
اقتصاد پایه دهم و دوازدهم
بخش چهارم

بودجه و امورمالی دولت
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تفاده کشور از سیاست های زیر اسمدیریت کالن دولت برای 
:می کند

سیاستهایپولی سیاستهایمالی

را از منابع گوناگون کسب می کند که میزان آن در حالت های مختلف متفاوتدرآمدهاییدولت *
.است

. صرف می کند که میزان آن در وضعیت های مختلف متفاوت استمخارجیدولت برای اداره جامعه * 

نه زمانی که دولت قصد هزی}. آن می باشدمیزان درآمد عامل اصلی تعیین کننده مخارج دولت، * 
مثال. )کردن دارد، بسته به اینکه در مقابل، چه قدر درآمد از آن به دست می آورد، هزینه می کند

{(ایجاد این کارخانه ارزش دارد؟هزینه فرصت آن چه قدر است؟

.  می کندمدیریتدولت با درآمدها و مخارج خود امور مالی کشور را * 
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انواع برنامه هایی که دولت ها برای تحقق اهداف و 
:ماموریت های خود دارند

برنامه های بلند 
مدت

برنامه های میان 
مدت

برنامه های کوتاه 
مدت

.یکی از برنامه های کوتاه مدت دولت بودجه است*  

شده   ی پیش بینمخارجو درآمد یکساله است که در آن منابع کوتاه مدت برنامه : بودجه* 
ه کار پیش بینی درآمد و مخارج و برنامسندبه عبارت دیگر .)دولت مشخص شده است

.(سال آینده می باشد

ه باشد دولت با کسری بودجبیشتر آن از درآمد بودجه مخارجهرگاه : کسری بودجه* 
.روبرو است

و باشد دولت با مازاد بودجه روبربیشتر آن از مخارج بودجه درآمدهرگاه :  مازاد بودجه* 
.        است
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زیرا.بودجهمهمترینواساسیترینسنددردستگاهمالیواداریکشوراست:

.تعیین می کنداهداف و برنامه های ساالنه کشور و مجوز های قانونی دولت برای کسب درآمد و هزینه را -1

. سازدممکن می مالی کشور را نظم -2

ارای برنامه ای که دهر ).دهداولویت و اهمیت امور را نسبت به هم نشان می بودجه، میزان بررسی سهم هر برنامه از کل با -3
. (  می یابدبودجه بیشتری به آن اختصاص باشد، اهمیت بیشتری 

دولتوسطتبرنامهآناجرایازمانعتواندمیبرنامه،یکبودجهنکردنتصویببامجلس).استدولتبرمجلسکنترلیابزارهایاز-4

(.شود
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:بودجهاززمانتهیهتااجرا،مراحلچهارگانهزیرراطیمیکند

اصلمجریمراحل

توسط قوه مجریه تنظیم و پیشنهاد بودجه-1
(  دولت)

قانون اساسی52اصل 

توسط قوه مقننه تصویب بودجه-2
(  مجلس نمایندگان)

قانون اساسی52اصل 

توسط قوه مجریه اجرای بودجه-3
(  دولت)

قانون اساسی52اصل 

نظارت بر اجرای بودجه-4
توسط قوه مقننه

دیوان محاسبات که اعضای آن را مجلس)
.(  انتخاب می کند

قانون اساسی54و55اصل  
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 استتهیه و پیشنهاد بودجه مسئول ( قوه مجریه)دولتتمام کشور ها در.
می شودتهیه ( قوه مجریه)دولتبودجه ساالنه کشور توسط اساسی، قانون 52طبق اصل جمهوری اسالمی ایران ر د  .

