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 (Fiscal Federalism)مالی م سفدرالی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Source-Ipleaders, india 

اما   ؛ آیدبه حساب میغیر متمرکز -های تک ساختم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظامفدرالیس 

داشته باشیم،   آن به به مفاهیم مرتبط  یکوتاه  مروری اهد بود اگر بهتر خو، م بپردازیمفدرالیس به این بعد مهم  آنکه قبل از 

 .  های حکومتیینهو مدارک هز ونگیگچ درآمدها، مانند بودجه، منابع  

 (Budget) بودجه

بودجه  های فدرالی که در تشکیل و تطبیق  های سیاسی و خصوصا در نظامبا درنظر داشت اهمیت این پدیده در همه نظام

نمی  یتارشکل ساخ دارد،  را  به سادگی  المساین  از    توانمعین خود  موضوع    ؛گذشته  این  ابعاد  پوشش همه  بازهم  اما 

تاری  بودجه  مانند واژه شناسی،  امکان پذیر نیستخ و فلسفه وجودی  این بخش  و تخصصی  گسترده  یک بحث  بلکه    ،در 

ر این بخش تعریف،  صدها تحقیقات همه ساله صورت می گیرد. ما د است که در این باره هزاران صفحات نوشته شده و  

 دارد.ارتباط مستقیم  ما  بحثکنیم که به دجه را مرور میبو اصول و اهداف

که با در  باشد  صادی و اجتماعی یک کشور میابزار مهمی سیاست اقت  وبودجه عنصر اصلی نظام مالی    -تعریف بودجه

طی یک راهکار منظم    "(Gross Domestic Products- GDP)  داخلیتولید ناخالص  "از    ینظر داشت منابع عمومی، بخش 

 گردد. یع می زا تودمجد  ، های معینتوسط نهاد

یف واضح تری از بودجه صورت  اگر کمی تعر  و   دخل و خرچ حکومت است"  :آسانترین و قابل فهم ترین تعریف بودجه 

زمانی معین )معموال یک سال( در آینده به منظور    هها در طول یک بازهزینهرآمدها و  مین از دخت  ؛ یعنیبودجه،  "  گیرد

 "1.است به اهداف تعیین شده  نیل
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دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر    به نام   ایرانی   رجسته دو دانشمند ب

ه  آسترالیا اخذ کرد  ملبورن   ی از دانشگاه ویکتوریا   "مدیریت دولتی با گرایش اقتصاد "کرمان که دکترای خود را در رشته  

  تخصص  "مدیریت دولتی و منابع انسانی "ه  تهران که در رشت  استاد در دانشگاه پیام نور  "وند  ج فراسفندیار  "و دکتر    است

تا کنترول "تحت عنوان   ، در کتاب مشترک شان  ددار تنظیم  از  بودجه  "بودجه  به طور    را   آن   عناصر تشکیل دهندهو  ، 

 :اند نمودهاین چنین تعریف  مختصرجامع و 

   ؛بودجه برنامه مالی دولت است  -1

 ؛ جه برای یک سال مالی تهیه می شودبود -2

 ؛ بینی آینده استبودجه پیش  -3

گیرنده -4 دربر  هزینه  بودجه  و  درآمدها  شرکت  کلی  بودجه  عمومی،  بودجه  قالب  در  است  دولت  های 

   ؛ اعی وابسته به دولت می باشدتف نسسات او)تصدی(های دولتی، بودجه سایر م

 ؛ ها و اهداف معین و قانونی دولت می باشد یل به سیاستنها برای هزینه -5

 ؛ یب قوه مقننه برسده باید به تصوسندی است ک -6

 2هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند. -7

 

  که بل،  بیندتنها یک پدیده مالی نمی  ا، روسیه بودجه ر"(Tomsk Oblast)  سک مدانشگاه پلی تخنیک تو" پورتال حقوقی  

بودجه بدون آن را یک پدیده چند بعدی می آنان درک  به عقیده  اقتصادی، مادی، حقوقی و    در نظر گرفتن   داند.  ابعاد 

