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 اخالق ماليه عمومي

 هاها و استانداردتحليل چارچوب

 
 Yydadgar@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیاستاد و يداله دادگر / 
 23/12/1392ـ پذيرش: 10/8/1392دريافت: 

 چکيده

ـا  شاوران دومبررسی اخالق مالیه عمومی نقشی اساسی در فهم تأثیر اخالق بر رفتار كارگزاران بخش عمومی،  لتی و نهاده

ـا  ا، روشتحلیل محتـواستفاده از سبك  اين مقاله باها  عمومی دارد. رسمی و غیر رسمی حكومت و بهبود سیاستگذار  ه

ـا و اسـتانداردها  اخـقتصاد بخش عمومی به تحلیل چارچوبطبیقی و با عنايت به اصول پژوهشی ات -تاريخی الق مالیـه ه

دهد نهادينه شدن اخالق در مالیه عمومی مستلزم تحقـق انـدازه بهینـه دولـت ها  تحقیق نشان میيافته پردازد.عمومی می

ـات، هزينهساالر  در انتخاب كادر ارشد دولت، تأمین هايی چون شايستهخصلتبراساس  دولت بهینه، .است ها از طريـق مالی

ـايی اسـتقابـل شن فعالیت در دورة محدود و وجود مكانیزم بركنار  كارگزاران ناتوان بدون تحمیل هزينه وجـود شـكا   .اس

 .ش استها  اين پژوهكشور از ديگر يافته ها  اخالقی در مالیه عمومی و عملكرد حكمرانان بخش دولتیهبین آموز

  .یه عمومی، چارچوب ها و استانداردها، مالیه عمومیاخالق مال كلید واژه ها:

 .JEL :D63, D35بند  طبقه

  

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami _________________________ Vol.4. No.2, Spring & Summer 2013   



130    ،1392پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم 

 مقدمه

هر  در م، يكري ا  مباثر  گذاري هريک برر ديگرريثيرأو ظرفيت ت دستگاه مالية عمومي ارتباط اخالق و
 ةمالير دسرتگاهو اخرالق و  ،توان نشان داد که اخالق و اقتصاد ا  يرک سرومياقتصاد بخش عمومي است. 

اليرة ق در نظرا  منهادينه شردن اخرال در اين راستا، ارتباطي ساختاري و پايدار دارند. ،ا  سوي ديگر عمومي
 تواند به بهبود بخش عمومي کمک کند.عمومي مي

 زاره هاييگ بررسي ارتباط بين اخالق و ماليه عمومي با پيچيدگي هايي روبرو است.  يرا اخالق ثاوي 
يره ابرل، مالدر مق ودن، درست يا غلط بودن ثق يا باطل بودن و موارد مشابه مري باشرد.ا  خوب بودن، بد ب

 پردا د،مي  تخصيص منابع کمياب بين نيا هاي رقيب که به تحليلاقتصاد  عمومي به عنوان بخشي ا  دانش 
 معه نقشجا مجموعه  ير سيست  ها و ابزارهايي است که در هدايت و سا مان دهي اقتصادعهده دار بررسي 

تحليرل  ردماليه عمرومي  رسالتارتباط اين دو ثو ه مطالعاتي  ماني مشخص مي شود که به  اساسي دارند.
 (.1989 ، ماسگريو1392)دادگر  توجه کني  اقتصادي رفتار دولت مردان، سياست ها و نهادسا ي ها آن

کنرد کره مي سراا  را مطرر  ، ايرنو اسرتاندارهاي آن اين مقاله براي تبيين مفهو  اخالق مالية عمومي
اخصره هرايي مري و رعايرت چره قواعرد و ش گذارنداخالق و نظا  مالية عمومي چگونه بر يكديگر اثر مي

ه تعرير  . براي اين منظور، پس ا  معرفي پيشرينة بحر ، برتواند موجب تقويت اخالق ماليه عمومي شود
، در ادامره . ا مري پررد مالية عموميدر اخالق  متفاوت به الزاماترويكردهاي و بيان « اخالق مالية عمومي»

لرت و مولفره دو قواعد نظا  ماليه عمومي مطلوب به عنوان ال مه بهبود اخالق ماليه عمومي با توجره بره دو
 ماليات بهينه مورد بررسي قرار مي گيرد.

 پيشينة تحقيق

انرد. برراي عرادي ا  مووروپ پرداختهبا به هاي گوناگون هريکاين مقاله پيشينة معناداري ندارد. اما نويسنده
، ا  دالتعئ(؛ 1990) کروترا   مديريت مسئوالنه، (؛ 1952) داگالس، ا  اخالق دولت در آثاري چون  نمونه
 نجفري و دادگرر، ا  اجتمئاع  در عرئر امئام ر ةسرماي(؛ 1385) دادگر، ا  اخالق کسب و کار(؛ 1990) رالز
هئا  اخالقئ  در چالش(؛ 2011) آمارتياسرن، ا  عئدالت(؛ 2005) آمارتياسرنا   اخالق و اقتراد (؛ 1385)

هاي  از اقترئاد فرئ (؛ و 2012) هنرري، ا  مديريت عمالم (؛ 2012) گيلمنو  لوئيس، ا  خدمات عمالم 
 .ست، برخي ا  ابعاد اخالق ماليه عمومي مورد توجه قرار گرفته ا(1392) دادگر، ا  بخش عمالم 

 ةهرا و اسرتانداردهاي اخرالق ماليرچارچوب   يافته هاي پژوهش هاي پيشرين،در اين مقاله با استفاده ا
 ةمطلروب ماليرنظرا  قواعرد نوآوري اين مقالره را مري تروان در تبيرين . مورد بررسي قرار مي گيرد عمومي
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در چارچوب اخالق ماليه عمومي و همچنين تجزيه و تحليل نظا  ماليه عمومي کشرور برر اسراس  عمومي
 انست.آن قواعد، د

 «اخالق مالية عمومي»تعريف 

 اي نراظر بره ترأثير اخرالق برر عملكررد کرارگزاران ورشرتهاخالق مالية عمومي به عنروان رويكرردي بين
ليرة اخرالق ما نهادهاي بخش عمومي، ار يابي اخالقي ساختارهاي مالية عمومي و تحليل تأثير ساختارها برر

 عمومي است.
ادي و تحليرل اقتصر رفتار کرارگزاران بخرش عمرومي، نهادهراي رسرميبررسي تأثير عملي اخالق بر 

دهد. به عبارت ديگر، اخالق ماليرة گذاران يكي ا  ابعاد اخالق مالية عمومي را شكل ميمشاوران و سياست
 رعايت قواعد فعاليت استاندارد ا  سوي کارگزاران دولتي است. عمومي

ا بره خرود ز بخش ديگري ا  مباث  اخالق مالية عمرومي رار يابي اخالقي ساختارهاي مالية عمومي ني
 ةيرک گرزار ،درواقعگويي  سخن ميدولت رانتي  آفرين بودنا  مشكلوقتي دهد. براي مثا ، مي اختصاص

دولرت  ،هاي اقتصراد بخرش عمرومينظريره ديرد يررا ا   ؛قرار گرفتره اسرتعمومي ةاخالقي در کنار مالي
 ناکارمرد دولت غيرشفاف، رانتري وو  آيد،به ثساب ميخوب و اخالقي  يتگو، منضبط و کارآمد، دولپاسخ

 اند.هاي اخالقي کنار ه  قرار گرفتهو گزاره عمومي ةهاي ماليدولت بد. در اينجا نيز گزاره
ي ا  بررسي تأثير ساختارهاي مالية عمومي بر اخرالق کرارگزاران دولتري و مررد  نيرز بخرش ديگرر