الیحهبودجه:
ه بودجه نام پیشنهادی بودجه که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می شود الیحمتن 
.  دارد

:الیحه بودجه عبارتنداز 

.کندکه رقم کل درآمد ها و هزینه های یک سال را مشخص می یک ماده واحده -1
.کندرا مشخص میهای پیش بینی شده مربوط به چگونگی کسب درآمد و صرف هزینه مقررات خاص که ضوابط و تبصره چندین -2

بدانیمبیشتر:

یفهبه گروهی از مقامات دولتی به ریاست رئیس جمهور گفته می  شود که وظ(: جمهوررئیس کابینه )ایراندولت جمهوری اسالمی هیئت 
:اعضای این هیئت عبارتند از. شاخه ی اجرایی دولت را به عهده دارند

جمهور و  اجرایی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزرا،  معاون اول رئیس رئیس جمهور، معاون 
.دولتکل بانک مرکزی و دبیر هیئت سیما، رئیس صدا و کشور، رئیس سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی رئیس 
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 مسئول تصویب بودجه استمجلس نمایندگان امروزه در بیشتر کشور ها.

ب  تصوی( قوه مقننه)اسالمیمجلس شورای قانون اساسی، بودجه ساالنه کشور توسط 52جمهوری اسالمی ایران طبق اصل ر د
.  شودمی 

 پس در     بررسی و س(اسالمیکمیسیون های تخصصی مجلس شورای ازیکی )الیحه بودجه ابتدا در کمیسیون بودجه مجلس
.جلسه علنی مجلس مطرح می شود

زمان تهیه و تصویب:
.  تحویل مجلس دهدآذر ماه هر سال موظف است الیحه بودجه سال بعد را تادولت

.  تصویب کندقبل از پایان سال باید طبق قانون الیحه بودجه سال بعد را تا مجلس



قانون بودجه
ولتی          دتبدیل می شود که در تمامی دستگاه های قانون بودجه پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی به بودجه الیحه :تعریف* 

.استالزم االجرا

یک ماده واحده-1:   مواد تشکیل دهنده قانون بودجه عبارت اند از:موادتشکیلدهنده* 
چندین تبصره-2
.  هر دستگاه به صورت جدا گانه و به ریز موادبودجه -3

.ددرصورت تصویب مجلس اعتبارات هر یک از سازمان ها و دستگاه های دولتی در محدوده بودجه تصویب شده به آن ها پرداخت می شو

گیردمیانجاممصوببودجهمحدودهدردولتیبخشسالیک(مخارجودرآمد)مالیعملکرد.

:تشکیلدهندهقانونبودجهعبارتاستازد
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 بودجه استنظارت براجرای مسئول مجلس نمایندگان کشور ها تمام امروزه در.

ات   دیوان محاسبکشور و ارائه سند تفریغ، به عهده ساالنه نظارت بر اجرای بودجه قانون اساسی، 52ر جمهوری اسالمی ایران طبق اصل د
.انتخاب می کند( قوه مقننه)مجلس شورای اسالمیاست که اعضای آن را 

ای گونه بهکه هایی است شرکت های دولتی و سایر شرکت موسسات، ، وزارتخانه هارسیدگی به تمام حساب های : وظیفه دیوان محاسبات

.دمصرف برسو هر وجهی در محل خود به تجاوز نکند مصوب محل اعتبارات بودجه کل کشور استفاده می کنند تا هیچ هزینه ای از از 

دهدمیدستازراخوداهمیتبودجهتصویبنشود،نظارتبودجهاجرایبراگر.
سندتفریغبودجهچیست؟

سند تفریغ بودجه:

خارج واقعی  با مارقام پیش بینی شده بودجه، تفاوت بودجه به طور تخمینی تعیین می شود و در پایان سال پس از اجرای ارقام : تعریف
.  مشخص می شود« تفریغ بودجه»در سندی به نام واقعی وصول شده و درآمد های تحقق یافته 

 میزان دست یابی به اهداف و نیز پایبندی و یا عدم پایبندی دستگاه ها به تکالیف بودجه است: نشاندهندهسند تفریغ.