 است.  قص و نا تمامسیاسی آن نا 

م -1 یک  بحیث  اقتصادیقبودجه  رو  ؛ یعنی  -وله  تشکیلبامجموعه  روند  اقتصادی،  و  مالی  توضیح    و   ط 

 مالی.  های چگونگی صندوق

بودجه  -2 مادی  فعالیتصندوق  -بعد  مالی  متمرکز  را در سطوح  های  نهادهای مختلف  مختلف حکومتی  های 

 کند.تضمین می 

یک برنامه مالی که توسط یک عمل تقنینی توسط قانونگذاران )پارلمان(    -بودجه بحیث یک عمل حقوقی  -3

 رسد. به تصویب می

های مشخص  بیان جوهر سیاسی و اجتماعی حکومت که مبنی بر اولویت  -بودجه بحیث یک عمل سیاسی  -4

 3شود. مان معین )عموما یک سال( اجرا مییک ز است که در اجتماعی  و اقتصادی-سیاسی 

این  مذکور  دانشگاه  با    البته  را  بودجه  از  درک  و  بهتعریف  بخش    توجه  در  که  است  کرده  بیان  روسیه  بودجه  فرایند 

 .(انهگ نوشته جدا)  ه استشدل پرداخته روسیه بطور مفص م مالی یس فدرال 
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  های تدریسی برنامه  ،ابتدایی تا کارشناسی   صنفکه از     "(Vedanto)ودانتو  "هند،    کشور «تدریس از راه دور»شبکه بزرگ  

مختلفرشته می   را   های  مدیریت  مجرب  کارشناسان  و  اساتید  نظر  زیر  رایگان  ربطور  درسهای  در  بازرگانی  شکند،  ته 

   :کندرا اینگونه بیان می حکومتی )تجارت( عناصر بودجه

 ؛ ها در مجموع درآمد های اجتماعی تضمین دریافت ✓

 ؛ف برای بلند بردن میزان درآمدهاجستجوی راهای مختل بررسی و  ✓

 ؛ های اجتماعی )در مدت یک سال(تضمین کل هزینه ✓

 ؛ بودجه مازاد( و دالیل کسری بودجه و قبل از ختم سال جاری و آغاز سال نو) هارآمد ها وهزینهدتشریح و توضح   ✓

  از چه ها و ارتقای درآمدها و  جزییات هزینهسیاست گزاری اقتصادی مالی برای سال پیش رو مانند چگونگی و   ✓

 4.ریزی برای پروژه های نو زیر بنایبرنامه  منابع  و 

   :است را این چنین بیان کرده اهداف بودجه حکومتی دانشمند هندی " (Smirti Chand) سمرتی چند"

اقتصاد .1 می؛  (Economic Growth)  رشد  به  متکی  کشور  یک  اقتصاد  رشد  مجموع  پس  در  سرمایه  زان  و  انداز 

است سکتور  ؛گذاری  در  گذاری  سرمایه  و    ، امنیتی  هایلذا  توسعه    ی هاپروژهبویژه    اقتصادی  و  برای  انسانی 

 باشد.از جمله اهداف مهم یک بودجه خوب می ان از زنان و مرد عمتوانمندسازی شهروندان ا

-های معین با درنظر داشت اولویت سیاستحکومت طبق  ؛(Reallocation of Resources)تخصیصی مجدد منابع  .2

والیات مجدا اختصاص    ایاالت  مناطق مانند   های مختلف، منابع را بههای اقتصادی، انکشاف و توسعه در عرصه

   :ین کار عموما توسط اقدامات مانندمی دهد. ا

ین  ثاولیه و متشبی یاز مردم، ضروریات  مراعت در پرداخت مالیات برای تولید کنندگان کاالهای مورد ن ✓

 ؛ خصوصی که در همین راستا فعالیت می کنند

که استفاده آن برای انسانها مضر است مانند مشروبات الکلی، تولیدات و    ی باال بردن مالیات به تولیدات ✓

 ؛ ضرر می رسانده و محیط زیست که برای موجودات زند  یواردات تنباکو و همه اجناس 

   .شهروندان اسیهای ویژه برای تهیه خدمات اسکمک  ✓

 

اجتماعی  .3 فعالیت؛  (Economic Stability)  ثبات  در  افت  و  تورم  از  تجارتیجلوگیری  و  اقتصادی    ؛ یعنی،  های 

