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 دالیل دخالت دولت در اقتصاد

 معموال این سوال پیش می آید که چرا دولت باید در اقتصاد دخالت کند

 را بیان می کنیم  دلیل دخالت دولت در اقتصاد 21این بخش  ما در

 ضامن  بقای نظام می باشد تامین رفاه اجتماعی دلیل تشکیل دولت و:  تامین رفاه اجتماعی( 6

 :ناکامی بازار در ( 6

 حفظ تعادل تقاضا و ایجاد تعادل بین عرضه و( الف

 ضربه های وارده به دیگران مثال  محیط زیست ،  تخریب آثارفرهنگی  آثار خارجی تولیدات و( ب

 (برابر صنایع خارجی  خلی درحمایت صنایع دا) تعدی به حریم یکدیگر ( ج

 ذات بازار آزاد انحصار طلبی است: انحصار طلبی بخش خصوصی ( د

 تعهد نسبت به نسل آینده ضمانت اجرایی تدوین قوانین و( و

 (نفع فرد نفع جامعه و) برای جهت دهی فعالیتهای اقتصادی : هدایت بخش خصوصی( 3

 (نیاز به تامین مالی دارد  و که بار مالی داشته)  :انجام وظایف قانونی ( 4

 :جامعه تفاوت میان صالح فرد و(5

 عدم توانایی بخش خصوصی در سرمایه گذاری های زیر بنایی با نا معقول بودن آن از دیدگاه خصوصی( 2



مثل دخانیات ، مخابرات ، : یک سری فعالیتهای اقتصادی هستند که برای دولت حکم سیاست را دارند( 7

 مالیات پست و

 (سفیدی  شنقش ری –حمایت از صنایع نوپا در برابر صنایع قدیمی )  :تهای درونی لدخا(8

 توزیع مجدد درآمد( 9

 که نیاز به دخالت دولت و...روابط بین کشورها ، جنگ ، حوادث غیر مترقبه طبیعی و: مسائل حقوق سیاسی ( 61

 در دست گرفتن اوضاع دارد

 مردمخواسته های  گسترش نیازها و( 66

 کاهش منابع کشورها( 66

 تقسیم بندی دولتها از نظر مالیه عمومی 

 :این تقسیم بندی براساس میزان وظایف می باشد دولتها از جهت مالیه عمومی سه گروه هستند و

 دولت مقررات گذار( 3                     دولت رفاه( 6                   (ژاندارم ) دولت ناظم (6

 :ناظم دولت ( 6

استقالل ، برقراری امنیت داخلی ، مجازات مجرمین ، حفاظت از مالکیت  دردولت ناظم حفاظت از تمامیت ارضی و

 برعهده دارد دولت حداقلی است که این وظایف راخصوصی مورد تاکید است دولت ناظم 

 :دولت رفاه ( 6

را ...ابزارها از جمله بهداشت و ام امکانات ودر جهان پدیدار گردید تم 12برای گسترش  خدمات عمومی اوایل قرن 

 :برعهده گرفت  اموال عمومی زیاد شد دولتهای رفاه سه کار اصلی برعهده گرفتند

 خدمات  بزرگترین تولید کننده کاال و( ج          بزرگترین مالک   ( ب          برزگترین کارفرما   ( الف

 حتی برای کوچکترین مورد از هزینه های عمومی استفاده می کند و دولت رفاه در تمام مسائل مردم دخالت دارد

 :دولت مقررات گذار( 3

 :بخش بزرگی از انجام فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار می کند واین دولتها سه وظیفه اصلی دارند

 ی اقتصادی واجتماعیمقررات گذار( ج      باز توزیع ثروت          ( ب        سیاستگذاری         ( الف



 سعی گرددثروت به سمت محرومین و باز توزیع ثروت یعنی سیاستهایی که جلوگیری از تشکیل طبقات ثروت بکند و

 اقشار آسیب پذیر برود 

 عوامل موثر بردخالت دولت

 :اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید این عوامل عبارتند از  ی ماهیت وددعوامل متع

 : میزان حضور دولت در جامعه و درجه (6

اجتماعی فزون تر باشد ابعاد عملی مالیه در آن جامعه  میزان حضور دولت در صحنه های اقتصادی و هرچه درجه و

 د بودهگسترده تر خوا

 :پیچیدگی اقتصاد جامعه درجه توسعه و( 6

سیاسی حاکم بر جامعه  اقتصادی اجتماعی وهرچه اقتصاد یک جامعه ای توسعه یافته باشد در جه پیچیدگی روابط 

 بیشتر خواهد بود

 :نگرش حاکم در جامعه بینش و(3

نگرش دولتمردان یک جامعه به علت اثری  یا اگر دقیق تر بگوییم بینش و نگرش عقیدتی حاکم بر جامعه و بینش و

 عمومی بسیار نافذ وموثراستماهیت مالیه  عملی دولتها می گذارد براندازه و که بر ابعاد حضور اجتماعی و

 :شرایط خاص( 4

اندازه مالیه  اقتصادی بر ماهیت و با فرض ثابت بودن سایر عوامل بدون تردید اوضاع خاص اجتماعی ، سیاسی و