 ،ستبه عهده دیوان محاسبات است که مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسالمی اتهیه و ارائه سند تفریغ نظارت بر اجرای بودجه.
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خزانه داری یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم مالی کشور است .

جایگاه ویژه ای در مدیریت نظام بودجه و ساختار مالی جامعه و حاکمیت دارد.

 یافته استبه این موضوع  اختصاص قانون اساسی جمهوری اسالمی 53اصل خزانه داری، دلیل اهمیت و جایگاه به.

:قانون اساسی در مورد خزانه داری می گوید53اصل 
.خزانه داری کل واریز می شودحساب شده است به کسب در چارچوب قانون که ( درآمد و عایدی دولت)کلیه دریافت  های دولت •
.تامین و پرداخت می گرددداری از حساب خزانه اعتبارات مصوب قانونی درحدود ( دولتمخارج و هزینه )پرداخت های دولت همه •

 استوزارت اقتصاد و امور دارایی اداره کل خزانه داری در.

 (بنابراین زیرمجموعه دولت است.) کندتعیین می وزیر اقتصاد مدیر کل خزانه دارای را
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ت
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ها
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رآ
د

بهای کاال و خدمات ارائه شده از سوی دولت

درآمد شرکت های دولتی و سرمایه گذاری

استقراض

مالیات ها



دهدمردم ارائه می به است که و خدماتی بهای بعضی از کاالها یکی از منابع درآمدی دولت، : تعریف  .

خدماتی مانند خدمات پستی، انشعابات آب، برق، گاز و تلفن:   مثال
سوخت های فصیلیمانند آب مصرفی و کاالهایی 

روش منابع حاصل از صادرات و ف. نفت خام، ثروت عمومی است و همانطور که فروش فرش و اثاثیه خانه، نباید برای خانوار درآمد به شمار رود
وه حاصل از این موضوع چندسالی است در بودجه کشور رعایت می شود و با تشکیل صندوق توسعه ملی، وج. نفت نیز درآمد محسوب نمی شود

مومی است فروش نفت خام و گاز طبیعی تولیدشده پس از کسر هزینه های تولید، درآمد دولت به شمار نمی رود، بلکه ناشی از فروش ثروت ع
.  و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت طبیعی باید به سرمایه مولد تبدیل شود
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دمی کنناقدامتولیدیهایگذاریسرمایهیاودولتیهایشرکتتاسیسبهدرآمدتامینبرایدولت هاگاهی:تعریف.

ایسازمان هبرخیودولتیبیمه هایبانک ها،استثنایبهدولتیشرکت هایخدماتوکاالفروشازحاصلهایدرآمدتمامی
میزواریکلداریخزانهحساب هایبه(.میپردازندمختلفصنایعنوسازیوتوسعهایخدماتارائهبهکهسازمانهایی)توسعه ای

.شود
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:انواعسرمایهگذاریهایدولتیعبارتنداز

سرمایهگذاریهایاجتماعی سرمایهگذاریهایزیربنایی سرمایهگذاریهایتولیدی

دارند، هدف اجتماعی و ملی این دو نوع سرمایه گذاری چون 
.ندارندمستقیم و درآمد زایی سودآوری

هدف سودآوری سرمایه گذاری های تولیدی داخلی یا خارجی چون 
.دولت محسوب می شوندمنابع درآمدی دارند، از 



یا(اخلیداستقراض)داخلازبودجهکسریجبرانبرایمی توانددولتنکند،رادولتهزینه هایتکافویدرآمدی،منابعاگر:تعریف
.کنداستقراض(خارجیاستقراض)کشورازخارج

ود،شمولداموروگذاریسرمایهصرفشدهگرفتهقرضوجوهاگرامانیست،معقولیکارجاریهایهزینهتامینبرایاستقراض
.باشدراهگشامی تواند
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بهترین راه 
استقراض