یط غیر  راش  در  ثمر سازی آنبی  تدارک منابع مالی برای مبارزه با تورم پولی و همچنان جبران کسری بودجه در

 ؛ مترقبه

تصدی .4 از  مدیریت  و  عام  مراقبت  از  (Management of Public Enterprises)-   المنفغههای  متشکل  بخش  این 

د. یکی از  ن کنمی ارایه  است که برای بهبود جامع و ارتقای سطح زندگی مردم خدمات گوناگون    ینهادهای زیاد 

 قابل مالحظه می باشد.  ،عبها با تخصیص منااهداف بودجه حکومتی مدیریت، مراقبت و حمایت این تصدی

ایاالت  .5 میان  نابرابری  اختصاص کمک  (Reducing regional Disparity)- کاهش  مناطقیعنی  برای  پولی    یهای 

پولی و بودجهدارند. حکومت مرکزی تدابی  یتر)ایاالت( که منابع عایداتی کم اتخاذ    ر الزم را در سیاست  خود 



4 
 

. حکومت  خود برسد  ترین سطح  ن  ازبین برود و یا در پای  تلفکند تا میزان نابرابری میان ایاالت/والیات مخمی

های اقتصادی و غیره انجام  زیربناهای ویژه مالی و تاسیس  کمک   ، این هدف مهم بودجه را توسط کاهش مالیات

 دهد. می

ثروت   .6 و  درآمدها  میان  نابرابری  نابرابری    (Reducing Inequality between Income and Wealth)-کاهش 

یکی از اهداف عمده یک  بنابراین،    .های اقتصادی امروزه استعمده و نامطلوب نظام  هاییکی از چالشاقتصادی  

اقداماتی   خوب  در  است بودجه  میان  تفاوت  و آکه  دهد  مدها   کاهش  را  بر    ؛یعنی ،  ثروت  بیشتر  مالیات  وضع 

و حقیقی   اقشار  باشد  اشخاص حقوقی  زندگی  بخشیدن  بهبود  برای  مالیات  آن  و مصرف  دارند  باال  عایدات  که 

}میان افراد  بطور مختصر اینکه این هدف برای کاهش نابرابری  .دارندکمتری  که عایدات    باشد  تر جامعهضعیف

 .5با تقسم عایدات می باشد  پردرآمد و کم درآمد{

 

 ها منابع عایداتی حکومت
نوع   از  اند کهمنابع عایداتی دولت  ،نظام سیاسیقطع نظر  به موارد  ها کم و بیش یکسان  اشاره می    آن  به طور مختصر 

    شود:

مالیات نوع پرداخت اجباری است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی یک جامعه موظف    -درآمدهای مالیاتی -1

-های دولت پرداخت کنند. حکوتهبرای تامین هزین  مد و یا اموال خود را بطور بالعوض از سود درآ  بخشی   تا  اند

ها  ، پیشبرد پروژهاف و توسعه کشورکش اورند تا برای انسرمایه الزم را بدست می  ،ها با بدست آوردن این وجوه

 د.ن استفاده کن هامختلف و خدمات عمومی در همه عرصه

یط مورد  امالیات دهنده واجد شر  ،طوری که گفته شد پرداخت مالیات الزامی است، در صورت عدم پرداخت آن

تاریخ و فلسفه مالیات هم یک بحث  گرچه  )  شود.می  قرار گرفته به نوع از مجازات محکوم  تعقیب عدلی و قضایی

بحث هدفمند داریم، به همان اندازه وارد این موضوع می شویم که سیاق بنیادی این  یک  مفصل است اما چون  

 کند( فصل ایجاب می

 

 تقسیم می شود:  به دو دسته بزرگ مالیات مستقیم و غیر مستقیم  بطور کلی مالیات

ی   ؛یعنی  ، (Direct Taxation)  الیات مسقیمم .1 مالیات  کننده  که  می  فردک  پرداخت  مستقیم  باشد  مالیات  این 

 :گرددبه دو دسته تقسیم می خود 

عایدات   ➢ بر  میزان   -(Income Tax)مالیات  مالیات   این  درآمد  ،از  روش  افراد های  کل  با  که  و  است  ها 