بهينره و  وميعمر ةماليرچرارچوب در  دهد. دولرتمي را به خود اختصاص ميمباث  اخالق مالية عمو
  فرراهرا ا هرا و خانوارهررسراني برراي بنگاهاطالپ ةکند،  مينا  نظر اقتصادي بر امور نظارت مي ،خوب
سرب و کفضراي اسرتاندارد  اسرت، و کارآمده ساالري و با روايت اکثريت سرآورد، ا  ميسر شايستهمي

پرردا د يمماليرات  به دولتبخش خصوصي اين برخورد منطقي دولت،  ة. در نتيجکندکار را تقويت مي
نسربت بره و  مرد  صرميمي با اخالقيکند. دولت استفاده مي ا  درآمد مالياتي براي رفاه عموميدولت و 

پرس  رود.يراثتي کنرار مر هب ،روايتي مرد و يا ناخود گوست و در صورت ناتواني پاسخمطالبات آنها 
 نيرز مرومياقتصاد بخرش ع دولت اخالقي، دولت غيررانتي و استوار بر کار و درآمد مرد  است. نظريات

ه يرن دولرت برچرون ا ؛اخالقي ه  نيسرت يدولت ، چنيندر نتيجه داند.ميدولت خوبي نرا دولت رانتي 
( ش نفت خرا هاي مولدِ مرد ، ا  رانت منابع )مثل فروليتهاي ناشي ا  فعاجاي تكيه بر ماليات و کمک

دهرد ا افرزايش مير« هلنردي»و بيمراري « نفررين منرابع»اين امر  مينة فسراد اقتصرادي، کند. استفاده مي
(Ballestreos, 2008 .)داند و ثتي ممكن اسرت نسربت بره گو به مرد  نميدولت خود را پاسخ ،بنابراين

 داشته باشد، که اين غيراخالقي است. آنها رفتاري مستبدانه
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ممكن اسرت بره  ،کند و در عملميمخرب بر امور، دخالت کارسا  جاي نظارت ه همچنين دولت بد، ب
، ي اقتصراديناکارمرداجتماعي پيش رود. محصو  عملكررد دولرت برد،  ةسمت تضعي  يا نابودي سرماي

ق و ا  اخرالبرآمرده که خود  ،يري دولت خوبگثباتي سياسي است. با شكلگسيختگي اجتماعي و بيه ا 
ترکيرب سرا گار  ،گفته شد. بنابراين  مشكالت پيشتوان مانع ايجاد بخشي ااست، مي اقتصاد بخش عمومي

 .(Beattie, 2009) کارسا  باشدتواند ا  نظر اجرايي مي عمومي ةاخالق و مالي

 مباحث پايه در اخالق مالية عمومي

 وجره برهتمباث  اخالق ماليه عمومي، توجه به دو مبح  پايه وروري اسرت. نكترة او  پيش ا  ورود به 
ي برا اليه عمروممبه رابطة مفهو  اخالق  رويكردهاي متفاوت به الزامات اخالق مالية عمومي است. نكتة دو 
 مفاهيمي همچون اخالق کسب و کار و اخالق معنوي مرتبط است.

 مالية عمومي در اخالق الزامات رويكردهاي متفاوت بهالف( 

برخري  در مطرر  اسرت. رويكردهراي ثراد و ميانرهمالية عمومي، طيفي ا   در اخالق الزامات در بح  ا 
توانرد يابرد کره ميچنران سريطره ميخواهي آنهاي عردالتسياست، عمومي ةمالي اخالق رويكردهاي ثاد

فررد ه صرر برمدي محرور منحاکار ،رويكردهاي ثادا  کلي نابود کند. بعكس در برخي ديگر همدي را باکار
 د.آييبه شمار مترين مفهو  يي، خود اخالقيااست و ثتي کار

د تاندارد خرويي در شركل اسراه  جايگاه کرار ،دو طي  فوق قرار دارند که در آنها بينرويكردهاي متعاد  
(. همين رويكرد متعراد  Sen, 2011; Cowton and Haas, 2010; Kallhoff, 2011مطر  است و ه  عدالت )

و  تعمري  داد« الق ماليه عمرومياخ»به بح  کلي  «پيوند عدالت و اقتصاد»ي ئتوان ا  بح  جزو ميانه را مي
فكر کرد که دستگاه دولتري برا نظرا  اخالقري  عمومي ةا  اخالق ماليتر هاي کوچکنظا به طراثي  ،درواقع

گان آنهرا يا نماينرد کيب بخردانة دولت و با ار، مشارکت دادن شهروندانتكيه بر ترارتباط عملياتي پيدا کند. 
نماينردگان اصرناف و ، گيري کميتة سه جانبرة دولرتشكل ؛هاي اقتصاديگيريتصمي  ؛هاسا يدر تصمي 

هاي اجتمراعي و غيرانتفراعي، و گذرانردن تصرمي  بخرش و تشركل هاي علميو نيز انجمن ،کسب و کار
 آيد.شمار ميمتعاد  و ميانه بهعمومي  هاي اخالق ماليةهاي تخصصي، ا  مالفها  صافي عمومي

 اخالق کسب و کار و اخالق معنويب(

 ،درواقرع «اخرالق کسرب و کرار»توان تفاوت ظريفي بين اخالق کسب و کار و اخالق عا  مطر  کرد. مي
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توجره بره نقرش نظرارتي دولرت،  هاي کسب و کار است که بااي و کاربردي مربوط به محيطاخالق ثرفه
هر  در سرطا انفررادي و هر  در سرطا  ،د. ايرن اخرالقشرومنظرور مي عمومي ةاخالق مالي ةمجموع ير

رسراندن سرا مان بره منرافع  ،اجتماعي مورد نظر است. يک هدف اساسي ا  توجه به اخالق کسرب و کرار
 فروش و سود سا مان مطر  است.وري، توليد، باال رفتن بهره ،در اينجا ،رواقتصادي است. ا اين

 «عنروياخالق م»ه  شامل اخالق کسب و کار است و ه  شامل اخالق معنوي.  ،در مقابل، اخالق عا 
د معنروي لبته توجره بره ابعرااطلبانه نباشد. مطر  بوده و لزوماً براي اهداف نفع ،طور مستقلهتواند بخود مي

ردد. اگرر ته باشد و ثتي به منافع اقتصادي ه  نايل گاواني داشتواند کارکرد اجتماعي و انساني فراخالق مي
توانرد بره مسير نهادينه شدن اخالق به سمت و سويي هدايت شود که عالوه بر جايگاه معنروي و ار شري ب

 مناسبي است. ةرونق کسب و کار اقتصادي نيز کمک کند، گزين
بره  را راه ،«اخرالق معنروي»و « و کرارق کسرب اخال»رسد توجه به نوعي ترکيب سا گار ا  به نظر مي

ا  يرک  ؛اردپذيري وجرود دامكان آسريب ،در غير اين صورتد؛  يرا کنبا  مياخالق و اقتصاد بهينه سمت 
کاسرته شرود کره صررف فرو ةکارانمسيرهاي اخالق کسب و کار اين قابليت را دارد که به روند کاسبسو، 

منرافع شخصري  طلبانه برراي رسريدن برهو فرصرتگرايانره ابرزاري، عملاخالق تنها نقش  ،در آن صورت
 ونق کسرب و کرار رااخالق و اقتصاد بهينه آن است که ه  راين در ثالي است که کند. مدت پيدا ميکوتاه

ا  سروي (. Collins, 2009; Richardson and Keho, 2012ثفظ کند و ه  ابعراد معنروي را پوشرش دهرد )
گرايانه، که در روند پيشرفت اقتصادي صدمه وارد سرا د، کمرک کننرده نخواهرد اي معنويهديگر، رويكرد

 آمو  است.سبود. تأکيد قرآن بر جامعة وسط و نهي پيامبر ا   هد افراطي )رهبانيت( در اين  مينه در

 ابعاد پيوند اخالق و مالية عمومي

ت ا  چنرد جهر گفته شده، يه عمومي  اخالق مالگونه که در تعري، همانراعمومي ةبين اخالق و ماليرابطة 
ا   يو رفتار کارگزاران بخرش عمروم ک سو،ا  ي يكي ارتباط بين اخالق توان مورد توجه قرار داد:عمده مي

تحليرل  ثير اخرالق بررأسرو  تر ؛مدارهاي اقتصادي اخالقدو  بح  نهادها، قوانين و سياست سوي ديگر؛
توان بره عنروان بعرد را نيز مي هاي بخش عموميگذارياخالق بر سياست تأثير مشاوران اقتصادي مقامات.