قرضگرفتنازمردمازطریقفروشاوراقمشارکت•

بدترین راه 
استقراض

استقراضازبانکمرکزیواستقراضخارجی•

:زیرا•
. باعث افزایش نقدینگی کشور میشود•

.  دریافت وام از کشور های دیگر و یا سازمان های بین المللی موجب وابستگی کشور می گردد•



ازدرآمدمکودرآمدپرافرادبیننابرابریرفععمومیخدماتوکاالبهایتامینبرایقانونطبقدولتکهراوجوهیتمام:تعریف
.داردناممالیاتکندمیدریافتحقوقیوحقیقیاشخاص

موثرابزارهایازیکیجهانکشورهایبیشتردرنیزامروزهوبودهدولت هادرآمدمنبعترینمهمهموارهمالیاتتاریخ،طولدر
.دولت هاستبرایدرآمدکسب

شودمیوضعنمایندگانمجلسوسیلهبهمالیاتقانونکشورهااثردر.
 ارگیری      به ک. )اجتماعی است-اقتصادیهای رفع نابرابری موثر در گیرد، مالیات یکی از ابزارهای اگرعدالت مالیاتی موردتوجه قرار

(ابزار مناسب و کارآمد مالیاتی

گیردمیمالیاتمردمازدلیلدوبهدولت:

کهمی شودمعلوممالیات،وضعدلیلدواینبردقتبا:
.نمی کندپرداختراآنمابه ازایومیکنددریافتراعمومیخدماتوکاالفرد،گوییواستدزدینوعیمالیاتیفرار-1
.استنیازمندافرادبهنکردنکمکواجتماعیمسئولیت هایدرمشارکتعدممعنایبهمالیاتیفرار-2
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رامستقیما(امنیت)مثلعمومیخدماتوکاالهاازبرخیبهایدولت-1
.کندنمیدریافتشهرونداناز

.ددانمیخودوظیفهرادرآمدکمودرآمدپرافرادبیننابرابریرفع-2
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پایهمالیاتی

آنچه مالیات به آن تعلق می•
.گیرد پایه مالیاتی نام دارد

مواد غذایی، پوشاک ، : مثال •
... .مسکن و 

درزمان حضرت علی پایه مالیاتی•
افزایش یافت زیرا قبل از خالفت

چیز مالیات تعلق می 9ایشان، به 
ام ، انع(طال و نقره)نقدین}گرفت 

الت ، غ(گاو وگوسفند و شتر)ثالثه
{(گندم، جو، کشکش و خرما)اربعه

ولی ایشان در دوره حکومت خود 
.به اسب ها نیز زکات بستند

به مالیات ها بر اساس پایه مالیاتی•
دو نوع مستقیم و غیر مستقیم

.تقسیم می شوند

بارمالیاتی

تولید )مؤدی مالیاتگاهی •
، پرداخت(کننده یا فروشنده

ات کننده اصلی و نهایی مالی
ی را نیست و چه بسا بار مالیات

د به دوش مصرف کننده یا فر
.  دیگری منتقل می کند

فروشنده با افزایش : مثال•
را قیمت کاالهایش، بار مالیات

به گردن مصرف کننده یا 
صاحبخانه با افزایش مبلغ
اجاره، مالیات پرداختی به 

دولت را، به دوش مستاجر می
یا به مستاجر اصابت.)اندازد

.(می کند

پرداختکننده
(مؤدیمالیات)مالیات

ه اشخاص حقیقی یا حقوقی ک•
طبق قانون به دالیل کسب

درآمد، سود، انتقال دارایی، 
موظف به پرداخت ... ارث و 

.مالیات می باشند

تولید کنندگان یا : مثال•
فروشندگان کاال و خدمات    

... .و 
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انواع مالیات ها

(یبر اساس پایه مالیات)

:مالیات مستقیم
مالیات بر درآمد

مالیات بر دارایی و
ثروت

یممالیات غیرمستق

مالیات بر نقل و 
انتقال دارایی

حقوق و عوارض 
گمرکی

عوارض

مالیات بر فروش

مالیات بر ارزش 
افزوده
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مالیاتمستقیم

Pمی به طور مستقیم از مودیان مالیات دریافت
.شود

Pدولت می تواند افراد پر درآمد را از افراد کم
درآمد جدا کرده و فقط از گروه خاصی مالیات 

.بگیرد

Pاستامکان انتقال بار مالیاتی به دیگران کم    .