انه/ساالنه،  یهای ماهمدآها اخذ می شود. مالیات بر حقوق )معاش( و درشرایط خااص از سوی حکومت 

بر حاصالت زر از درآمدهای ملک، مالیات  اتفاقی و غیره در همین دسته  عی، درآمدامالیات  قرار  های 

 .دنمی گیر

از دارایی و ثروت    دهنده یزان پولی است که شخص مالیاتآن م  -(Property Tax)  مالیات بر دارایی  ➢

 : شودبه دو دسته تقسیم میخود می پردازد.  این هم 
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بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی    ، مالیات مالیاتاین نوع  ترین نوع  مهم  -مالیات بر ارث:  ✓

 .کندمالیات را کسر می

به   ✓ اوراق  و  مدارک  اسناد،  بر  تمبر  ابطال  و  الصاق  از طریق  مالیات مستقیم  نوع  این  تمبر:  مالیات حق 

 .کننداز مؤدی مالیات دریافت می االجرا نمودنشان الزمها و یا ور رسمیت بخشیدن به آنمنظ

 

مستقی .2 غیر  مستقیم   -(Indirect Tax)  ممالیات  مالیات  مالیاتبرخالف  کننده  پرداخت  خاص  ،  یک شخص   ،

 تر تقسیم شده است: کوچک ی  که جنبه عمومی دارد که در چندین دستهبلنیست، 

 (Consumption and sale Tax)مالیات بر مصرف و فروش کاال  ➢

افزوده   ➢ ارزش  بر  مالیات      -(Value added Tax VAT)مالیات  نوع،  بورس،  شامل  این  بازار  سهم 

مالیات بر صادرات و غیره مالیات بر واردات، مالیات گمرکی، مالیات بر خدمات، مالیات بر تفریح،  

 .6شوندمی

 

البته روش و سازوکار    که   کنندمی   این مالیات را از مالیات دهنده واجد شرایط اخذ   ،ها در هر نوع نظام سیاسیحکومت

نظام در  مالیات  آوری  فدرالی، کنفدرال  جمع  نظامو  های تک ساخت،  تفاوتدر مجموع  و غیرمتمرکز  های  های متمرکر 

 که برخی آنان را در مطالعات موردی مرور خواهیم کرد. دارند  ساختاری  زیاد و

 (Non-income Tax) مد های غیر مالیاتیدرآ -۲

مانند خدمات ترانسپورتی، پستی، آب    ،کنندخدمات از شهروندان اخذ می  فراهم نمودنهای که حکومت در مقابل  درآمد

خدمات   مخابرات،  برق،  تلویزونو  کابپخش  طریق  از  انترنتها  امنیتی،  خدمات  کردیدت  ،ل،  و  جات  اما  هاقرضه  ست؛ 

،  (IMF)مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول  جهانی  نهادهای بزرگ کمک کننده سطح کشورها وهای که در  کمک 

غیره   و  آسیایی  انکشف  در  بانک  یا  ی و  بستان  ک کشورداخل  بده  کریدتمانند  و  قرضه  می  های  عمل  دهند  انجام  یک 

چاپ    های گوناگون مانند زاری در عرصهرمایه گس  همانطوریکه  ، شودغیرمالیاتی محسوب می  های از درآمد  و  معمول است 

 های غیر مالیاتی شامل است.در این نوع درآمد ها و کمک  تحایف  ها و مجازات،هاز پرداخت جریم ار، درآمد اوراق بهاد

  (Natural Resources) منابع طبیعی  -۳

« به  درآمد از منایع طبیعی»   ، و نقش برجسته آن در اقتصاد ملی و بین المللی  و با اهمیت بودن این بخش  بخاطر بزرگ

اند مانند نفت و گاز، ذغال سنگ،    شود.درآمد جداگانه حساب می  عنوان در اکثر کشورها که دارای منابع غنی طبیعی 

کانادا،  .  گرددجمع آوری میهای این بخش توسط حکومت مرکزی  طال، الماس، نقره و مس و دیگر عناصر طبیعی، درآمد

