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 آن ابزارهای و عمومی مشیخط اجرای

 ابزارهای ترکیبی 

های هر دو ابزار داوطلبانه و اجباری است. این ابزار امکان مداخله دولت در سطوح ابزار ترکیبی دربرگیرنده ویژگی

گیری کند و این در حالی است که تصمیمدهی به تصمیمات بازیگران غیردولتی فراهم میمختلف را برای شکل

 شود. نهایی به بازیگران خصوصی واگذار می

 

 اطالعات و توصیه 

گیرد که توزیع اطالعات ابزاری منفعل است. اطالعات ماهیت کلی دارد و با این هدف در اختیار مردم قرار می

 ی داشته باشند. ترهای آگاهانهآگاهی آنها را افزایش دهد تا آنها بتوانند انتخاب

شود، متضمن فعالیت بیشتر دولت در مقایسه با توزیع توصیه و مشاوره که گاهی ترتیب و تحریک نیز نامیده می

ها و اقدامات عوامل مورد نظر، به جای ای برای تغییر اولویتاطالعات است. این روش یا ابزار، تالش سازمان یافته

 وقعیت خاص با امید به تغییر رفتار آنها به شکل مطلوب است. صرف دادن اطالعات به آنها در مورد م

تواند انجام دهد، به عنوان مثال برای جلوگیری از گسترش ایدز، دولت در خصوص تغییر رفتار، کار چندانی نمی

به ولی در عوض باید به دادن اطالعات تکیه کند و امیدوار باشد که مردم به جای انجام اقداماتی که خطر ابتال 

 بیماری را دارند، دست به انتخاب آگاهانه خواهند زد. 

 توصیه و ترغیب مزایایی دارد: 

 حلی قطعی برای آنها وجود ندارد. جهت مقابله با مشکالتی است که راهنقطه شروع خوبی برای دولت  (1

 به کارگیری آن آسان است.  (2

گونه تعهد مالی یا اجبار از سوی هزینه است، زیرا هیچاستفاده از این ابزار از نظر مالی و پرسنلی کم (3

 بوروکراسی را به دنبال ندارد. 

 توصیه با هنجارهای لیبرال دموکراسی سازگاری دارد.  (4
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تواند از این ابزار یملت اما توصیه و ترغیب در زمانی که نتایج فوری مورد نیاز است، ابزار بسیار ضعیفی است. دو

ند. حال آنکه صرفاً برای نشان دادن اینکه درصدد است تا در مورد مشکل خاصی کاری انجام دهد، استفاده ک

 واقعاً قادر به انجام کار خاصی نخواهد بود.

 

 یارانه 

ها ا از طرف افراد، شرکتها از سوی دولتها یها و سازمانهای مالی به افراد، شرکتهای انتقالیارانه به کلیه شکل

های مطلوب است های تحت نظر دولت اشاره دارد. هدف از این انتقال، پرداخت پاداش مالی به فعالیتیا سازمان

های مختلف را تحت تأثیر قرار ها و منافع بدیلتا از این طریق بتوان تصمیمات بازیگران اجتماعی در مورد هزینه

هایی که در حمایت از است. امتیاز ویژه اشاره دارد به هزینه« 1امتیازات ویژه»ارانه ترین انواع یداد. یکی از مهم

یابی به هدف های دستگیرد، ولی کلیه هزینهاهداف ارزشمند در قالب شناسایی، پاداش یا تشویق کاری صورت می

براین به مصوبه قانونی نیاز شود و بنادهد. هزینه امتیازات از درآمدهای مالیاتی دولت پرداخت میرا پوشش نمی

 دارد. 

های مختلف مانند های مالیاتی در شکلاست که شامل معافیت« های مالیاتیانگیزه»های مهم یارانه از دیگر نمونه

ع یا حذف های ترجیحی مالیاتی است که هر یک مستلزم وضبخشش مالیات معوقه، کاهش آنها یا استفاده از نرخ

 قانونی خاص است. 

راتی است که در یاتی بسیار مطلوب هستند، زیرا به کارگیری آنها مستلزم مقرهای مالها انگیزانندهید حکومتاز د

اً آسان است. برای مجموعه مصوبات پنهان است و نیازی به اعالم ندارد و بر این اساس، استقرار و ادامه آنها نسبت

 شود. تی استفاده میاستفاده ابزار انگیزه مالیاتی، از سازمان موجود مالیا

کنندگان کاال یا خدماتی های یارانه است. این اسناد از سوی دولت به مصرفاوراق کمک هزینه یکی دیگر از شکل

کنندگان کاالی مورد کنندگان نیز اوراق را به عرضهشود و ارزش پولی آنها ظاهری است. مصرفخاصی ارائه می

                                                           
1. Grants 
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دهند. برخالف امتیازات که به اوراق را برای بازخرید به دولت ارائه میدهند که آنها نیز به نوبه خود نظر می

کنندگان کند، نظام اوراق کمک هزینه به مصرفکنندگان را محدود میشود و انتخاب مصرفتولیدکنندگان ارائه می

 سازند. دهند و امکان انتخاب نسبتاً آزاد آنها را در بازار فراهم مییارانه می

 های یارانه است. ای کمتر از بازار نیز یکی دیگر از شکلاز سوی دولت با نرخ بهرهپرداخت وام 

کنند. نیز به عنوان پرداخت یارانه به مقرراتی که میزان تولید و فروش کاال یا خدمات خاصی را محدود می

 ند. ها را به شکل مصنوعی افزایش دهتوانند قیمتشوند. زیرا آنها میتولیدکنندگان تلقی می

کنندگان محلی به قیمتی باالتر از قیمت بازار نیز به نوعی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خرید دولت از مصرف

 محلی است. 