مالیاتبردرآمد-1

.  ردمالیاتی است که بر انواع درآمدهای افراد تعلق می گی

بر مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد اصناف، مالیات: مثال
... .درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد امالک و 

مالیاتبرداراییوثروت-2

ولمالیاتی است که به انواع دارایی های منقول و غیرمنق

.افراد تعلق می گیرد

... .  مالیات بر خانه، زمین، اتومبیل و : مثال
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ممالیاتغیرمستقی

Pا تحقق آن به رفتار ی
ند مان)فعالیت اقتصادی
ی بستگ(واردات یا خرید

.  دارد

P پرداخت کننده
نهایی آن مشخص 

. نیست

P امکان انتقال بار
. مالیاتی زیاد است 

مالیاتبرنقلوانتقالدارایی-1

P ین نوع مالیات، هنگام معامالت دریافت می شودا .

P(مالیات بر ارث .) برای نقل و انتقال دارایی افراد، پس از مرگ آنها به وارث نیز تعلق می گیرد

حقوقوعوارضگمرکی-2

P استنوع مالیات، به کاالهای صادر یا وارد شده تعلق می گیرد و در واقع مالیات بر تجارت خارجیین ا.

P درآمدزایی برای دولت-1هدف

از ابزار های سیاست گذاری تجاری دولت برای کنترل صادرات وکاهش واردات-2

عوارض-3

P ین نوع مالیات، قسمتی از بهای خدماتی است که دولت برای مردم انجام می دهدا .

P نظافت : شهرداری درمقابل ارائه خدماتی مثل)انواع عوارض مثل عوارض مندرج در قبوض یا عوارض شهرداری: مثال
.دوجوهی چون عوارض نوسازی وعوارض اتومبیل دریافت می کن... شهر، آسفالت خیابان، حفظ زیبایی شهر، ایجاد پارک و

مالیاتبرفروش-4

P ین نوع مالیات، به کاالهایی تعلق می گیرد که درمرحله خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسدا.

P نه به در این مالیات فروشگاه ها موظف هستند که مبلغ مالیات را جدا از قیمت کاال حساب کنند و در یک رقم جداگا
. گونه ای که مصرف کننده از مبلغ آن اطالع حاصل کند دریافت نمایند

P   درآمدزایی برای دولت-1هدف
پرهزینه کردن یک)و به دنبال آن کاهش مصرف آن ( دخانیات یا کاالی خارجی )افزایش هزینه یک کاال -2

رفتار

د و مالیات بر کاالها و خدمات مصرفی است که چند مرحله ای است و در هر یک از مراحل تولی:مالیاتبرارزشافزوده-5
پس - شوددرواقع از مصرف کنندگان نهایی دریافت می-تکمیل تا مصرف نهایی به نسبت ارزش افزوده شده گرفته می شود

. تولید کنندگان کاال و خدمات واسطه ای آن را پرداخت نمی کنند



نهایی بر کاالها و خدمات مصرفی است که چند مرحله ای است و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرفمالیات :تعریف
ن کاال و پس تولید کنندگا-درواقع از مصرف کنندگان نهایی دریافت می شود-به نسبت ارزش افزوده شده گرفته می شود
 کند، مصرف کننده نهایی، این مالیات را به فروشنده می دهد و او به خزانه واریز می) . خدمات واسطه ای آن را پرداخت نمی کنند

ود را از ولی چون خود فروشنده هم به نفر قبل از خود، مالیات داده ولی مصرف کننده نهایی است، می تواند مالیات پرداختی خ
.  آن کم کرده و سپس باقی مانده را به خزانه واریز کند

زیر مجموعه مالیات بر فروش است .