ایتالیا، ایاالت متحده آمریکا )در شماری از ایاالت(، روسیه )بعد از یک میزان تعیین شده(، هند، پاکستان، عراق، مالزی،  

های منظم به  هها را طبق برناممختلف بخشی از این درآمد  های، قوانین و فورمولهاطبق روش  کدامهر    -نیجریه و غیره

های  صها از این ناحیه به مناطق مختلف کشور براساس شاخد. تقسیم مجدد درآمدنکن یع میتوز  دوباره   والیات ایاالت و  

تا کشور دیگمختلف صورت می  از یک کشور  این شاخصتفاوت  یرگیرد که  از جمعیت،  ههای زیادی دارد.  اند  ا عبارت 

صویژگی مناطق  خاک،  )وسعت  جغرافیایی  افت های  دور  و  العبور  آن  عب  عایدات  سطح  بیکاری،  و  فقر  میزان  اده(، 

 والیت/ایالت و غیره.
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مختصر می  توزیع  اینکه  بطور  سازماندهی  طوری  طبیعی  منابع  درآمدهای  همهمجدد  عایدات  این  از  تا  مناطق    ایشود 

که به انکشاف و توسعه بیشتر    ی مناطق در  تضمین گردد؛ خصوصا  مستفید شوند تا انکشاف متوازن سراسری در یک کشور  

البته بخشی از    د.  ها( شان کفایت کننمالی )هزینه  نیست که برای همه نیازهای  ا به حدی ه نیازمند هستند و سطح درآمد

  شود که در جریان اسخراج معادن  در نظر گرفته می  استخراج کننده نده و یا  ایالت/والیت تولیدکن  برای همان این درآمد  

 .نبینند آسیب بیشترو محیط زیستی اجتماعی -از لحاظ اقتصادی

تذ باید  مورد  این  در  در  که  داد  نیستند کشورکر  سیاسی  ثبات  دارای  که  درآ  ،های  و  استخراج  منابع  چگونگی  مدهای 

، بخاطر  ع مجدد درآمدهای منابع طبیعیاست و در برخی دیگر از کشورها توزیورده  آمنازعات زیادی را بوجود    ، طبیعی

است و بحران های زیاد را بوجود آورده    زا بودهشکلم  نبود ساز و کار منظم و عادالنه و گاهی فساد گسترده در این بخش

اده از آن به ثبات سیاسی، حکومتداری خوب و نظام مناسب  و چگونگی استف  پس وجود منابع طبیعی در یک کشور  است.

 های داخلی مواجه می شوند.به منازعات و جنگ  سیاسی نیاز دارد که در نبود آنان کشورها 

این به چگونگی استخراج  دارای منابع طبیعی   که کشورهای با  رابطه  استفاده و    مالیات،  دریافت  ، ها جمع آوری درآمد  ،در 

عایدات  توزیع دارند  مجدد  خاصی  قوانین  سکتور  متحد   .این  ملل  سازمان  توسعه  موسسه   (UNDP) برنامه  همکاری  با 

در رابطه با طراحی و نظام بر توزیع    (The Natural Resources Governance Institute- NRGI)مدیریت منابع طبیعی  

 :است ده پشنهاد را این گونه بیان کرده  ،کشورهای غنی در منابع طبیعی عادالنه و کارا درآمدهای 

 

 بر داشتن اهداف روشن  ورزی اصرار  .1

منابع  م یتقس نظام   و  درآمد  باشد  هدفمند  باید  روشن  طبیعی  فرمول  و  قانون  یک  توسط  اهداف  طوری    ،این 

همه برگیرنده  در  که  گردد  مانند    ایتنظیم  سکتور  این  از  جبران  ابعاد  چگونگی  استخراج،    یتهایفعال آسیب 

در    دیاما اهداف با  د؛دهکاهش    نموده و یا  یریشگیپ  باشد و از درگیری هاکننده    دی منافع با مناطق تول  می تقس

 .مشخص شود یقانونگذار و  استیس

   با اهداف هادرآمد   میتقس میتنظ .2

یکی از اهداف  اگر    بطور نمونه  .باشند  تعریف شده  منعکس کننده اهداف باید    ،منابع  درآمد   ع یحاکم بر توز  نیقوان