 چهار  در پيوند اخالق و مالية عمومي معرفي نمود.
ان دولتري بعد او  ا  پيوند اخالق و مالية عمومي مفهومي روشن دارد. رعايت اخرالق توسرط کرارگزار

 ذار باشد.گو در نتيجه، کل اقتصاد اثر تواند بر کارکرد بخش عموميمي
اخرالق تردوين براسراس  کارهراراهها و قوانين، سياست ،همچنين در صورتي که در يک نظا  اقتصادي
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آيرد. مسرير دو  فراه  ميتر هاي کوچکنظا ثير آنها بر عناصر و أنهادينه شدن امور اخالقي و ت ةگردد  مين
 ارتباط اخالق و ماليه است.

تي کره راست. در صرو هاي ارشدمشاوران مقا دانان و اقتصادثير اخالق بر تحليل اقتصادي أسو  ت مسير
برر ود را خرثير أبر مالثظات اخالقي خاصي تأکيد داشته باشد آنهرا ترهاي ارشد يک مشاور اقتصادي مقا 

 .شتخواهند داتصمي  مورد نظر 
باشرد. کرارگزار بخرش خرش عمرومي هاي بق برر سياسرتتواند در نتيجة تأثير اخرالمسير چهار  مي

وين و ، که به مالثظات اخالقي توجه دارد، برنامة يارانه متفاوتي نسبت به کرارگزار غيراخالقري تردعمومي
 اعما  خواهد کرد.

 پيامدهاي اخالق مالية عمومي

ايجراد تررين کرارکرد اخرالق ماليرة عمرومي بهبود اخالق مالية عمومي پيامدهاي مثبرت فراوانري دارد. مه 
 ;Dijkman, 2011; David, 2012) اسرتنظرا  اقتصرادي  و تقويرت آرامش و نشاط در بخش کسب و کرار

Frank and Bernanke, 2012; Watch institute, 2012.) 
 ورداخالقيکاري، و ارائه اطالعات غلرط )درو(( را ممنروپ و اگر کارگزاران بخش عمومي رشوه، ک 

پيشررفت  بخرش عمرومي در خردمت ؛و ا  رانت غيرموجه استفاده نكنند داشته باشند وجدان کاريبدانند، 
و  شرود، نظر قروق ديگرران رعايرت ميثدر آن گيرد که اي شكل ميجامعه گيرد. در اين صورت،قرار مي

در نهايرت، و گيررد نوعي آرامش همراه با وجدان کراري شركل مي ،گرددشناسي ثاک  ميانضباط و وظيفه
 (.North, 1990; Williamson, 1998) گرددمدت مستقر مييدار در بلنديک نظا  اقتصادي پا

ط وجرود انضربا ،سا گار وجود يک اقتصاد سال  و شرافتمندانه است کره در آن ةمحصو  اخالق و مالي
و  راوي هستند و امور کسب و کار برا نشراط و امنيرت رود، مرد  ا  کارگزاران رسميدارد، منابع هدر نمي

سرب ک در فضاي ياعتمادبي ةلئ( مس2010ر2007همراه است. يک بح  جدي در بحران اقتصادي )اعتماد 
 (.Shiller, 2012; Farmer, 2012است ) عمومي ةهاي اخالق در ماليترين بح و کار بود که ا  محوري

 دولت و ماليات بهينه دو عنصر اخالق مالية عمومي

اند و با خورد اخالقي بسريار اساسري نظا  اجتماعيدر صر مه  دولت خوب و دستگاه مالياتي کارآمد دو عن
 ؛آمرده اسرتثسراب مي، ماليات جزء ارکان تشكيالت دولرت بهاندشكل گرفته هادارند. ا   ماني که دولت

ها نيرا  بره هايي دارد و براي ترأمين هزينره يرا در صورتي که وجود دولت وروري باشد، اين دولت هزينه
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هاست و ماليات بهترين راه در شررايط عرادي اقتصرادي اسرت. ثتري منتقردان مالي آن هزينه هاي تأمينراه
و امثا  آنها نيز با وجودي کره دولرت  مندفري (،1974) و يکن(، 1994) هايکعنوان نمونه شديد دولت، به
خرش عمرومي، نظران باما تأکيد دارند که بشر ناچار است آن شر را تحمل کند. صاثب ،دانندرا يک شر مي

گيري در تالشتند که سا وکارهايي طراثي کنند که دولت کمترين آسريب را برسراند. اينجاسرت کره شركل
 (.Atkinson and Stiglitz, 1987است ) دولت بهينه اولين قد  در تشريا اخالق بخش عمومي

 دولت خوب و بد در رويکردهاي سنتي و جديد

ر يكري ا  ي نسبت به کارکرد دولت در اقتصراد وجرود دارد. ددر ادبيات بخش عمومي، رويكردهاي متفاوت
ه ثرل آن اين تصور ثاک  بود که هرجا با ار نارسرايي داشرته باشرد دولرت برا  دولت، سنتي رويكردهاي 
 ارددخراص خرود را  مشركالتدولت نيز  ؛  يرامطر  است ه . اما بح  نارسايي دولت ور دمبادرت مي

(Connolly, 1999; Bailey, 1999 .) 
 ،هايرهايرن نظر. در شرتدا بينانه ا  دولرت و ثاکمران وجرودبسيار خوش يتعريف ،هاي سنتينظريهدر 
آمدند که برراي خردمت بره ثساب مي خواه و کارداني بهخير هاي کامالًمجموعه انسان متشكل ا  هادولت

ه برعهرده گيرنرد.  را بررجامعه  ند که مديريتنکند و قبو  ميوشمي نامزدند،  اندامرد  خود را به خطر مي
 .شدندتصور مي خواه مرد خيرو کاردان  يهايانسانکارگزاران دولتي  ،عبارت ديگر

دولرت و  خصروصبيني تراريخي در اقتصاد بخش عمومي، ديگر آن خوش جديد در هاياما در نظريه
دنبا  کسرب برهشوند کره قلمداد مي عامالنيها به عنوان هاي جديد، دولتدر نظريه ثاکمان مطر  نيست.