فواید استفاده از مالیات بر ارزش افزوده

:دلیل
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.  شفافیت مالیاتی را افزایش می دهد-1

.  انگیزه فرار مالیاتی را کاهش می دهد-2

.  از مالیات گیری چندگانه جلوگیری می کند-3

پنبه

500

نخ

1000

پارچه

2000

لباس

4000

افزوده نیازمند اعمال مالیات بر ارزشبنابراین،. بعدی کسر می گرددتولیدکننده فروشمالیات پرداخت شده تولید کننده قبلی از مالیات بر 
ده فروشنده فهرست کردن کل صورت حساب ها در بنگاه است، زیرا هر بنگاه برای دریافت اعتبار مالیاتی باید بتواند شرح مالیات پرداخت ش

.  این نیاز، خریدار را تشویق می کند که پرداخت مالیات توسط فروشنده قبلی را مورد توجه قرار دهد. قبلی را ارائه کند
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انواعنرخهایمالیاتی

نرخثابت

ییر در در این نوع مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغ
خ به عبارت دیگر، محاسبه نر. درآمد و دارایی آن ها کم و زیاد می شود

.ی کندمالیات در مقادیر مختلف درآمد و دارایی ثابت است و تغییر نم

.تموثر نیسنرخ ثابت مالیات در تعدیل درآمد و ثروت افراد جامعه 

نرختصاعدی

ا در این نوع مالیات، نرخ مالیات با افزایش درآمد و دارایی، زیاد و ب
به عبارت دیگر، افراد با درآمد . کاهش درآمد و دارایی،کم می شود

کمتر های بیشتر با نرخ بیشتر و افراد با درآمدهای پایین تر با نرخ
.  مالیات می پردازند

.  تموثر اسنرخ تصاعدی مالیات در تعدیل درآمد و ثروت افراد جامعه 

نرخ تصاعدی کلی

نرخ تصاعدی 
طبقه ای

نرخ تصاعدی طبقه ای

است و زکات مالیات اسالمی با نرخ تصاعدی است% 20خمس مالیات اسالمی با نرخ ثابت : نکته .
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10
100× = 100.000 1000.000مالیات

1000.000
درآمد ماهانه فرد

− 100.000
مالیات پرداختی

= 900.000 درآمد خالص 

تومان2000.000ماهیانهکهکنیدحسابرافردیخالصدرآمدومالیاتباشدشدهتعییندرصد15مالیاتنرخاگر-2
.دارددرآمد

× = 300.000 2000.000مالیات

2000.000 − 300.000 = 1700.000 درآمد خالص 

15
100

تومان1000.000ماهیانهکهکنیدحسابرافردیخالصدرآمدومالیاتباشدشدهتعییندرصد10مالیاتنرخاگر-1
.دارددرآمد



.می شودمالیاتنرخمشمولشخصدرآمدتمامیدریافتی،مالیاتنوعایندر:مالیاتکلیتصاعدینرخ
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10
100

دارند، ریال درآمد 5.600.000دومی ریال و 5.500.000اولی که دو نفر را مالیات پرداختی توسط . استجدول مالیاتی زیر مفروض -1
.  محاسبه کنید

درصد5نرخبا2.000.000تاآمدهایدر
درصد8نرخبا4.000.000تاآمدهایدر

درصد10نرخبا5.500.000تادرآمدهای
درصد12نرخبا7.000.000ازبیشتروتاهایدرآمد

× = 550.000 5.500.000میزانمالیاتپرداختی

5.500.000
درآمد ماهانه فرد

− 550.000
مالیات پرداختی

= 4.950.000 درآمد خالص 

× = 672.000 5.600.000میزانمالیاتپرداختی

5.600.000 − 672.000 = 4.928.000 درآمد خالص 

12
100

اسبه و مازاد آن را با نرخ دیگری محمربوطه بخش اول درآمد را با نرخ طبقه(: ایروش تصاعدی طبقه )در روش های محاسباتی پیچیده تر
حساب می شود و مازاد % 10ریال از درآمدش با همان نرخ 5.500.000ریال درآمد دارد، 5.600.000یعنی فردی که ).می کنند
.  نمی شود% 12ضربدر 5.600.000و تمام حساب می  شود% 12با نرخ ( 5.600.000_5.500.000=100.000)درآمدش