باشد،   فقر   باید کاهش فقر  از طریق چگونگی    . ی گردددر فرمول معرف   ح یصر  بطور  شاخص  همسان  این مسئله 

 ی وغیره، قابل حل است.دولت   نیفرمول انتقال ب  و اتیمال  ی جمع آور یساز

 ها  نهیهز  پذیری در تیمسئول .3

تنظیم درآمدها  یعنی   هز  ی ادیزحد    تا  شود   عزیتو  و  طوری  عموم  یهانهیبا  خدمات  محل  مل   یارائه  )در  ی 

دستمزد، تورم  در    داریناپا  شیافزاها باشد منجر به  در صورتی که تخصیص بیش از هزینه سازگار باشد.    استخراج(

هز  یمحل موجه  ی هانهیو  برعکس    شودمی   بناها ریزباالی    ،غیر  ناکافو  صورت  برا  ی در  درآمد    ن یتأم  یبودن 

  ز ین  ی عیدرآمد منابع طبع سراسری  این اصول در توزی.  می شود  ی خدمات عموم  کاهش   به  منجر  ی، محل  ی ازهاین

 .صادق است

   درآمد   جمع آوری  ی درمال یابزارها نتخاب مناسبا .4

آوری درآمدها    هاحکومت ابزارها  قیاز طردر جمع  امت  مانند  یمال  یانواع  بر درآمد    اتی مال  ،( Royalty)  ازیحق 

  فرایند   درباشد که  باید  اما این ابزارها طوری  ؛  دنکنمی  استفاده   ی استخراج  ع یاز صنا  یی بر دارا  ات یها و مالشرکت
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طب  ا ی  نییتع منابع  درآمد  حکومتعیانتقال  به  محلیی  انتقاالت نظام  ،  های  و  مختلف    نی ب  پولی   نقل  سطوح 

اف و به آسانی قابل  حکومت مرکزی ساده، شف  توسط  باید  از محل منابع  میمستق  اتیمال   یجمع آور،  حکومتی

مرکزی خدشه دار خواهد شد که خودش به    اعتماد میان حکومت محلی و  محاسبه باشد و در غیر آن صورت

 شود.ثباتی می مرور زمان تبدیل به عامل بی

   درآمد حفظ توازن در استخراج و .5

ثبات کند.  یرا ب  یمحل ملی و  تواند اقتصاد  یم  ،یعی درآمد منابع طب  یاشده  ینیب  ش ی پ  رقابلیگسترده و غ  انتقال

بای  براین،بنا مرکزی  پروژهحکومت  از  غیرد  و  های  و  پرهیز  صوریضروری  نوع    به  مقابله  یبراکند  رکود هر 

  . به عنوان نمونه دولت باید کند  یزیرمناسب برنامهبا سازوکارهای    ، درآمد منابعبر  نوسانات    یااحتمالی    ی اقتصاد

آنها قرار    اری را در اخت  ییابزارها  ای   ود  ارائه ده  یمحل  هایحکومتو روان را به    ین یب  شیقابل پ   یمنبع مال  ک ی

در دده ساز  که  ب  ی هموار  انتقاالت  و  حکومتی    نینقل  به    یبرا  کند، کمک  سطوح  منابع  درآمد  نوسانات  حل 

کرده و    ذخیرهصندوق ثروت    ک ی از درآمد خود در    یپس انداز بخش   ای  یبده  تی ریمد  قیصورت خودکار از طر

 .درصورت نیاز استفاده نماید

 هاانتقال درآمد  یو قابل اجراول ساده فرم .6

با  درآمد  انتقال  اندازه کاف  دی فرمول  باشد    یبه  مدن  یهانهاد  ای و    یمحل   هایحکومتمقامات    تاساده    ی جامعه 

تأ را  انطباق  کار    .کنند  د ییبتوانند  اهم  این  ب  جادیباعث  مختلف    نیاعتماد  بحکومتی  سطوح  و    حکومت  ن یو 

