المللى،
ٔ
شناساىى قابلىت ها و توانمندى هاى تولىدى (مزىت نسبى) خود ،فرصت هاى بىن المللى را
دوجانبه بىن المللى
نىز به خوبى بشناسند و با کار و کوشش فراوان و افزاىش همکارى هاى
ٔ
از آن ها بهره مند شوند .در اىن جا در مورد دو گروه عمده اى که از تجارت بىن الملل سود
مى برند ،توضىح مى دهىم.
1ــ تولىدکنندگان
ادامه کار بسىارى از تولىدکنندگان به وارد کردن ماشىن آالت و لوازم ىدکى ىا
الف) ٔ
مواد اولىه از دىگر کشورها بستگى دارد.
ب) بازارهاى داخلى محدودند؛ به همىن دلىل ،تولىدکنندگان از طرىق صادرات
مى توانند به بازارهاى وسىع ترى دسترسى داشته باشند و کاالهاى اضافى خود را با قىمت
مناسب و شراىط بهتر به فروش رسانند.
نتىجه تجارت بىن الملل ،کاالهاى خارجى وارد کشورها مى شوند و  تولىدکنندگان
پ) در ٔ
داخلى به تالش براى تولىد بهتر و کارآمدتر به منظور رقابت با تولىدکنندگان خارجى وادار
مى شوند .اىن امر موجب بهبود کىفىت کاالهاى تولىدى در سطح جهان مى شود.
2ــ مصرف کنندگان
الف) واردات کاالهاى خارجى به مصرف کنندگان امکان مى دهد که  از کاالهاى
متنوع و ارزان استفاده کنند؛ زىرا کاالهاى خارجى در صورتى وارد ىک کشور مى شوند
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که از کاالهاى مشابه داخلى ارزان تر و مرغوب تر باشند ىا مشابه آن ها در داخل تولىد نشود.
ب) صادرات کاال به خارج سبب مى شود که مصرف کنندگان ارز الزم براى پرداخت
بهاى کاالهاى ضرورى وارداتى را به دست آورند؛ چرا که در صورت فقدان ىا کمبود درآمد
صادراتى ،مصرف کنندگان ىک کشور مجبور مى شوند تا بخشى از درآمدهاى خود را که
قبال ً به کاالهاى مصرفى داخلى اختصاص مى ىافت ،به تولىدکنندگان خارجى بپردازند.
نقش تجارت بىن الملل در اقتصاد کشورها

منافع حاصل از تجارت بىن الملل به کشورها کمک مى کند که از تولىدات کشورهاى
دىگر بهره ببرند و کاالهاى موردنىاز مردم خود را با قىمت ارزان تر و کىفىت بهتر از خارج
تهىه کنند .هم چنىن ،تولىدکنندگان را تشوىق مى کند که با  افزاىش تولىد و صدور کاالهاى
خود به خارج از کشور ،سود مناسبى درىافت کنند .در مجموع ،تجارت بىن الملل وضعىت
اقتصادى کشورها را بهبود مى بخشد .عالوه بر اىن موارد ،افزاىش و گسترش تجارت
بىن الملل موجب مى شود کشورها تالش کنند تا در صناىع و کاالهاىى که مزىت نسبى دارند،
متمرکز شوند .تخصصى شدن در فضاى بىن المللى موجب مى شود که هرکشور فقط به
تولىد آن دسته از کاالها و خدماتى بپردازد که منابع طبىعى ،سرماىه ،نىروى انسانى و تجربه و
معلومات فنى متناسب با آن را در اختىار دارد .اىن تخصص و تقسىم کار موجب مى شود
که از منابع تولىدى کشورها حداکثر استفاده به عمل آىد و در نتىجه ،حجم تولىدات در جهان
افزاىش ىابد و قىمت کاالها ارزان تر شود.
   تخصص و تقسىم کار بىن المللى

حد
فرض کنىد در دو کشور منابع مختلف تولىدى (کشاورزى ،صنعتى و معدنى) به ّ
کافى وجود دارد .اىن کشورها مى توانند کاالها و خدمات گوناگونى را در داخل تولىد
هزىنه مساوى و کىفىت ىکسان تولىد
کلىه کاالها و خدمات را با ٔ
کنند ّاما هرگز نمى توانند ٔ
و عرضه کنند؛ براى مثال ،کشورهاى اروپاىى مى توانند فرش دست بافت نىز تولىد کنند
شده فرش در
ّاما در صورت انجام دادن چنىن کارى زىان خواهند دىد؛ زىرا ٔ
هزىنه تمام ٔ
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شده اىن کاال در اروپاست .هم چنىن ،وجود بافندگان متخصص
اىران کم تر از ٔ
هزىنه تمام ٔ
سبب کىفىت برتر فرش تولىدى اىران است؛ از اىن رو ،هر کشور بهتر است کاالهاىى را
تولىد کند که در تولىد آن ها تخصص دارد .هم چنىن کاالهاىى را که تخصص الزم براى
تولىد آن ها را ندارد ،از دىگر کشورها وارد کند .تخصص بىن المللى ،توان تولىدى کل
نتىجه اىن
کشورهاى جهان و نىز حجم کاالهاى تولىد شده در جهان را افزاىش مى دهد .در ٔ
امر ،سطح زندگى مردم کشورهاىى که در مبادالت بىن المللى شرکت دارند ،بهبود مى ىابد.
نام کشور