.نمی کندییردر این نوع مالیات، برخالف نرخ تصاعدی کلی با جزیی افزایش یا کاهش درآمد، مالیات به شدت تغ: نرخ تصاعدی طبقه ای مالیات
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.دارددرآمد تومان 5.600.000را حساب کنید که  ماهیانه  میزان مالیات پرداختی فردی . استجدول مالیاتی زیر مفروض -1
.از پرداخت مالیات معاف می باشند2.000.000آمدهای تا  در 
%8نرخباماهدر4.000.000تاآمدهایدر

%10نرخباماهدر5.500.000تادرآمدهای
درصد12نرخباماهدر5.500.000ازبیشترهایدرآمد

10

100
× = 550.000

میزان مالیات پرداختی

5.500.000

5.600.000 − 5.500.000 = 100.000

100.000 ×
12

100
= 12.000

550.000 + 12.000 = 562.000

5.600.000 − 562.000 = 5.038.000 درآمد خالص 
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هزینه های جاری یا عادی

هزینه های کارکنان

هزینه های اداری

پرداخت های انتقالی

هزینه های سرمایه ای یا عمرانی

سرمایه گذاری های مولد

سرمایه گذاری های زیربنایی

سرمایه گذاری های اجتماعی
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هزینههایجارییا
عادی

P هزینه هایی که
همیشه وجود دارد و 
ی متناسب با سیاست ها
.  دولت تغییر می کند

P با توجه به:

رشد جمعیت -1
افزایش درآمد جامعه -2

در طی زمان               
هزینه های جاری اغلب 

. سیر نزولی ندارند

(هزینههایپرداختحقوق)هزینههایکارکنان-1

ری این هزینه ها شامل حقوق و مزایای تمام کارکنان و کارمندان  ادارات دولتی و سایر سازمان ها و نهادهای کشوری و لشک
.  است که برای ارائه خدمات مختلف به مردم به استخدام دولت درآمده اند و از اقالم عمده هزینه های دولت می باشد

.  حقوق و مزایای نظامیان، معلمان، قاضیان و نمایندگان مجلس: مثال

هزینههایاداری-2

هزینه هایی است که برای چرخش کار جاری ادارات و نهاد ها صرف می شوند.

هزینه های حمل و نقل، اجاره، آب و برق، تلفن،گاز و ملزمات اداری مثل کاغذ و قلم: مثال

پرداختهایانتقالی-3

ری ها و هزینه هایی است که دولت به صورت بالعوض و هدفمند به منظور تامین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، رفع نابراب
:مثال. حمایت از تولید یا گروه های خاص پرداخت می کند

برای حمایت از تولید کنندگانیارانهپرداخت -

باتیبه منظور ثابت نگه داشتن قیمت ها و عرضه ارزان کاالهای اساسی مانند نان، قند، شکر و روغن نیارانهپرداخت -

پرداخت های دولت به نخبگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی-

طرحشهیدرجاییپرداخت به روستائیان تحت پوشش -



یارانه

یارانه یا سوبسید اعطای کمک مالی به روی یک کاال یا خدمتی است که به مردم داده می شود، جهت افزایش رفاه عمومی
(تولیدکننده و مصرف کننده)

 تومان به مردم می فروشد و مابه تفاوت آن را خودش به تولیدکننده 700تومان است، به قیمت 1000مثال نانی را قیمت واقعیش
تومان زیانی که دولت می دهد همان هزینه 300)-دولت گندم را گران خریده و به مردم به شکل نان ارزان می فروشد-می پردازد