 .کندی کمک م  از فساد یریجلوگهم برای  و  شود  یشهروندان م

 نظام تقسیم درآمدهادر   یریانعطاف پذ .7

  باید توسطخاص،  ی اقتصاد و ی اسی س ط یشرادر و با نظرداشت تغییرات غیرمترقبه  نظام تقسیم درآمد منابع باید 

 و بازبینی قرار گیرد.  یبررس مورد  و در صورت لزوم  پذیر باشد   اصالح ، ویژه یمقررات

  منابع درآمد   میتقس در مورد فرمول ی اجماع مل ایجاد .8

  کشورهای کهدر    بویژه  حکومتتحقق اهداف  دسترسی و  و    سیاسی   ثبات   یدرآمد برا  م ی تقس  چگونگی  دراجماع  

س  یدارا قومو    یاسیاختالف  مذهبی(  یتنوع  و  جغرافیایی  فرهنگی،  و  بیاند  )لسانی  امر  یک  ضروری  ،  نهایت 

اگر  است است    نفع ی ذاطراف  .  ممکن  باشند،  داشته  نظر  اختالف  فرمول  قرار    مشروعیت حکومتدر  سوال  زیر 

 .شود و نزاع های کالنتر یریمنجر به درگ گیرد و 

 تقسیم درامد منابعقانون فرمول  حیتصح .9

قوان  دیبا  ،منابع  درآمد  می فرمول تقس  هر فعالیت  تا روند  شود  نیمقررات تدو  ایو    نیدر  بینی    کار و  قابل پیش 

 . باشد و در مورد مزایا و معایب آن مباحث روشن صورت گیرد

 درآمد  تقسیم  بر شفاف و نظارت مستقل .10

اعتماد وبرای  مرکزی  حکومت  میان  شفافیت،  یمحل   هایحکومت  سازی  و  ،  در    مستقل  یهایحسابرس نظارت 

  .7رد یدر دسترس عموم قرار گیک امر اجتناب ناپذیر است و همه جزییات آن باید  ، تقسیم درآمد منابع
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 (Government Spending/ Expenditures)   های حکومتیهزینه

یاد   باید  هم  باره  این  درآمددر  هزینهآور شد که  اساس  نظام سیاسی،  نوع  از  نظر  از  قطع  عمومی یک کشور،  های  های 

ر و چارچوب نهادی آن تفاوت دارند؛ اما به  های تک ساخت و فدرالی سازوکاتشکیل می دهد. البته در نظامحکومت ها را  

هزینه  هرحال و  درآمدها  روابط  مجموع  باهم  کشور  یک  و  های  به  حضروری  موفق  کشورهای  در  دارند.  لحاظ  یاتی 

درآمد بودجهاقتصادی،  هزینههای  از  بیشتر  عموما  پیشای  شدههای  که  بینی  آن  است  توازن  عدم  صورت  کسری    ،در 

می بوجود  می  که  یدآبودجه  مجبور  حکومت  آن،  جبران  ویژهبرای  تدابیری  تا  گیردی  اشود  نظر  در  در    .را  آن  تفصیل 

 .صفحات قبل یادآوری شد

که حکومت را قادر    یهاهزینه  :از  است{  عبارت}را تعریف کنیم که  های حکومتی  هزینه" حال اگر برگردیم به موضوع و

تا کاال اقتصادی استفاده کند.  و  ها و خدمات تولید کردهمی سازد  برای تحقق اهداف اجتماعی و  تهیه  بنابراین،    "از آن 

خدمات اجتماعی، بهبود توزیع )عادالنه و موثر( درآمدها، اطمنان از ثبات اقتصادی و همچنین تسریع رشد اقتصادی و  

 های حکومتی می باشد. کاالهای مورد نظر برای شهروندان اهداف اساسی هزینهافزایش تولید 

اما محتوای آن تقریبا یکسان است.    رد؛ ای زیاد دا هکومتی از یک کشور تا دیگری تفاوتح های  بندی هزینهگرچه دسته

این    این چند سال طی   های نو در چگونگی اولویت  و رویکرد   مورد تغییرات چشم گیری به وجود آمده است گذشته در 

 کرد:  های زیر مشاهده خواهید آن را درپاراگراف هایگردد که نمونهبندی هزینه مشاهده می 