 مشی مزایای متعددی دارند: انواع یارانه به عنوان ابزار خط

 تر است. اگر بین خواست دولت از مردم و تمایل آنها سازگاری وجود داشته باشد، استفاده از این ابزار آسان (1

گیرند که چگونه در شرایط نفع خود تصمیم میپذیری هستند. زیرا افراد ذیها، از نظر اداره ابزار انعطافیارانه (2

 العمل نشان دهند. متغیر، عکس

تواند به نوبه خود، ابداع و نوآوی ها جهت تدوین راهکار مشخص، این ابزار میو شرکت با دادن امکان به افراد (3

 را ارتقا بخشد. 

ای بستگی دارد که اظهار کنندگان بالقوهتواند کمتر باشد زیرا به دریافتهزینه اداره و به کارگیری یارانه می (4

 رضایت از آن را اعالم کنند. 

گیرد، در حالی که تر هستند زیرا منافع حاصل از آن به افراد معدودی تعلق میها از نظر سیاسی معقولیارانه (5

 هزینه آن بین افراد زیادی توزیع شود. در مجموع مخالفت نسبت به آن تضعیف است. 

 هایی نیز دارند: ها نارسایییارانه

ند به کارگیری آنها اغلب دشوار ها باید از منابع مالی موجود یا جدید تأمین شواز آنجا که منابع مالی یارانه (1

 است. 
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 آوری اطالعات در مورد میزان یارانه مورد نیاز برای ترغیب رفتار مطلوب بسیار زیاد ا ست. هزینه جمع (2

 ها تأثیر غیرمستقیم دارند اغلب پیش از تشخیص دقیق تأثیرات، یک فاصله زمانی وجود دارد. چون یارانه (3

شود که افراد زیادی نه نیز قابل اجرا باشد، پرداخت یارانه اضافی موجب میدر مواردی که فعالیتی بدون یارا (4

 متقاضی دریافت آن شوند. 

 نفع بسیار دشوار است. حذف آنها نیز به دلیل مخالفت افراد ذی (5

 

 مزایده حقوق مالکیت 

زمانی توسط دولت  بر مبنای این فرض که بازار غالباً مؤثرترین ابزار تخصیص منابع است، مزایده حق مالکیت،

بینی مقدار ثابتی از حقوق قابل انتقال شود که این حالت وجود نداشته باشد. این ابزار از طریق پیشاستفاده می

گیرد و ایجاد کمبود تصنعی و فعال کردن ساز و کار قیمت از تأثیرات آن برای مصرف منابع مشخصی شکل می

های انباری یا در مورد کاالی دیگری باشد که کمیاب نیست، ماهی تواند آب یا هوا یا فروشاست. این منبع می

مند شوند، باید با شرکت در مزایده مگر آنکه اقدامات دولت باعث کمیابی آن شود. کسانی که مایلند از منابع بهره

 برای به دست آوردن این منبع کمیاب تالش کنند. 

دهند. کسانی که د نظر قائل هستند، پیشنهادهایی ارائه میخریداران بالقوه بر اساس ارزشی که برای منبع مور

اند که استفاده ها پیشنهاد کردهبیشترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند، در مزایا برنده خواهند شد. بسیاری از دولت

 های خطرناک را به این روش کنترل کنند. از آالینده

 از:  های استفاده از مزایده حق مالکیت عبارتندمزیت

دهد که راه کند و در عین حال آن را در اختیار کسانی قرار میاستفاده از مواد خطرناک محیطی را محدود می (1

 دیگری ندارند. 

دارد و به کارگیری آن آسان  است، دولت با تعیین حداکثر میزان کاال یا خدمات مجاز سقف را ثابت نگه می (2

 دهد که مابقی را سامان دهد. سپس به بازار اجازه نمی
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دهد تا حد سقف را در صورت تمایل تغییر دهد و عناصر پذیری است که به دولت اجازه میمزایده ابزار انعطاف (3

 ید رفتار خود را بر این مبنا تطبیق دهند. ربط باذی

 آورند که تنها میزان ثابتی از فعایت مورد نظر انجام پذیرد. ها شرایط مطمئنی فراهم میمزایده (4

 هایی نیز دارد که عبارتند از: استفاده از مزایده حق مالکیت نارسایی

پیشنهادهای باال کلیه حقوق را در اختیار  دهد و قمارکنندگان با ارائهامکان معامالت قماری را افزایش می (1