ني بره اين بردبيند. طور کامل قابل اعتماد نيستهشوند و بال   است مهار  ،بنابراين .منافع شخصي خود هستند
کنرد کره تصرريا مي لمامنران علرياميراهاي دينري هر  سرابقه دارد. و دولت در انديشه ثاکمان رسمي

 طرل جلروگيريکه بتوانند با آن ثقري را اثقراق کننرد يرا ا  باثكومت براي ايشان ار شي ندارد؛ مگر اين
 (.33البالغه، خطبه منمايند )نهج

هاي گرر پديردهدولت ماننرد بسرياري ا  دي ةدولت وجود ندارد و پديد مينة ديدگاه کامالً يكنواختي در 
ويرن  ؛1379 لمترون ؛1366و تكثري است )کاتو يران انساني و اجتماعي، خود يک موووپ چند پارادايمي

ثتري  نظران اقتصادي وصاثب ةهما  سوي  «دولت بهينه»و  «دولت خوب»بح   ،(. در نتيجه1367سنت 
 ةخرالق ماليراسرتانداردهاي ا ةبخش عمد ،واقعدر «دولت خوب»و  «دولت بهينه». تأکيد شده است هاغير آن
 بر دارد.را درعمومي

قررار داد کره هر  شرامل رويكردهراي گسرترده يرک طير  تروان در ميدولت را رويكردها نسبت به 
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( و ه  شامل رويكردهراي راديكرالي Cullis, 1998; Rosen, 2005) «لسفري»گرايانه تقليل ارتدکسي و کامالً
اي ا  تفكررات دولرت را در بين رويكردهراي ثراد، مجموعره، . در عين ثا شودمي خواهو کامال تماميت

ابعراد  ةاند و ه  سا گاري بيشرتري برا بقيرآميزتر بودهرسد ه  موفقيتتوان با شناسي کرد که به نظر ميمي
موجرب عمرومي  ةاخرالق ماليرتقويت  ،اين مقالهاستدال  مطر  شود  اساسرباند. هاي اقتصادي داشتهنظا 
دولرت »سروي ه در تالش ب يگرايانه و ارتدکس. رويكرد تقليلشودميالگوهاي موفقي ا  دولت گيري شكل
 (.1387، واقعيت ندارد )چامسكي ،کند که در عملت ميثرک «صفر

گرايي داشرتند، بره ، ادعراي تقليرلنظررهايي کره در ها در همان نظا دولت، 2012ر2007پس ا  بحران 
يرا در  خواه سوسياليسرتي نيرز فروپاشريدند وهاي تماميرتشكل وسيعي وارد اقتصاد شدند. همچنين دولت

يرقابرل سنگين بره شركل غ ةسا  تجرب 70سوسياليستي پس ا  ر  کمونيستيثا  فروپاشي هستند. تفكرات 
 در ثرا  ثرکرت بره سروي ،ترچره تمرا ثا  ثاور با شردت هر باوري فروپاشيدند و همان کشورها در

( رو 21دو  قررن  ةتوتاليتر، امرو ه )دهرهاي دولت تمامي . تقريباً(Drever, 2009) هستند «با ار آ اد»اقتصاد 
را  رنرج و برال و بيشرترين مواجهندعدالتي  يرا با ثاکميت فقر و بي؛ يا در ثا  فروپاشي هستند به  وا  و

تروان چرارچوب يک علرت موفقيرت ثاکمران صردر اسرال  را مياند. براي شهروندانشان به ارمغان آورده
 (.1980متعاد  آنها در نظر گرفت )صدر، 

 تأکيد کرد: ذيلبندي توان بر جمعمي، يعمومة هاي فراگير اخالق ماليبراي ترسي   مينه
ن يچنرهرا يدولت ة يررا همر ؛بينانه است و واقعيت نرداردخواه مطلق( بسيار خوشدولت سنتي )خير .1

 ندا ند.بيخود را به خطر  ،نيستند که براي خدمت عمو 
 هستند. ناکارمدگرا نيز خواه و تقليلهاي تماميتدولت .2
 ا رويكررد يرر ؛هايي ميانه ثرکت کرردبه سوي دولت دعمومي، باي ةبراي عملياتي کردن اخالق مالي .3

 بينانه است و واقعيت ندارد.سنتي ا  دولت بسيار خوش
اني را مثرا   د کره هردف ثاکمرتروان هاي شريفي هستند و در مواردي ميان انسانثاکمبرخي ا   .4
ها و ثكرا  مسرتبد بسريار ثاکميت فرعون ،در تاريخ ،در عين ثا  شان خدمت به جامعه بوده است.اصلي
منطقي اسرت کره در  رو،ا اين (.Bachrand Richter, 2004شود )ديده مي تر ا  ثكا  متعاد  و مردميفراوان

 Sen, 2002;World bankد )شرورفتاري تأکيد  ةهاي ميانه به صورت انگاردولتبر ، مديريت بخش عمومي

2012; Vickers, 1988.) 
ولرت در دميزان و چگرونگي ثضرور مورد در ديدگاه با وجود تفاوت  ،هابينيها و جهانديدگاه ةهم .5

 .(Foreman, 1994; Gemmel, 1993; Harden, 1992) ه  نظراند اقتصاد، در اصلِ ورورتِ مديريتِ بخش عمومي
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 رابطة ساختار دولت بهينه و اخالق مالية عمومي

  اولرت بهينره ددولت بهينه است.  ةلئمس مسائل مه  در بررسي ابعاد ساختاري اخالق مالية عمومي،يكي ا  
هاي آن بسرياري ا  شراخص ،و ا  سروي ديگرر ،محور کليدي يک نظا  اقتصادي پيشرفته اسرت سو،يک 
د بهبروبرر ي داراثير معنأت ،واقعو دولت، در اخالقي دارد. رعايت اصو  اخالقي ا  سوي بخش عمومي ةجنب

منجرر بره رو، ا ايرن .دهد و هر  عردالت رايي را افزايش مياه  کار ،ارد. دولت بهينهدشهروندان ووعيت 
يرک  خواهانرهي بخرش اخالقري و غيريعنر ،گردد. توجه دولت به بخش سو مي مرد  منديافزايش روايت

 (.Levitt, 2012محور کليدي در اين رابطه است ) ير
 را افرزايش د عمروميتوليد نمايد و اعتمرااجتماعي را تقويت، توليد و با  ةسرمايتواند دولت خوب مي

ظرا  برا ار نمشرهور اسرت کره دهرد. ارتقراء مي مردي راارا و هر  کارعمرومي روايت  ه کار، اين  .دهد
نرد. دولرت داري با کسب ثقوقشان داراارتباط معن ،در با ار گوناگونکنندگان محور است و مشارکتثقوق
 ا  طريرق وورع و اجرراي مقرررات ال   و گونراگون،ومن به رسميت شناختن ثقوق کارگزاران  خوب
 تواند به استحكا  ثقوق کمک کند.مي ،شفاف

  يرا: ؛دولتي اخالقي است ،دولت بهينه در اصل
کند و در يرک انتخابرات آ اد انتخراب ساالري رشد ميهاي شايستها  طريق  مينه، دولت بهينه نخست

ت شايسرته، روشن است که دولراخالقي در يک نظا  اجتماعي سال  است.  ةد. اين خود اولين مرثلشومي
 .برخوردار است ه  ا  امور تربيتي و اخالقي سرفرا  بيرون آمده و ه  ا  مهارت و کارامدي

بررد در ر را پريش ميامو ةا  طريق ماليات شهروندان اداردولت بهينه اعتماد اکثريت مرد ، سبب به، دو 
 رانتي نيست. زبوردولت م ،نتيجه

رسري، شرفافيت در گرزارش، مردي، ثساباانضرباط، کاربراسراس  وظاي  خود را، دولت بهينه سو 
آميز با بخرش خصوصري، بخرش مردني و بخرش سرو  )بخرش جاي دخالت و رفتار مسالمته نظارت ب