غیر عادی طبقه بندی  عمومی اثر تعیین کننده ای دارد در این ارتباط می توانیم اوضاع فوق را به دوشکل عادی و

وت کلی می توان ادعا کرد که گستره وپیچیدگی مالیه عمومی در شرایط غیر عادی جامعه در نماییم دریک قضا

 مقایسه با شرایط عادی جامعه بیشتر است 

 اهم وظایف اقتصادی دولت

 نظارت( 1تصدی گری                          ( 2:   دولت دووظیفه دارد

گری اولین بار به وسیله علمای حقوق اداری فرانسه مطرح دسته اعمال حاکمیت وتصدی  تقسیم اعمال دولت به دو

شد ودر وضعیت فعلی طرفداران زیادی ندارد البته اگر علت وجود این طبقه بندی بر گردد به پذیرش مسئولیت 

مدنی دولت که محاکم فرانسه بدوا دولت را مسئول پرداخت خسارتی که از اعمال حاکمیتی پدید می آمد تلقی نمی 

ر آن زمان اعمال دولت نسبتا محدود به اعمال قدرت بود با توسعه مداخالت در امور اقتصادی وپرداختن به کردند د



رد فعالیتهای غیر حاکمیتی ایجاد وفعالیتهایی که به بخش خصوصی تعلق دارد رمینه برای پذیرش مسئولیت آن در م

 کرد

 :وتصدی گری( نظارتی ) تعریف اعمال حاکمیتی 

( نظارتی ) خیر به عمل حاکمیتی  برحسب اینکه متصدی آن در حال استفاده از اقتدار عمومی است یاوظایف اداری 

ی تقسیم می شود بعضی از وظایفی که مستلزم استفاده از اقتدار عمومی است اساسا پاسخگوی نیازهایی هستند دصت

نظم ، وصول مالیات وظایفی هستند که  ابط خارجی ، دفاع، حفظوکه نهادهای دولتی برای آن ایجاد شده اندهدایت ر

علق دارد ودر این کشورها نیز جزء ثابت فعالیتهای اداری محسوب می شوند حتی در لیبرال ترین کشورها به دولت ت

ذیرفته نشده که حفظ نظم وامنیت عمومی به بخش خصوصی واگذار شود اینها وظایف حاکمیتی است که هرگز پ

ال وظیفه حفظ نظم که به حفظ در معابر تعبیر می شد در حال حاضر حفظ نظم دامنه آن تغییر کرده است مث

 اقتصادی را نیز در بر می گیرد

 (کسب سود ) دخالت مستقیم وانجام فعالیت مستقیم اقتصادی  :تصدی گری

 تدوین قوانین وکنترل حسن اجرای آن توسط بخش خصوصی :نظارت 

 :وجوه تشابه وتفاوت مالیه عمومی وخصوصی 

 : تشابهات

 هزینه حساس هستند هردو نسبت به در آمد و *

 هردو دنبال کسب بیشترین سوداز حداقل منابع هستند *

 هردو استقراض می کنند *

 درهردو می توان از راه سرمایه گذاری به افزایش در آمد دست یافت* 

 :تفاوتها 

صوصی در آمد برمبنای هزینه خدر مالیه ) خصوصی مالک ومبنا هزینه است اما در مالیه عمومی در آمدهادر مالیه * 

 (تعیین می شوددر مالیه عمومی برعکس 

 در مالیه عمومی براساس زمان تعریف می شود در مالیه خصوصی براساس پروژه وفرایند: تفاوت در تعریف بودجه* 

 بیرونی است اما منبع مالیه عمومی درونی هم می تواند باشدمنبع استقراض مالیه خصوصی * 

 هدف مالیه خصوصی سود بنگاه است امام هدف مالیه عمومی رضایت مندی جامعه است* 



 زیان در مالیه خصوصی اصال توجیه ندارد اما در مالیه عمومی توجیه دارد* 

 شعاع کار مالیه عمومی بیشتر از مالیه خصوصی است* 

 خصوصی مازاد بودجه یک هنر است در مالیه* 

 افشاء اعداد وارقام در مالیه خصوصی مجاز نیست ولی در مالیه عمومی مجاز است* 

 مالیه خصوصی پشتیبان حکومتی ندارد* 

 الزام وبا اجبار قانونی است ولی در مالیه خصوصی توافق وتراضی است روش کسب در آمد در مالیه عمومی غالبا* 

 عافیت مالیاتی بر خوردار است اما در آمدها در بخش خصوصی مشمول مالیات می شودبخش دولتی از م* 

 فرایند تصمیم گیری مالی در بخش دولتی طوالنی است* 

 چرا مالیه عمومی شاخه ای از حقوق عمومی است؟

 :به چهار دلیل

 : روابط بین دولت وجامعه-6

 :   هدف-6

 تامین نیازهای جامعه: عمومی  مصالح جامعه            مالیه: حقوق عمومی

 : ماهیت -3

 قواعد امری واستفاده از حق حاکمیت

 : ابزارهای اجرایی -4

 الزام واجبار، تصمیمات یک جانبه واجرای قهری

 

 

 پیروز وموفق باشید