تولىد غالب

اىران
فرش ــ پسته
پنبه
مصر
نىشکر
کوبا
کاکائو
غنا
نفت
نىجرىه
قهوه
برزىل
آرژانتىن محصوالت دامى

اتحادىه های اقتصادی

هم چنىن کشورها ،در اعمال سىاست هاى تجارى خود بىن کشورهاى دوست ىا
شرکاى تجارى با ساىرىن ىکسان عمل نمى کنند؛ با برخى از کشورها ،روابط تجارى و
اقتصادى بىش تر از ساىرىن برقرار مى کنند و با تشکىل اتحادىه هاى اقتصادى ىا بلوک هاى
تجارى سعى در افزاىش مبادالت تجارى بىن خود و اعضاى آن اتحادىه و کاهش موانع
تجارى دارند.
ِ
بازرگانى منطقه اى که امروزه در بسىارى از مناطق جهان صورت مى گىرد ،براساس
اتحادىه اقتصادى و حتى
همىن قاعده است؛ براى مثال ،کشورهاى اروپاىى با تشکىل
ٔ
انتخاب پول واحد ،بازرگانى کل اروپا را تقرىباً به صورت بازرگانى داخلى درآورده اند.
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فعالىت  4ــ    6

1ــ در مورد نقش تجارت بین الملل در اقتصاد کشورها در کالس گفت وگو کنید .
2ــ برخی از تأثیرات تقسیم کار بین المللی را در اقتصاد کشورها فهرست کنید.
  مبادالت بىن المللى در بازارهای کار و سرماىه

مبادله کاال و خدمات
روابط اقتصادى بىن کشورها در فضاى بىن الملل فقط به
ٔ
(تجارت بىن الملل) محدود نمى شود بلکه به حرکت نىروى کار و سرماىه از نقطه اى از دنىا
به نقطه اى دىگر که شراىط بهترى دارد نىز گسترش مى ىابد؛ براى مثال ،کارگران خارجى در
اىران و کارگران اىرانى در خارج به دنبال موقعىت هاى بهتر شغلى اند .ىا هر کشورى در پى
جذب سرماىه گذارى هاى خارجى براى کشور خود است تا بدىن ترتىب نه تنها پس انداز هاى
داخلى خود بلکه پس اندازهاى کشورهاى دىگر را در رشد و افزاىش کارخانه ها و بخش
تولىدى داخلى به کار گىرد.
سىاست های تجاری

کشورها حسب وضعىت اقتصادى خود ،سىاست هاى تجارى مختلفى را اتخاذ
مى کنند .چه بسا ،کشورى براى حماىت از تولىد کنندگان داخلى ىا کاهش وابستگى خود
به کشورهاى دىگر ،برروى کاالهاى وارداتى ،انواع موانع تجارى مثل تعرفه هاى گمرکى،
سهمىه وارداتى وضع کند ىا براى تشوىق صادرکنندگان داخلى ،براى نفوذ
عوارض وارداتى  ىا
ٔ
به بازارهاى جهانى ىا تشوىق سرماىه گذاران خارجى به سرماىه گذارى در داخل ،ىارانه هاى
مختلف و انواع تسهىالت اقتصادى و حقوقى ارائه دهد.
معموال ً کاالها و صناىع راهبردى (مثل صناىع دفاعى ،انرژى و گندم) و هم چنىن صناىع
نوزاد (مثل برخى ف ّناورى هاى نوىن در اىران) که در ابتداى عمر خود بوده و توان رقابت با
همه کشورهاى دنىا مشمول حماىت مى شوند.
صناىع خارجى را ندارند ،در ٔ
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فعالىت  5ــ    6

تحقیق کنید چگونه سیاست نرخ ارز می تواند موجب حمایت از وارد کنندگان یا
صادر  کنندگان شود .