يگرر ابعراد دب گسرترش اعتمراد و موجرکه اين خود برد اخالقي( به پيش ميو  بخش علميغيرانتفاعي و 
 گردد.اجتماعي مي ةسرماي
ن معري ةو پس ا  يرک دورکند، ؛ ابزار نقد خود را تقويت ميساالر داردماهيتي مرد دولت بهينه ، ار چه
 العمر ندارد.گيرد و هويتي دائ مورد قضاوت اکثريت قرار مي مجدداً

راثتي و بردون هزينره درخواست اکثريت، برهيا امور و  ةيي در ادارتوانانادر صورت ، دولت بهينه پنج 
گرذارد(. راثتي کنرار ميرا بره ناکارمردست که دولرت امد ارود )يا نظا  سياسي چنان منضبط و کارکنار مي

 ي وسيعي دارند.اخالقي هستند و يا پيوند اخالق يا اساساً مزبورشود که عناصر مالثظه مي
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شرمرده  ومرتو ثكهاي اخالق و اقتصاد در رفتار دولت ا  محورنيز مبار ه با فساد ، مطالعاتا  برخي 
 (.Clark, 2012کنند )دولت بهينه مطر  ميمالفه را در ارتباط با اين  مداري بخش عموميو اخالقشده 

 قواعد عمل و اخالق مالية عمومي

مرر هر  يرک ا ، يررا ؛تصرادي دارديک ماهيت اخالقري و اق، ا  سوي بخش عموميفعاليت رعايت قواعد 
يرن اطالعرات بره ا ةمدي. تقويت بخش خصوصري، ارائراافزايش کار ةمطلوب هنجاري است و ه  پشتوان
، يرطبيعريغ انحصرارات مهرارهاي با ار، ثل و فصل نارسايينظارت بر بخش، توجه به قواعد طبيعي با ار، 

انردا ي راه. باشرندمي بخرش عمروميفعاليرت هايي ا  اصو  بخش هانظارت بر استانداردو تشويق رقابت، 
سرا ي ونيسا ي برراي درکاالهاي عمومي،  مينه ةمد، نظارت بر توليد و ارائاعادالنه و کار ييک نظا  ماليات

آميز در سطا ملري  دا و مسالمتا  قواعد تنشپيروي  وپيامدهاي جانبي، مبار ه با فقر، نابرابري و بيكاري، 
واعرد قکه التزا  عملري بره ند. روشن است سته بخش عمومياصو  کار ي ا  ديگر هايالمللي بخشبين و

بخش اساسري در انجرا  ند. يک  يرآيمي به شمار ياخالق اقتصادموا ين اي راهگشا ا  مجموعه گفتهپيش
هرا و بخرش عمرومي، تحقرق عردالت اسرت کره ماهيرت اخالقري دارد. ثفاظرت ا  آ اديفعاليت اصو  
سرا گاري  يي واعدالت و کرار (، توجه به مالثظات بوميSen, 2009ها در جامعه )هاي افراد و گروهمنزلت

فعاليرت ديگرر  ( ا Walzer, 1983در سطو  جامعه ) ي گوناگونهاو اثترا  به انديشه ،آنها با انواپ انتظارات
 دهد.مي انشنرا  عمومي ةعميق اخالق و ماليانطباق ست که همه ا در بخش عموميکار 

 هاي اخالقي دستگاه مالياتظرفيت

هرا . دولتاسرتنيز ا  مباث  مه  اخالق بخش عمرومي مالياتي  تردستگاه کوچکپيوند مديريت دولتي با 
منظرور  ايرنبرراي ترين ابرزار هاي تأمين هزينه دارند و ماليات قابل قبو براي انجا  خدمات خود نيا  به راه

ي مردي و اثربخشراکردا  کارهيچ، ولري در شرايط اورطراري مطرر  اسرته  هاي ديگري راه است. البته
 هاسرت کره دربلندمدت ماليات را ندارد. فروش منابع خا  کشورها )مثل نفت( توسط دولت يكي ا  اين راه

قتصرادي ا فسراد ةشده است. دولت رانتي عالوه برر آنكره  مينرمنجر ها به رانتي شدن دولت ،موارد  يادي
نظرا  اجتمراعي و تي ثبابيبه  ،مدتو در ميانشده ب تضعي  دستگاه مالياتي موجکند، ايجاد ميرا فراواني 
يک ورورت  هاي بخش عموميمين هزينهأمد براي تادهي نظا  مالياتي کارشكل ،بنابراينانجامد. ميسياسي 

 کت کرد.تشكيل دولت و ماليات بهينه ثرتوان به سمت مي ،ثياتي، طبيعي و عقالني است. ا  اين طريق
نخست فساد اجتماعي، سياسي و اقتصرادي کراهش پيردا  ،گيري دولت و ماليات بهينهدر صورت شكل
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وجود خواهرد هداري بين بخرش خصوصري و دولتري براآميز و معنمد، مسالمتاپيوند کار خواهد کرد. دو 
طريق کارکرد استاندارد اقتصراد بخرش خصوصري به شكلي طبيعي و ا   هاي بخش عموميآمد. سو  هزينه

ماليات به صرورت ابرزاري  ،تأمين خواهد شد. چهار  تو يع درآمد روالي معقو  پيدا خواهد کرد و سرانجا 
در مروارد قابرل تروجهي  ،ثبات اقتصادي عمل خواهد کرد. در عين ثا هاي بيبراي ثل و فصل دشواري

 ماليات نقش تخصيصي نيز خواهد داشت.

 دولت و ماليات بهينههاي و شاخصه خالق ماليه عموميا

ا مرنعكس ر عمرومي ةترين نماد اخالق ماليهاي ماليات و دولت، برجستهترسي  الگوهاي مطلوب ا  دستگاه
گيري ولرت و ماليرات، شركلدمدي نظا  مالياتي و براي رسيدن به يرک الگروي بهينره ا  اکند. براي کارمي

دولرت بهينره توصري  هاي شرط اصلي است. وقتي چارچوب و شاخصهپيشدولت بهينه و دولت خوب 
ربرط برا خورد قابرل ذياه الترزا  بره دسرتگ ،شود. در عين ثرا گردد اهميت اين موووپ بيشتر روشن مي

 دهد.را نيز نشان مي عمومي ةقبولي ا  اخالق مالي
هاي گيري ا  مسرريرشرركلبرگيرنررده درهاي يررک سرراختار دولررت بهينرره عناصررر کليرردي و خصررلت

يرر چرارچوب غ تأمين هزينره ا  طريرق ماليرات و داشرتن ،ساالرانهساالرانه به همراه ابزارهاي مرد شايسته
ت ا عد  روراييکنار رفتن يا کنار گذاشته شدن در صورت عد  توانايي و  ومحدود  ةفعاليت در دور ،رانتي

 .است اکثريت بدون تحميل هر نوپ هزينه

 گيري و حيات دولت بهينهشكلهاي شاخصه

گيري و ثيات دولت بهينره اخصتصرا دارد و هاي دولت بهينه به شاخصه ا  شكلدسته او  ا  شاخصه
 مشتمل بر دو مقوله  ير است:

 ساالريشايسته

سراالرانه بره ايرن معناسرت کره ساالرانه به همراه ابزارهاي مرد ا  مسيرهاي شايستهدولت بهينه گيري شكل
 امكران برگرزاري يرک انتخابرات آ اد و ،باشرند منردنظا جامعه چنان پويا و سا وکارهاي قانوني و عمومي

سراالري ترين مديران فراه  باشد. در کشورهاي توسرعه نيافتره سرا وکار کرافي شايستهامكان گزينش اليق
د و مرديران نرآيمي هرا براالتکفايبي ،که در انتخابراتوجود ندارد و در مواردي ساختارهايي ثاک  هستند 

. صراثب نظرران گيري دولرت بهينره اسرتشكل آغا ينشرط اين پيش ،شوند. در هر ثا اليق ثذف مي
هاي اين رويكرد توجه دارنرد. در عرين ثرا ، معتقدنرد: ايرن ساالري، خود به دشواريهاي مرد چارچوب
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(. در ورمن، برا 1390، دادگرر Arrow 1951رية بهترري مطرر  گرردد )بهترين نظريه است، تا  ماني که نظ
به ميان آورد. برخي مطالعرات دربرارة  بح ساالري ديني نيز توان ا  مرد ساالري ميتوجه به ظرفيت مرد 

 .(.1390ثقوق متقابل دولت و ملت در اسال ، مايد اين موووپ است )آقا نظري 

 نهجايي بدون هزيمحدوديت دوره و جابه

 انتخابرات آ اد دولت بهينه، قرار گرفتن در معرض ار يابي و قضاوت مجردد مررد  درهاي ا  جمله ويژگي
 ،در عمرل هايي که يا ا  طريق مجاري قانوني و سنتي و يا به داليرل مشرابهاست دولت روشنبعدي است. 