گیرد و را می... درواقع دولت از یک طرف جلوی باال رفتن قیمت کاالهای اساسی از قبیل نان، قند و روغن نباتی و. ( یارانه است
می قرار می دهد و جلوی افزایش قیمت در اثر تورم را( به خصوص قشر کم درآمد)آن را به قیمت ثابت و مناسب در اختیار مردم

د کشور صدمه ای گیرد و از طرف دیگر با خرید قیمت باالتر از تولیدکننده انگیزه او را برای تولید حفظ می کند تا به میزان تولی
.وارد نشود

بودجه یارانه از مخارج عمومی تامین می شود و بخشی از پرداخت های انتقالی است.

طرحشهیدرجایی

 سال، ماهیانه مبلغی نقد یا غیرنقد و بالعوض از طرف دولت داده می شود 60طرحی است که به موجب آن به روستاییان باالی
.  که بخشی از پرداخت های انتقالی محسوب می شود

27
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هزینههایسرمایهاییا
عمرانی

هزینه هایی که دولت 
صرف احداث بنا یا خرید 

کاالهایی می کند که با 
بقای اصل آن ها مورد 
.استفاده قرار می گیرند

عالوه بر بخش دولتی، **
بخش های خصوصی و 

تعاونی نیز سرمایه گذاری 
.می کنند

سرمایهگذاریهایمولد-1

.داین نوع سرمایه گذاری های دولت، باعث ایجاد کارخانه ها و صنایعی می شود که خدمات و کاال های نهایی مورد نیاز مردم را تولید می کنن

.کارخانه های نساجی، خودروسازی، تراکتورسازی و مواد غذایی : مثال

سرمایهگذاریهایزیربنایی-2

این نوع سرمایه گذاری های دولت، باعث تقویت توان اقتصادی کشور می شود و برای به ثمر رسیدن سایر فعالیت های اقتصادی بسیار 
. ضروری است

(  برای دسترسی سریع مصرف کنندگان به کاالها و خدمات)سرمایه گذاری هایی که صرف ساخت و احداث جاده ها و خطوط راه آهن: مثال
. ، سدسازی (دسترسی به آب برای کشاورزی)، شبکه های بزرگ آب رسانی(مورد نیاز . (دسترسی به برق برای صنعت)ساخت نیروگاه ها

سرمایهگذاریهایاجتماعی-3

Pین نوع سرمایه گذاری های دولت، همچون سرمایه گذاری زیربنایی زمینه الزم برای تولید سایر کاال ها را فراهم می سازدا  .

Pیش منجر به افزامستقیما نوعی سرمایه گذاری است زیرا سرمایه گذاری درآموزش و پرورش، آموزش عالی، امور فرهنگی و هنر : مثال
.تولید می شود

P اهر و متخصص را الزم برای تربیت نیروی انسانی مزمینه است بنابراین از آنجایی که سرمایه گذاری اجتماعی انسان و تفکر محور تولید
. در رشته های مختلف فراهم می سازد بسیار اهمیت دارد

P ب بدون داشتن نیروهای متخصص و متعهد، انجام دادن سایر سرمایه گذاری ها و کسزیرا. سرمایه گذاری های دولت استمهم ترین
.  استقالل اقتصادی فراهم نخواهد شد

Pفاوت کشورهای پیشرفته با کشور های عقب مانده ناشی ازعمده ت:

میزان برخورداری از سرمایه های انسانی و نیروی های متخصص : در درجه اول

.  گسترش علم و فرهنگ و سرمایه های اجتماعی استبه دلیل :  در درجه دوم

P قط هزینه های بدانیم نه ف« سرمایه گذاری» بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تمامی هزینه های مربوط به تربیت نیروی انسانی را باید
.ساخت مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها را 
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