پرسش

1ــ به نظر شما  ،چرا کشورها به تجارت بین الملل روی می آورند؟
توسعه تجارت بین الملل
2ــ محدودیت هایی را که درگذشته مانع رشد و
ٔ
می شد  ،ذکر کنید .
انگیزه تجارت بین الملل را در افراد ایجاد می کند یا آن را از
3ــ عواملی که
ٔ
بین می برد  ،برشمرید .
4ــ مزیت نسبی چیست و چه تأثیری بر تجارت بین الملل دارد؟
  5ــ شرایط اقلیمی چگونه بر تجارت بین الملل تأثیر می گذارد؟
   6ــ مصرف کنندگان از تجارت بین الملل چه سودی می برند؟
7ــ انواع سیاست های تجاری را نام ببرید  ،در چه مواردی از آن ها باید
بهره جست؟

154

فصل 2
آشنایی با برخی نهادها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان
از سازمان تجارت جهانى چه مى دانىد؟
مقدمه

بدون تردىد ،نهادها و سازمان هاى اقتصادى جهانى و منطقه اى در تنظىم روابط
اقتصادى خارجى بىن کشورهاى مختلف نقش مهمى اىفا مى کنند .دلىل اىن امر ،گسترش
سرىع روابط تجارى و مالى بىن کشورهاى جهان ،به خصوص در نىم قرن اخىر است.از
سوى دىگر ،اىن سازمان ها و نهادها با گره زدن منافع اقتصادى کشورهاى مختلف جهان
به یکدىگر سبب صلح و ثبات منطقه اى و جهانى مى شوند.
در اىن فصل ،ما به بررسى تعداد معدودى از اىن نهادها و سازمان ها خواهىم پرداخت
نکته
ّاما قبل از شروع بحث باىد به ىک ٔ
مهم اشاره کنىم؛ اىن نکته که تقرىباً تمامى
نهادها و سازمان هاى اقتصادى بىن المللى
مهم دنىا پس از جنگ جهانى
و منطقه اى ّ
دوم تأسىس شده اند و اىن زمان مقارن
است با گسترش سرىع روابط اقتصادى
سازمان ملل
بىن کشورهاى جهان.
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1ــ صندوق بىن المللى پول

1

ىکى از مؤسسات اقتصادى مهم وابسته به سازمان ملل متحد ،صندوق بىن المللى پول
ژوىىه
است .قرارداد تأسىس صندوق بىن المللى پول را نماىندگانى از  44کشور جهان ،در ٔ
سال  1945امضا کردند ّاما امروزه تمامى کشورهاى مستقل دنىا عضو اىن صندوق اند.
اولىه اىجاد صندوق ،همکارى کشورهاى عضو جهت حل مسائل پولى
هدف اصلى و ٔ
بىن المللى بود .اىن صندوق که به طور اختصارى  IMFخوانده مى شود ،محلى است
ارائه
زمىنه طراحى خطّ مشى هاى  اساسى اقتصادى و ٔ
براى مشورت هاى مالى ،کمک در ٔ
ارائه کمک هاى مالى به کشورهاى واجد صالحىت.
کمک هاى فنى و آموزشى و باالخره ٔ
نامه صندوق عبارت اند از:
برخى از اهداف مندرج در اساس ٔ
توسعه
الف ــ ارتقاى سطح اشتغال در کشورهاى عضو ،افزاىش درآمد واقعى و
ٔ
منابع تولىدى آن ها از طرىق گسترش بازرگانى بىن المللى
ب ــ تشوىق ثبات ارزى و جلوگىرى از کاهش رقابت آمىز ارزش پول ها نسبت
به ىکدىگر
موازنه پرداخت هاى خارجى کشورهاى عضو
پ ــ کمک به برطرف کردن مشکالت
ٔ
از طرىق اعطاى وام به اعضا در صورت نىاز.
فعالىت  6ــ    6

در مورد دیدگاه های موافقان و مخالفان صندوق بین المللی پول تحقیق کنید .
2ــ بانک جهانى