فرتن رکنرار آنكه سرانجا   د.توانند دولت بهينه محسوب شوننمي ،ا  نوعي ثاکميت مادا  العمر برخوردارند
هاي گرر شراخص، ا  دياکثريت ا  عملكرد آنها يروايتناثاکمان در صورت اثبات ناتواني و يا ة بدون هزين

 دهد.هينه را نشان ميگيري و ثيات دولت بهاي شكل، شاخصه1نمودار  .هاي بهينه استدولت
 گمر  و حمات دولت بهمن،ها  شك شاخر، :1همالدار 

 
 
 

 هاي کارکردي دولت بهينهشاخصه

 ةهاي کرارکردي تعرير  شرده در دورگيري دولت بهينه فرراه  برودن شاخصرهدو  ا  شرايط شكل ةدست
، جاي دخالرت آن در امرور کسرب و کرار، انضرباط مراليه شامل نظارت دولت ب که استدولت ثاکميت 

اکمران، ثمدي، پيشبرد امور براساس کارشناسي، فرراه  نمرودن ابزارهراي نقرد عملكررد اگويي و کارپاسخ
داري ا  المللري و پراس دايي در سطو  ملري و بيندر ارتباط با بخش خصوصي، تنش اصو  عملرعايت 
 :دهدهاي مربوط را نشان مي( شاخصه2. نمودار )استاجتماعي هاي سرمايه

 ن،مبه دولت  کارکرد  هاشاخر، :2همالدار 
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 هاي تأمين مالي دولتشاخصه
 تکيه بر ماليات و غيررانتي بودن

در  .اسرترانتري ه ماليات و دارا بودن چارچوب غيرعمومي، تأمين هزينه ا  راة سومين با خورد اخالق مالي
کره شرد خيز بين دولت و بخش خصوصي وجرود داشرته باو اعتماد صميمي ةچنان رابطبايد آن مينه، اين 

دهنردگان تبخرش خصوصري و ماليا ،مرد  داوطلبانه ماليات کسب و کار خود را بپردا ند. در دولت بهينره
هراي فعاليت همچنرينکننرد. ر  نردگي خرود مالثظره ميدراثتي آثار رفاهي ناشي ا  عملكرد مالياتي را هب

ة ا  چرخر ،طبيعيطور هب که درآمدهاي مالياتي کافي استآور اقتصادي بخش خصوصي آنقدر مولد و سود
و  هراي بخرش خصوصريچون تداو  ثاکميت دولت وابسته بره فعاليت ، رانجاگردد. سمياقتصاد ثاصل 

ولرت ددهنردگان اربراب ماليات ،ا  سروي ديگرر .رانتي خواهرد برودغير ماليات است، آن ثاکميت ياعطا
 . امرااالختيار با مرد  مستبدانه رفتار کنردثاک  تا به صورت تواند دولت نميرو، ا اينشوند و محسوب مي

ين هاي خود را ترأما  راه فروش نفت، هزينه ر مثالًـ   جاي دريافت مالياته که دولت ب ،هاي رانتيدر دولت
 د.دار همستبدانرفتاري  غالباً با آنها، کند، دولت ارباب مرد  شدهمي

 ها  مال  دولت: شاخر،3همالدار 

 
 
 

 هنظام مالياتي بهين

 رعايرتوجود به ووع مطلروب بكشراند را ا  ووع م ناکارمدتواند دستگاه مالياتي که مي ترين اهرمياصلي
كنرد، ود ايجراد نخر. تا  ماني که دولت استانداردهاي بهينگي را در است عمومي ةاستانداردهاي اخالقي مالي

ير  يرر و در سرا عمومي مفاسد اقتصادي و مالياتي در بخش رو،ا اين. ه مالياتي بهبود پيدا نخواهد کرددستگا
 (.Musgrave, 1989; Niskanan, 1996; Leimer, 1982)وفور مشاهده خواهد شد بههاي اقتصادي مجموعه

 ا  چند جهت کارکرد مناسبي دارد: دستگاه ماليات بهينه
 7ا تر 5ثرداکثر ) قررار دارد زان ممكرنندارد و يا در کمترين ميوجود  فرار مالياتي. در اين دستگاه، نخست

 ؛درصد ا  ظرفيت مالياتي دچار نارسايي است(
شرود ب ميموجرخيز هاي ارتبراطي اعتمرادفرهنگ مالياتي ناشي ا  اعتماد و شفافيت و وجرود شربكه .دو 

 مرد  آ ادانه و روايتمندانه ماليات خود را بپردا ند.
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ه برد و مرد  آثار پرداخت ماليرات را برکار ميه ب فاه عموميت رجهطور شفاف در هدولت ماليات را ب  .وس
 کنند.خوبي مشاهده مي

غل برا اشرمها و صراثبان ثرفرهرو، ا ايرنفضاي کسب و کار در چارچوب استاندارد قررار دارد و  . چهار
 دانند.کنند و درآمد کافي دارند و پرداخت ماليات را طبيعي مينشاط کار مي

و توجيره  کارشناسري ةمالياتي در ثداقل ممكن خواهد بود و هر نوپ معافيت برا مطالعرهاي معافيت . پنج
 گردد.کافي تصويب مي

گيررد، نروعي پيونرد کارشناسي انجرا  ميبراساس  چون در دولت بهينه ترسي  و اصال  نظا  مالياتي . شش
 ;Feldstein, 2008, p 96; Ramzy, 1927آيرد )وجرود ميه مردي ماليراتي و عردالت ماليراتي برابرين کار

Mayshar, 1990, p 22.) 
هاي آن نرهو اسرتواري هزي رانتي بودن بخرش عمروميعمومي غير ةنماد واقعي ا  عملياتي شدن اخالق مالي

هاي شروند برا دشرواريهراي ديگرر اداره ميهايي کره بردون ماليرات و ا  راهماليات است. دولت اساسبر
د رانتري دارنر آنها مطر  است، ماهيت خصوصع )يا نفرين منابع( در  يرا بح  بالي مناب ؛ندمواجه عظيمي

ري بيمرا هردر دادن منرابع طبيعري اسرت و «نفررين منرابع»ووعيت  ةهستند. ال م «هلندي»و دچار بيماري 
هراي کشرور پرذيري فراوردهتضرعي  رقابتاسرتاندارد در جامعره و هلندي موجب افرزايش تقاوراي غير

ج خررو جهرتاليراتي بهينره در دستگاه م ،تالش براي استقرار دولت خوب و در کنار آن ،گردد. بنابراينمي
 دولت ا  ووع رانتي و نجات ا  بيماري هلندي و نفرين منابع است.