 گیرند. می

 شوند. توانند به هر دلیل این حقوق را بخرند، مجبور به تقلب میغالباً کسانی که نمی (2

شوند و کنند، موجب نابرابری میهایی که به جای نیاز به تخصیص منابع بر توانایی پرداخت تکیه میمزایده (3

برداری مبلغی گزاف فرادی را که باید برای خرید حق مالکیت یا حق بهرهامکان مخالفت شدید از سوی ا

 یابد. بپردازنده افزایش می

 

 کننده مالیات و پرداخت هزینه از سوی استفاده

تواند به عنوان یکی از هاست. با وجود این مالیات میهدف اصلی مالیات، افزایش درآمد دولت برای جبران هزینه

 برای ترغیب به یک رفتار خاص، جلوگیری از آن استفاده شود. مشی ابزارهای خط

شود. هدف های تأمین اجتماعی از مالیات بر حقوق و دستمزد استفاده میدر اکثر کشورها برای تأمین مالی برنامه

ارافتادگی بینی مالی برای تأمین اعتبار حوادث و خطرهای احتمالی مانند بیماری از کاز مالیات بر حقوق غالباً پیش

توان برای کاهش یک رفتار نامطلوب نیز استفاده کرد. برخالف یارانه که ها میو بیمه بازنشستگی است. از مالیات

ها محرکی منفی هستند که رفتار نامطلوب را مورد کند، مالیاتای مثبت است و رفتار مطلوب را تشویق میانگیزه

کوشد مصرف کاالها و ر کاال، خدمت یا فعالیت به طور غیرمستقیم میدهند. دولت با وضع مالیات بتنبیه قرار می

های مبتکرانه در زمینه استفاده از مالیات به عنوان خدمات یا انجام فعالیت خاصی را کاهش دهد. یکی از روش
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باید شود که قائل می« بهایی»کننده است. دولت برای رفتار خاصی مشی وضع مالیات مصرفیکی از ابزارهای خط

 از سوی افراد خواهان انجام آن پرداخت شود. 

شود یک نمونه در زمینه کنترل آلودگی، کننده اغلب برای کنترل عوامل منفی خارجی استفاده میمالیات بر مصرف

کننده در شوند. نمونه مبتکرانه در مورد مالیات مصرفپرداخت هزینه از سوی کسانی است که موجب آلودگی می

دهد که این نوع ها نشان میشود. بررسیولت سنگاپور در زمینه کنترل ترافیک مرکز شهر دیده میهای دتالش

 مالیات، تأثیر به سزایی در کاهش تراکم ترافیک در مرکز شهر داشته است. 

 کنندگان عبارتند از: های هزینه از سوی مصرفها و پرداختترین مزایای مالیاتمهم

ها به سازند تا به تدریج راهکارهایی برای پرداخت مالیاتبه کارگیری آنها آسان است. زیرا افراد را قادر می (1

 ها پیدا کند. منظور کاهش هزینه

ها از سازد. از آنجا که کاهش مالیاتاین ابزار، انگیزه مالی مستمری برای کاهش فعالیت نامطلوب فراهم می (2

شود. به حداقل رساندن فعالیت مورد نظر به نفع ها و افزایش منافع آنها میهزینهها باعث کاهش سوی شرکت

 ها خواهد بود.خود شرکت

کند تا به دنبال راهکارهای ها را تشویق میشود. زیرا شرکتکننده باعث افزایش نوآوری میمالیات مصرف (3

 تر باشند. ارزان

ها را تعدیل رسیدن به میزان مطلوب فعالیت مورد نظر، نرخپذیری هستند، زیرا دولت تا آنها ابزار انعطاف (4

 کند. می

 دهند.العمل نشان میکننده، عکسربط به میل خود نسبت به مالیات یا عوارض استفادههای ذیطرح (5

هاست و آنها از نظر اداری نیز مطلوب هستند، زیرا مسئولیت کاهش فعالیت مورد نظر به عهده افراد و شرکت (6

 دهد. ر نیاز به سازمان اداری برای اعمال آنها را کاهش میهمین ام

 کنندگان نیز وجود دارد: ها و عوارض مصرفهایی در مورد مالیاتنارسایی
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یابی به رفتار ها برای دستها یا هزینهبه کارگیری آنها مستلزم اطالعات وسیع برای تعیین میزان درست مالیات (1

 یا فعالیت مطلوب است. 

مانی که فرآیند آزمایش برای رسیدن به نقطه مطلوب در جریان است، امکان تخصیص نامطلوب منابع در طی ز (2

 وجود دارد. 

 در زمان بحران که اقدام سریع مورد نیاز است این ابزارها مؤثر نیستند.  (3

 ریزی دقیق وجود ندارد. به دلیل تکیه بر تصمیمات شخصی، امکان برنامه (4

 های اداری زیاد و احتماالً مخرب است. ضمن هزینهبه کارگیری این ابزار مت (5

 

 

 

  