2

از دىگر مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد ،بانک جهانى است .بانک جهانى
مؤسسه مالى است که اهداف کم و بىش مشترکى را دنبال مى کنند .اىن سه
متشکل از سه
ٔ
مؤسسه مالى بىن المللى و سازمان
مؤسسه عبارت اند از :بانک بىن المللى توسعه و ترمىم،
ٔ
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اولىه اىن سه مؤسسه متفاوت است ولى به دلىل
بىن المللى توسعه .گرچه زمان تأسىس و هدف ٔ
وظاىف نزدىک و شباهت سازمانى آن ها با ىکدىگر ،اىن مؤسسات را هم زمان و به دنبال هم
بررسى مى کنىم.
1ــ بانک بىن المللى توسعه و ترمىم (بانک جهانى) :اىن مؤسسه هم زمان با
تأسىس صندوق بىن المللى پول پاىه گذارى شد ولى فعالىت هاى خود را در سال 1946
آغاز کرد .اىن بانک که بعدها بانک جهانى خوانده شد ،با هدف جبران خرابى هاى ناشى از
جنگ دوم جهانى در کشورهاى عضو به وجود آمد .بانک جهانى تا سال  1948و شروع
برنامه مارشال 1تمامى توان خود را بر بازسازى اروپا متمرکز کرد ولى پس از آن ،اعطاى
ٔ
اعتبار به کشورهاى در حال توسعه را مهم ترىن
وظىفه خود قرار داد.
ٔ
مؤسسه مالى بىن المللى در  25ماه مه سال 1955
2ــ مؤسسۀ مالى بىن المللى:
ٔ
مىالدى به عنوان شعبه اى از بانک جهانى تأسىس شد .از وظاىف مهم اىن مؤسسه گسترش
ِ
مؤسسه مزبور
اقتصادى بخش خصوصى در کشورهاى در حال توسعه است.
فعالىت هاى
ٔ
براى دست ىابى به اىن هدف ،به مؤسسات بخش خصوصى کشورهاى در حال توسعه وام
مى دهد؛ بدون اىن که از دولت ها براى بازپرداخت اىن وام ها ضمانت بگىرد .اىن وام ها باىد
در جهت مدرنىزه کردن ،گسترش فعالىت هاى صنعتى و افزاىش بازدهى اىن گونه فعالىت ها
مؤسسه مالى بىن المللى از سرماىه گذارى در بنگاه هاى اقتصادى
صرف شوند .هدف اصلى
ٔ
بخش خصوصى کسب سود نىست ّاما غالباً سود نىز به دست مى آورد.
3ــ سازمان بىن المللى توسعه :سازمان بىن المللى توسعه در  26ژانوىه سال
شعبه دىگرى از بانک جهانى و به منظور رسىدگى به وضعىت بدهى
 1960مىالدى به عنوان ٔ
کشورهاى در حال توسعه تأسىس شد.
از وظاىف اصلى سازمان بىن المللى توسعه ،گسترش فعالىت هاى اقتصادى ،افزاىش
بهره ورى و سطح زندگى در کشورهاى در حال توسعه از طرىق اجراى طرح هاى مطالعاتى،
برگزارى سمىنارها و سخنرانى ها و هم چنىن اعطاى اعتبار با شراىط آسان به کشورهاى
دىده کشورهاى هم پىمان خود در اروپا
1ــ آمرىکا بعد از جنگ جهانى دوم ،براى بازسازى اقتصادهاى آسىب ٔ
برنامه مارشال معروف است.
برنامه بازسازى به طرح ىا ٔ
مبالغ هنگفتى صرف کرد .اىن ٔ
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مذکور است .شراىط اعطاى اعتبار از طرف اىن سازمان از شراىط بانک جهانى بهتر است.
اىن سازمان وام هاى اعطاىى را فقط براى انجام طرح هاى توسعه و با ضمانت دولت ها
توسعه خود را فقط به کشورهاىى ارائه مى دهد که درآمد
پرداخت مى کند و کمک هاى
ٔ
سرانه آن ها بسىار پاىىن باشد.
ٔ
  3ــ سازمان تجارت جهانى

1

نامه عمومى تعرفه و تجارت»
در سى ام اکتبر  1947موافقت نامه اى با عنوان «موافقت ٔ
(به نام گات ) به امضاى نماىندگان  23کشور جهان رسىد.هدف اصلى اىن  موافقت نامه،
اىجاد نظام اقتصادى بىن المللى آزاد بود و در آن از دولت هاى امضاکننده خواسته شده بود
که دخالت خود را در امور تجارت بىن الملل و وضع موانع تجارى را به کم ترىن حد برسانند
تا بنگاه هاى تولىدى از قدرت و امکانات رقابتى ىکسانى در سطح بىن المللى برخوردار
شوند .در سال  ،1995سازمان تجارت جهانى ( )W.T.O.با هدف نظارت بر تجارت جهانى
تأسىس و جاىگزىن گات شد .گات در نظر داشت هدف نهاىى خود را از طرىق اصول زىر که
در حال حاضر مورد توجه سازمان تجارت جهانى هستند،تحقق بخشد:
الف ــ اصل دولت کاملة الوداد :براساس اىن اصل ،چنان چه ىکى از اعضا در
زمىنه عوارض گمرکى وارداتى ىا صادراتى شراىط مساعدى را به کشورى اعطا کند ،ساىر
ٔ
کشورهاى عضو نىز خودبه خود از اىن شراىط برخوردار مى شوند.
ب ــ اصل تَ ّسری رفتار داخلى :براساس اىن اصل ،مقررات مربوط به کاالهاى
داخلى و خارجى (وارداتى) باىد ىکسان باشد .هدف از اىن اصل ،جلوگىرى از وضع
مقرراتى است که بىن کاالهاى داخلى و خارجى تبعىض قائل مى شود.
پ ــ کاهش تدرىجى عوارض گمرکى :اعضاى  W.T.Oبا انجام مذاکرات همه جانبه
در اجالس هاى مختلف ،درصدد کاهش مرحله اى و گام به گام عوارض گمرکى بوده اند.
ت ــ ممنوعىت برقرارى محدودىت هاى مقدارى W.T.O :در نظر گرفتن
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2