 تعريف ارتباط متقابل اخالق مالية عمومي با دولت و ماليات بهينهباز

ر دلية عمرومي تواند موجب تقويت اخالق مابر اساس تحليلي که ارائه شد، تحقق دولت و ماليات بهينه مي
ها موجرب دهد. بهبود ايرن شاخصرههاي دولت و ماليات بهينه را نشان مي( شاخصه4جامعه شود. نمودار )

 گردد. بهبود اخالق مالية عمومي به نوبة خرود، تقويرت ترالش دولرت بررايبهبود اخالق مالية عمومي مي
را دادهرا ها و ثقروق قراربرقراري امنيت و ثفاظت ا  مالكيت ، ثفظ نظ  وصحيا ووع قوانين و مقررات

راي بخرش برهاي انتقالي، استخدا  نيروي کار و خريرد تجهيرزات آوري ماليات، پرداختجمع. در پي دارد
جتمراعي ا  و ثرکت به سوي پايداري نظا  اقتصرادي و انسرجا  ا ،در هنگا  بحران راهبرديدولتي، تالش 

اندارد هاست. تشويق رقابت، مبار ه با انحصرارات غيرطبيعري، نظرارت برر اسرتولتديگر وظاي  معمو  د
ي، کمرک هاي عمرومها و خانوارها، نظارت و ثمايت بر تأمين کاالاطالعات مفيد و ال   به بنگاه ةکاال، ارائ

اي ثضرور هيسرتهبه ثل و فصل پيامدهاي جانبي و خارجي، نظارت بر مبار ه با فقر و نابرابري، ا  جمله با
  (.Danzinger, 1986, p 29; Hasluck, 2000; Jims 2000)است دولت در اقتصاد 
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  عمالم مةمال اخالقها  : شاخر،4همالدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورايت ر ،در اين صرورتگيرد. گفته به بهترين شكل انجا  ميدر صورت وجود دولت بهينه، وظاي  پيش
ود را پيردا خروورع اسرتاندارد هر  تخل  کمتر خواهد بود و دستگاه ماليراتي  ،گرددشهروندان ثاصل مي

ود ولرين دولرت در ثرداگونگي ارتباط دولت و ماليات و پيوند آنها با تخل  و فساد ا   ماني که چکند. مي
 بح  بوده و هنو  ه  موووپ چالش است. حلم ،سا  قبل ا  ميالد شكل گرفت 1500

ها صرورت نگيررد، کرد دسرتگاهکرار ا شود نقد و بررسي کارشناسري ب ميموججو سياسي  يتثاکم
، تخلفات افشا نشود و مرديران متخلر  بره تخلر  خرود ادامره دهنرد. بررخالف تصرور غيرکارشناسرانه

هاي مجموعررههررا و  يرهاي اقتصررادي بررراي سررالمت نظا عليرره دشرروارياعتراوررات و تظرراهرات مردمي
شرفاف طور هب هاي اقتصادي راران ارشد کشورهاي پيشرفته معموالً دشوارياقتصادي بسيار مفيد است. مدي

هاي آ اد بره نقرد عملكررد مرديران طلبند، مطبوعرات و رسرانهاه ثل ميکنند و ا  آنها ربراي مرد  بيان مي
و نمايند. اين رفتار مرديران ارشرد و مطبوعرات يرا آشكارا منعكس م پردا ند و اعتراوات وسيع مردميمي

ايرداري پهاي مديريتي و کاهش تخل  ثياتي اسرت و مطرابق برا شيوههاي مستقل آنها براي اصال  رسانه
 است.عمومي ةاخالق مالي
ترين عوامرل افرزايش اجتماعي و با توليد ايرن سررمايه ا  اصرلي هايسا ي، پاسداري ا  سرمايهاعتماد

 ةنمادهاي مكمرل اجرراي اخرالق مالير ،ر عين ثا (. اينها دGarcia, 2006وري در دنياي جديد است )بهره
ترين سرطا اجتمراعي بره پرايين ةسررماي که يهستند. در مديريتو موجب تقويت سرمايه اجتماعي عمومي
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شرود و آنها توسط مرد  براور نمي ةبينانهاي خوشهاي مقامات ارشد و ثتي قو صحبت ند،ممكن نزو  ک
 کنند.در مواردي مرد  بر عكس آن عمل مي

 در ايرانة عمومي هاي اخالق ماليدشواري

هاي دولت و ماليرات بهينره ا  وورعيت مطلروبي مشكالت شاخصه ةواسطاخالق مالية عمومي در ايران به
قبلري مقالره تأييرد هراي شرده در بخشهاي معرفي توان با بررسي شاخصهاين ادعا را مي .برخوردار نيست

 نمود:
ات بره مالير ايينپر نسربتيكي ا  شواهد ثاکي ا  بهينه نبودن نظا  ماليرات ايرران،  هظام مالمات غمربهمن،:.1

صرد بره در 30سه  ماليرات ا  توليرد ناخرالص  ،در کشورهاي پيشرفته .کشور است داخلي توليد ناخالص
فتره کمترر کشورهاي توسعه نيا و دردرصد  30تا  15 بينتوسعه  کشورهاي در ثا . اين نسبت در باالست

لص ثقيقري درصد توليد ناخا 5/6 کمتر ا  ،درصد است. جالب توجه است که سه  مربوطه در ايران 15ا  
 .(1392)دادگر،  داخلي است

؛ رقمري دهرددر ايران گزارش مي درصد اقتصاد غيررسمي 22 همچنين آمارهاي رسمي ا  وجود قريب
 قتصراد رسرماًادرصرد  40 ک  قريرب، دسترسمي هايتر آنكه طبق آمارجالب .بينانه استبسيار خوش که

 درصرد 20ي  تنها مستقل را مبناي قضاوت قرار ده هاياگر گزارشرو، ا اينمشمو  معافيت مالياتي است. 
سره   روي،يندشرود. بردرصد آن هيچ نوپ مالياتي دريافرت نمي 80ظرفيت مالياتي اقتصاد فعا  است و ا  

 رار داردقرسره برا سراير کشرورها در کمترين ميزان در مقاي تقريباً هاي اخير،در دوره ماليات در اقتصاد ايران
 .(1392نامة مالياتي، )بخش
 تكاي  يراداروي ديگر پايين بودن سه  ماليات در تأمين مالي دولت،  . وابستگي بودجة دولت به نفت:2

بره صرورت  کشرورهاي دولت و بخش عموميهزينه درصد 42ست. اکنون بيش ا  دولت به فروش نفت ا
شرود. ايرن مي درصد بالغ 70شود و اين رق  به صورت غيرمستقي  به مستقي  ا  فروش نفت خا  تأمين مي

کراهش و  گونره اسرتفاده ا  منرابع، ميرزان توليرد مولرد رااسرت. اين «هلنردي»بيمراري امر نشانگر وجرود 
 تجربري مطالعرات . نترايجکنردبر جامعه تحميل مي را ناکارمدنوعي تقاواي  داده وي را افزايش خواررانت

دگرر )دا اتي در ايران وجود داردمعكوس بين درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالي ةدهد که نوعي رابطنشان مي
 .(1392و همكاران، 

رابطه درآمدهاي  نمودار درآمدهاي نفتي با فساد اقتصادي است. ةرابط، بح  جدي ديگر در اقتصاد ايران
بررسي صورت اين نتايج  دهد.را نشان مي 1389تا  1368طي دورة  نفتي و شاخص فساد اقتصادي در ايران
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 ،بررسي اين در. يافته استفساد اقتصادي نيز افزايش  ،دهد که با افزايش درآمد نفتي در ايراننشان مي گرفته
 کار رفته است.ه هاي تخلفات اقتصادي به عنوان نمايانگر فساد در ايران بتعداد پرونده