) World Trade Organization ( = W.T.O.ــ1
) General Agreement on Tariffs & Trade ( = G.A.T.T.ــ2

محدودىت هاى تجارى از طرىق تعىىن سهمىه براى صادرات و واردات کشورهاى عضو
را منع مى کند .البته اىن اصل استثنائات متعددى نىز دارد که از آن جمله مى توان مواردى
چون کسرى تراز پرداخت ها و تجارت با کشورهاى در حال توسعه را نام برد.
زمىنه صادرات و گسترش
ث ــ تنظىم قواعد و مقررات صادراتى W.T.O :در ٔ
آن مقرراتى وضع کرده است .بر اىن اساس ،چنان چه کشورى به «دامپىنگ» 1مبادرت کند
(ىعنى کاالىى را در خارج با قىمتى کم تر از داخل بفروشد) ،ساىر کشورها مجازند که با
وضع عوارض «ضد دامپىنگ» به مقابله با آن برخىزند.
موارد زىر از اهداف اساسى سازمان تجارت جهانى است:
1ــ فراهم ساختن شراىط مساعد براى شکل گىرى تجارت جهانى.
2ــ ّ
حل و فصل منازعات و اختالفات تجارى مىان دولت ها
3ــ سازماندهى مذاکرات تجارى مىان کشورهاى عضو
کمى و کىفى تجارت جهانى.
4ــ گسترش ارتقا و بهبود ّ
اىران در حال حاضر عضو ناظر اىن سازمان بوده و مراحل عضوىت نهاىى را طى مى کند.
فعالىت  7ــ    6

در مورد دالیل موافقان و مخالفان پیوستن به  ،W.T.Oدر کالس بحث و گفتوگوکنید .
4ــ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
سازمان توسعۀ صنعتى سازمان ملل متحد (ىونىدو)

در بىن مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد ،دو سازمان اقتصادى اهمىت وىژه اى
توسعه کشاورزى و دومى
زمىنه
ٔ
دارند .اىن دو عبارت اند از« :فائو» و «ىونىدو» که اوّ لى در ٔ
توسعه صنعتى فعالىت دارند.
زمىنه
ٔ
در ٔ
سازمان فائو در سال  1945توسط  44کشور عضو سازمان ملل متحد تأسىس شد.
1ــ  :Dumpingارزان فروشی در کوتاه مدت به منظور حذف رقبا از بازار و در نهایت ،به دست گرفتن بازار
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اساسنامه آن آمده است ــ باال بردن سطح زندگى و
هدف اىن سازمان ــ همان گونه که در
ٔ
تغذىه مردم جهان ،توزىع مناسب مواد غذاىى در مناطق مختلف جهان و در ىک کالم،
بهبود ٔ
اىجاد «امنىت غذاىى» است.
ارائه اطالعات الزم
فائو فقط علىه «سوء تغذىه» مبارزه نمى کند بلکه درصدد است با ٔ
به کشورهاى مختلف ،بازدهى کشاورزى و سطح تغذىه را در جهان افزاىش دهد .مقر اىن
سازمان در ُرم (مرکز اىتالىا) قرار دارد.
قطعنامه
توسعه صنعتى سازمان ملل متحد (ىونىدو) در سال  1966براساس
سازمان
ٔ
ٔ
قطعنامه ىونىدو ،هدف اىن سازمان
مجمع عمومى سازمان ملل متحد تأسىس شد .براساس
ٔ
توسعه صنعتى در کشورهاى عضو است .ىونىدو فعالىت هاى خود را به دو صورت
گسترش
ٔ
مستقل و هماهنگ کننده انجام مى دهد .فعالىت هاى مستقل اىن سازمان شامل جمع آورى
ارائه کمک هاى فنى و تعلىم
و ارسال اطالعات مربوط به ف ّناورى ،سازماندهى امور ادارىٔ ،
کننده فعالىت هاى صنعتى کشورهاى عضو نىز
نىروى انسانى است .ىونىدو مرکز هماهنگ ٔ
هست و اىن فعالىت را بىش تر از طرىق ارتباط و همکارى نزدىک با نهادهاى اقتصادى
منطقه اى انجام مى دهد .مقر اىن سازمان در وىن (مرکز اترىش) قرار دارد.
فعالىت  8ــ    6

در مورد فعالیت های یونیدو گفت وگو کنید .
        5ــ اکو    ()  E.C.O

منطقه خاورمىانه« ،اکو» نام دارد.اىن سازمان ،توسط
ىکى ازاتحادىه هاى اقتصادى م ّهم ٔ
سه کشور استراتژىک و م ّهم اىران ،پاکستان و ترکىه پاىه گذارى شد و در ابتدا با نام «آر سى
دى» ــ که نام اختصارى سازمان همکارى عمران منطقه اى است ــ آغاز به کار کرد و بعد
وقفه زمانى با نام «اکو» به حىات خود ادامه داد .سازمان
از انقالب اسالمى اىران ،با ىک ٔ
اکو پس از فروپاشى شوروى سابق و پىوستن چند عضو جدىد به آن ،از اهمىت بسىارى
برخوردار شد .اعضاى جدىد اىن سازمان عبارت اند از :افغانستان ،آذرباىجان ،ترکمنستان،
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قزاقستان ،قرقىزستان ،ازبکستان و تاجىکستان .اىن سازمان هم اکنون با ده عضو ،حدود
 330مىلىون نفر جمعىت و  8/6مىلىون کىلومتر مربع وسعت خاک آن ها ،هم چنىن امکانات
توسعه کشورهاى
گسترده و فراوان مادى (نظىر نفت و گاز) بعضى از اعضا ،براى کمک به
ٔ
عضو ،از شراىط مطلوبى برخوردار است.
مهم ترىن اهداف اکو به طور خالصه عبارت اند از:
توسعه اقتصادى پاىدار کشورهاى عضو
الف ــ بهبود شراىط براى
ٔ
منطقه اکو
ب ــ اتخاذ تدابىرى براى حذف تدرىجى موانع تجارى در
ٔ
برنامه مشترک براى
توسعه منابع انسانى
ٔ
تهىه ٔ
پ ــ ٔ
توسعه زىر بناهاى حمل و نقل و ارتباطات
ت ــ تسرىع برنامه هاى
ٔ
پشتوانه انسانى و تواناىى هاى داخلى
از نظر تولىد ،سه کشور بنىان گذار اىن سازمان
ٔ
تولىدکننده محصوالت کشاورزى و نىمه صنعتى اند .از سوى دىگر ،پىوستن
بهترى دارند و
ٔ
ىافته شوروى سابق) ،تواناىى هاى صنعتى
اعضاى جدىد به اکو (جمهورى هاى تازه استقالل ٔ
سازمان را افزاىش داده است .اگرچه هر ىک از اعضاى جدىد در تعداد معدودى از تولىدات
تخصص دارند ّاما تخصص آن ها در تولىدات خود بسىار باالست و از   ف ّناورى هاى
پىشرفته اى برخوردارند؛ بدىن ترتىب ،هر ىک از آن ها مى توانند نىازهاى متقابل اعضا را
تهىه و تأمىن کنند.
توسعه تجارت را بىن
از نظر تجارت ،گسترش تسهىالت تجارى و مبادالتى مى تواند
ٔ
کمى و کىفى تولىدات داخلى
اعضا تحقق بخشد .اىن امر هم چنىن به بهبود و ارتقاى سطح ّ
همه کشورها کمک مى کند .در عىن حال ،بسىارى از تولىدات را که هم اکنون به دلىل
ٔ
جنبه بازارى ندارند ،به تولىدات تجارى مبدل مى سازد.
مقىاس کوچک ٔ
از نظر کسب ف ّناورى ،همان گونه که مى دانىم ىکى از راه هاى دست ىابى به ف ّناورى
جدىد براى کشورهاى در حال توسعه ،انتقال ف ّناورى و کسب ف ّناورى هاى نوىن است که
از راه هاىى چون برقرارى روابط و همکارى هاى اقتصادى با کشورهاى صاحب ف ّناورى
انجام مى گىرد .سازمان همکارى اقتصادى (اکو) در اىن زمىنه فرصت مناسبى را فراهم
زمىنه خاصى
آورده است .دلىل اىن امر آن است که بسىارى از کشورهاى عضو اکو در ٔ
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از ف ّناورى باالىى برخوردارند؛ از جمله:
زمىنه هواپىماسازى و ماشىن آالت کشاورزى
الف ــ ازبکستان در ٔ
زمىنه هسته اى و صناىع دفاعى ــ نظامى
ب ــ قزاقستان در ٔ
زمىنه غنى سازى اورانىم
پ ــ اىران ،قزاقستان ،ازبکستان و تاجىکستان در ٔ
زمىنه صناىع و تجهىزات نفتى
ت ــ آذرباىجان و اىران در ٔ
زمىنه صناىع سبک و نىمه سبک صنعتى.
ث ــ ترکىه ،پاکستان و اىران در ٔ
به هر حال« ،اکو» نىز مانند هر پىمان اقتصادى دىگرى مشکالتى دارد که مانع گسترش
روابط بىن کشورهاى عضو مى شود.
مهم ترىن اىن مشکالت عبارت اند از:
1ــ نبودن تواناىى ها و امکانات تولىد بعضى از کاالهاى سرماىه اى و واسطه اى با
ف ّناورى باال در کشورهاى عضو اکو
2ــ نبود زنجىره هاى تولىدى افقى و عمودى بىن بخش هاى تولىدى کشورها
3ــ شباهت اقتصادى و تولىدات مشابه بىن برخى از اعضاى اکو به  وىژه اىران،
پاکستان و ترکىه و وجود رقابت مىان آن ها و در نهاىت ،کاهش کاراىى اکو
4ــ اختالفات سىاسى و تفاوت در اىدئولوژى حاکم بر کشورهاى عضو.
زبان رسمى اکو انگلىسى است و هر کشورى که از نظر جغرافىاىى با اکو هم جوار
است و با اهداف آن موافقت دارد ،مى تواند به عضوىت آن درآىد.
خارجه کشورهاى عضو در رأس
در ساختار کنونى سازمان اکو ،شوراى وزىران
ٔ
قرار دارند و حداقل سالى ىک بار به طور متناوب در کشور ىکى از دولت هاى عضو
تشکىل جلسه مى دهند .شوراى قائم مقامان وزارت امور خارجه ،رکن بعدى سازمان
برنامه دولت هاى عضو است
است .شوراى برنامه رىزى متشکل از رؤساى سازمان هاى ٔ
که آن ها نىز حداقل سالى ىک بار تشکىل جلسه مى دهند .کمىته هاى فنى اکو ،دبىرخانه و
سازمان هاى تخصصى از دىگر اجزاى تشکىالتى سازمان اکوست.
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مجموعه توانایی های اقتصادی کشورهای عضو اکو گفت وگو کنید .
در مورد
ٔ
سازمان کنفرانس اسالمى