 (1363ئ  1389) فساد در ايران ارت اط درآمدها  هفت  و شاخص: 5همالدار 
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د ه کنترر  فسراکرايران، اين است در  عمومي ةتوجهي به اخالق ماليدار ديگر بياگذشته ا  اين، يک اثر معن
رود يمرکرار ه هاي گونراگوني بربراي ار يابي سالمت مديريت اقتصادي، شاخص مد نيست. اصوالًاه  کار

در ايرران  کنترر  فسراد و اسرتفاده ا  رانرت ةفساد است. جالب توجه اسرت کره رابطر مهارکه يكي ا  آنها 
هزينه کردن درآمرد نفرت گردد. اثرتر ميفساد ک  مهار شودرانتي بيشتر  ةاستفاد قدريعني هراست؛ معكوس 

 .در ايران، نمادي ا  رفتار رانتي دولت است
 رانيا در فساد کنترل شاخص و  هفت  درآمدها ةرابط: 6همالدار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ساختار غيربهينة دولت و ماليات در ايران آثاري منفي بر اخرالق ماليرة عمرومي برجراي گذاشرته اسرت. ا  

 شاخص
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گيري بيمراري توان به افزايش تخلفرات اقتصرادي، شركلپيامدهاي نامطلوب اين ساختار غيربهينه ميجمله 
 هلندي، تسلط دولت رانتي، و در نتيجه، تو يع و تخصيص ناکارامد منابع اشاره کرد.

آمرردهاي ناشرري ا  داللرري محرر  و رانررت در ويژه در بحررران ار ي کشررور،برره هاي اخيررر،در سررا 
تخلفرات  ومصروب هاي انضباطي در امور مالي دولتي و ميزان تخل  بخش دولتي ا  قانونبي ،غيراقتصادي

بخرش مرالي و پرولي کشرور   مينرةماسسرات اعتبارسرنجي در  هراي. گزارشافزايش يافته استگمرکي 
رونردي هاي کسرب و کرار شاخص همچنين .(1389)ديوان محاسبات،  است منعكس کنندة اين مشكالت

 عليررغ  درصرد کرل بودجره( 35 قريبکسري بودجه ) افزايش (.World Bank, 2013ست )شته ادا نزولي
 (.1390 ،هاي مجلس)مرکز پژوهش نيز ا  مشكالت موجود استار ي  هايدرآمد افزايش

 گيرينتيجه

ه عمرومي در اين مقاله پس ا  بررسي مفهو  اخالق ماليه عمومي بره بررسري کارکردهراي اخرالق در مالير
 الصه کرد.توان در بندهاي  ير خنتايج اين بررسي را ميپرداختي . 

 تواند وامن سالمت نظا  اقتصادي و امنيت اقتصرادي شرهروندان باشرد.عمومي مي ةرعايت اخالق مالي .1
 اليراتي نيرزسالمت دستگاه اداري به تخلفات مالياتي مرتبط است و تخلفات م فقدانهاي برخي ا  ريشه

نرد قدرتم ةنظري« عمومي ةاخالق مالي»ساختار دولت و چارچوب ثاک  بر دستگاه مالياتي پيوند دارد.  اب
يگر برا يكردهاست. دولت و ماليات پيوند سراختاري و جداناشردني مجموعهها و  يرمجموعهسالمت 

اتي يربرر عملكررد بخرش مال مسرتقي  يثيرأدارند و چگونگي ساختارهاي قانوني و اجرايي ثاکميت تر
بره  عمرومي ةتواند نمادي ا  چگونگي کرارکرد اخرالق ماليردارد. چگونگي ترکيب دولت و ماليات مي

تروان برر اصرو  عمرل مي را در ايرن مقالرهد، اخرالق ماليرة عمرومي گونه که اشاره شهماند. شمار آي
 استاندارد دولت، قابل انطباق دانست.

ر بر «هلنردي»گيري دولرت رانتري، ثاکميرت بيمراري كلموجب ش عمومي ةفقدان توجه به اخالق مالي .2
مردت و سراختاري و موارد مشابه خواهد شد که بره فسراد بلند «نفرين منابع» ةگيري پديداقتصاد، شكل

واهرد متوسرط خ ةگيري طبقرب شركلسو، موج ند. ترسي  دولت بهينه و ماليات بهينه ا  يک ميدامن 
 -کنرد و هر  بره اصرال  سراختارهاي اجتمراعيو ثمايرت ميانردا ي شد که ه  فعاليت مولد را راه

 انسرجا  و يسياسر ثبات به خود امر اين. دکنکمک مي مدياکار مالياتي دستگاه و ثاک  شدن اقتصادي
 .دجامنامي جامعه بيشتر اجتماعي

ي گيري، کرارکرد و ترأمين مرالهاي شركلتوان در قالب شاخصهرا مي عمومي ةاخالق مالي هايشاخصه .3
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، مردانسراالري در انتخراب دولرتگيري مشتمل بر شايستهشكل هايشاخصه .دولت بهينه معرفي نمود
 دولرت بهينره مشرتمل برر هاي کرارکرديشاخصره دون هزينره اسرت.بجايي محدوديت دوره و جابه

 گيري دايري، تصرمي با بخش خصوصي، روند تنش اصو  عملمدي، رعايت اگويي، کارانضباط، پاسخ
د. اتكرا برر باشرميامور کارشناسي، فراه  ساختن و ثمايت ا  فضاي استاندارد کسب و کرار براساس 

دولت بهينه اسرت.  تأمين مالي هايويژگيا   و غيررانتي بودن نيزها ماليات شهروندان براي تأمين هزينه
ر سراختاري برا طوهدولتري غيررانتري اسرت و بر ،دولت در چارچوب اخالق ماليره، در اصرل ،بنابراين

 خورد.دستگاه مالياتي پيوند مي

اط بخرش برر درآمرد ناشري ا  کسرب و کرار پرنشر ،به همراه ماليات بهينره عمومي ةرعايت اخالق مالي .4
، اکثريررت شررهروندان ا  نرروعي  نرردگي شرررافتمندانه در چنررين شرررايطيخصوصرري اسررتوار اسررت. 
هاي معيشرت اي کره ثرداقلجامعرهدر کننرد. فكر ميبه رشد و بالندگي  ،برخوردارند و با اميد به آينده

 ة. در جامعرشروده ميرانرددارد، فساد اقتصادي به ثاشريه وجود رشد  ةطور کامل فراه  است و  مينهب
رد اسرتاندا يني ا يدر ثرد پرا شرانثقروق ثابرت دولتي ،کنوني ايران، اقشار فراواني و ا  جمله کارکنران

 روي،ينبرد .سرتا مرداناکار ةهاي دولت بهينرقوانين و ديگر شاخصه ،ا  سوي ديگر . ندگي قرار دارد
با ي و فتهسراقتصاد غيررسمي، تقاواي  ثج باال بودن . در ثد بااليي وجود داردتخل  و فساد  ة مين

 مواجرهشركل مفساد و ايجاد سرالمت دسرتگاه اداري را برا  مهارو  تخل مقابله با موارد مشابه هر نوپ 
بخش يک  ندگي سال  برراي شرهروندان تواند نويدمي عمومي ةملي به مفاد اخالق ماليکند. توجه عمي

سرا  اناصيل مكتب انس هايکيدأتجمله مورد نظر ا  دولت مداري ماهيت اخالقکه است  روشنباشد. 
 رود.به شمار مي اسال 
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