اىده گردهم آوردن دولت هاى اسالمى و اىجاد نوعى
سازمان کنفرانس اسالمى با ٔ
اتحاد مىان کشورهاى اسالمى در سال  1972میالدی تشکىل شد .هر چند اىن سازمان
ىک نهاد صرفاً اقتصادى نىست اما از طرىق آژانس ها و نهادهاى فرعى اقتصادى خود،
اهداف اقتصادى را نىز در بىن کشورهاى مسلمان دنبال مى کند .اىن نهادها عبارت اند از:
توسعه تجارت
1ــ مرکز اسالمى
ٔ
2ــ صندوق همبستگى اسالمى
توسعه اسالمى
3ــ بانک
ٔ
4ــ انجمن بىن المللى بانک هاى اسالمى
 5ــ اتاق صنعت و بازرگانى اسالمى
براساس تحقىقات به عمل آمده ،عوامل عدم موفقىت در همکارى هاى اقتصادى
کشورهاى مسلمان عبارت اند از :عدم همکارى هاى سىاسى ،بُعد مسافت ،رقىب بودن
درجه توسعه در کشورهاى منطقه.
کاالهاى تولىدى و باالخره اختالف
ٔ

اجالس سران کشورهای اسالمی ـ تهران 1376
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مطالعه آزاد

اوپک ()O.P.E.C
صادرکننده نفت (Organization of petroleum
سازمان کشورهای
ٔ

 )Exporting Counteriesیا به طور اختصار اوپک در سال  1960در بغداد با
حضور نمایندگان کشورهای ایران  ،عراق  ،کویت  ،عربستان سعودی و ونزوئال
بنیان گذاشته شد .
بعدًا با پیوستن کشورهای قطر (سال  ، )1961اندونزی و لیبی
( ، )1962امارات متحدۀ عربی ( ، )1967اجلزایر ( ، )1969نیجریه
( ، )1971اکوادور ( ،)1973گابن ( )1975و نیجریه ( )2006اعضای اوپک
به  14کشور افزایش یافت .
نامه این سازمان اعالم
اهداف اصلی اوپک همان طور که در اساس ٔ
شده  ،هماهنگ کردن و وحدت بخشیدن به سیاستهای نفتی اعضا و تعیین
بهترین شیوه ها برای حفظ منافع آن ها به طور انفرادی و جمعی است  .این
سازمان هم چنین در پی راه های مختلف برای تضمین قیمت های بازار جهانی
نفت از طریق حذف نوسانات مضر و غیر ضروری است  .معموالً این اهداف از
طریق تعیین سهمیه تولیدی برای کشورها و نظارت برای پایبندی کشورها
نسبت به سهمیه تولیدی تعیین شده اعمال می شوند .
ساختار سازمانی اوپک شامل کنفرانس وزیران  ،هیئت عامل  ،دبیرخانه ،
بخش تحقیقات و کمیسیون اقتصادی است .
کنفرانس وزیران هر سال حداقل دو نشست برگزار می کند و مسئول
تنظیم سیاست عمومی سازمان و تدوین شیوه های اجرای آن است .
اوپک هم چنین یک بخش تحقیقاتی دارد که زیر نظر دبیرخانه تحقیقات
الزم برای این سازمان را انجام میدهد و دارای سه بخش مطالعات انرژی  ،تحلیل
بازار نفت و خدمات اطالعاتی است  .کمیسیون اقتصادی اوپک نیز رکن دیگر
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این سازمان است که به صورت یک بخش تخصصی در چارچوب دبیرخانه عمل
می کند و هدف آن کمک به سازمان در تقویت ثبات بازار جهانی نفت است .
دبیرخانه اوپک تا سال  1965در شهر ژنو سوییس بود و در این
مقر
ٔ
سال با تصویب کنفرانس وزیران به وین اتریش منتقل شد و از سال 1977
نیز در ساختمان کنونی در کنار کانال دانوب مستقر است .
سبد نفتی اوپک شامل  13نوع نفت خام است که عبارتند از  :نفت گیر
اسول آنگوال  ،اورینت اکوادور  ،مخلوط الجزایر  ،میناس اندونزی  ،نفت سنگین
ایران  ،نفت سبک بصره (عراق)  ،صادراتی کویت  ،اس سیدر لیبی  ،بانی الیت
نیجریه  ،مارین قطر ،موربان امارات  ،نفت عرب الیت (عربستان) 17 BCF ،
ونزوئال .
احتادیۀ اروپا ()E.U

اتحادیه اروپا تشکل سیاسی و اقتصادی متشکل از  27کشور اروپایی
ٔ
است که با نام اختصاری  EUخوانده می شود .
اتحادیه اروپای غربی است که
یافته
این اتحادیه در اصل گسترش
ٔ
ٔ
در سال  1957با همکاری  6کشور اروپایی تشکیل شد  .از آن زمان به بعد ،
حیطه کارش
اتحادیه به سرعت گسترش یافت  ،اعضای بیش تری پیدا کرد و
ٔ
وسیع تر شد .
اتحادیه اروپا آزادی سفر مردم  ،کاالها و خدمات در
بر اساس قوانین
ٔ
اتحادیه اروپا تضمین شده است .
کشورهای عضو
ٔ
از سال  2001پول واحد اروپا با نام یورو که در سال  1999معرفی شده
بود  ،در  13کشور به جریان افتاد  .همچنین  ،این اتحادیه قوانین سیاست خارجی
و قضایی خود را گسترش داد .
اتحادیه اروپا تقریبا  500میلیون نفر جمعیت دارد و در سال 2007
ٔ
میالدی  16،6تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی داشت که  31درصد از تولید
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ناخالص داخلی جهان را شامل می شد .
اتحادیه اروپا عضو سازمان جهانی تجارت ( )W.T.Oو سازمان ملل
ٔ
متحد است .
اتحادیه اروپا عبات اند از :پارلمان اروپا  ،کمیسیون اروپا ،
مهم
ارکان ّ
ٔ
اتحادیه اروپا  ،شورای وزیران  ،دیوان دادگستری اروپا و بانک مرکزی
شورای
ٔ
اروپا .
سه کشور ترکیه  ،کرواسی و جمهوری مقدونیه نیز در فهرست انتظار
پیوستن به این اتحادیه اند .
اتحادیه اروپا حق ّعضویت می پردازند  .از
کشورهای عضو  ،هر سال به
ٔ
اتحادیه اروپا پول دریافت
بودجه
همه کشورهای عضو  ،سالیانه از
ٔ
ٔ
سوی دیگر ٔ ،
یارانه کشاورزی یا کمک به پیشرفت منطقهای یا کمک
میکنند؛ از جمله به صورت
ٔ
هزینه برای پیشبرد پژوهش یا آموزش یا فرهنگ  ،برای از بین بردن تفاوت
اتحادیه اروپا  ،کشورهای
یافته عضو
بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه
ٔ
ٔ
ثروتمند معمو ًال بیش از آن چه دریافت می کنند  ،حق عضویت می پردازند .
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پرسش

1ــ سازمان ها و نهادهای اقتصادی منطقه ای و جهانی چگونه سبب صلح و
ثبات می شوند؟
2ــ صندوق بین المللی پول برای تحقق چه اهدافی تشکیل شده است؟
3ــ بانک بین المللی توسعه و ترمیم به چه منظوری به وجود آمد؟
مؤسسه مالی بین المللی
4ــ شرایط اعطای وام سازمان بین المللی توسعه و
ٔ
را مقایسه کنید و تفاوت ها و شباهت های آن ها را بگویید .
  5ــ اصل دولت کاملة..الوداد در سازمان تجارت جهانی به چه موضوعی اشاره دارد؟
  6ــ هدف از تأسیس سازمان خواربار و کشاورزی مللمتحد (فائو) چه بوده است؟
7ــ اهداف اکو را ذکر کنید .
   8ــ چه عواملی از گسترش روابط بین کشورهای عضو اکو جلوگیری می کند؟
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