 وما در سه دسته تقسیم گردیده است:حکومتی عم کلیهای هزینه

  (Current Expenditure) های جاریهزینه -1

از هزینهمستمر میهای اداری و مجموع مخارج عادی و  شامل هزینه نوع  این  ایجاد  ظرفیت  ،هاباشد.  های 

های مهم جاری  ینده نیستند. هزینهکند و دارای منافع درازمدت برای آشده دولتی را حفظ و نگهداری می

 عبارت اند از،  

 ؛)معاش( کارکنان جبران خدمات ✓

خدمات   ✓ و  کاالها  از  برای   –استفاده  تجهیزات  تهیه  حکومتی،  نهادهای  مراقبت  حفظ  مانند 

مراقبت خدمات ترانسپورتی    و ها، مصارف معین برای پیش برد نظام تعلیم و تربیه، حفظ شفاخانه

 بزرگ راه ها و غیره؛ و و جادها 

   ؛رفاه اجتماعی  ✓

 ؛ مراقبت اموال و دارای دولتیو ها برای حفظ هزینه ✓

و  هزینه  کهتواند گفت  بطور کلی می این  ها جاری  نظام شامل  اقتدار  و  استقرار  و  اعمال حاکمیت  برای  دایمی 

 دسته اند. 

 (Capital Spending) ایهای سرمایههزینه -2



9 
 

شود و تاثیر مستقیم باالی  های بیشتر میکه در آینده موجب کسب درآمدهای اند  سرمایه ای هزینههای  هزینه

انکشاف   و  هزینه رشد  نوع  این  دارد.  کالن  سطح  در  شامل  اقتصاد  پروژهگذسرمایهها  مانند  مختلف    های اری 

ها، خریداری تجهیزات و تکنالوژی نو، اعمار خط  ها، مکاتب و دانشکاهو شفاخانه هاها، پلاهرزیربنایی، اعمار بزرگ

رفیت نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز  ظهزینه تجهیزات و ارتقای  های هوایی، بنادر دریایی،  آهن )ریل(، میدانراه

 . شودمی بخش خدمات ملکی 

چارچوب تعریف    ت( براساس)ایاال  فدرال   ها از سوی حکومت فدرال و واحدهایدر نظام فدرالی این نوع هزینه

بار مسولیت حکومت فدرال را   واحد فدرال نه تنها ه اقتصادی هر  زیرا رشد، انکشاف و توسعگیرد؛ شده صورت می 

می  بلسبک  فدرال  واحد  که کند  میرا  های  عمومی   سازد توانمند  رفاه  در  درآمد  و  تا  سطح  بردن  نقش  بلند  ها 

 د.ن کن  کلیدی ایفا

 (Transfer Expenditure/Payments)های انتقالی هزینه -3

این نوع    . هم یاد می شود"  مخارج عمومی توزیع کننده ثروت"  بعنوانی از هزینه است که  نوعهای انتقالی  هزینه

 تقسیم بندی شده است: کلی   ها به سه دستههزینه

استای کمک به  ها برای برقراری تعادل اجتماعی و در ربطور فشرده این نوع هزینه  ؛های انتقالی اجتماعیهزینه ✓

یر شاغل،  پرداخت کارکنان غ   گیرد و شامل صوت می توزیع )مجدد( ثروت عمومی    ،جامعه  مد درآقشر محروم وکم 

 شود. های صحی و غیره میبیمه معلوالن وپایان خدمت )در اول بازنشستگی/تقاوت(، بازنشستگان، پرداخت 

به صورت بالعوض در راستای   ای است که حکومت )مرکزی یا فدرال(هر نوع هزینه -های انتقالی اقتصادی هزینه ✓

 .نمایدتنظیم اقتصاد کشور )و یا ایالت/واحد فدرال( و تنظیم بازار پرداخت می

ها  شود. این نوع هزینهمی انتقال مستقیم پول به یک شخص حقوقی و نهاد    که شامل  -های انتقالی مالی هزینه ✓

شرط، دوم انتقال پول غیر مشروط و سوم  اول انتقال پول بدون    است؛   ضمنی تقسیم گریده  چند نوععموما به  

البته در کشورهای مختلف وسازمان نوع هزینهپول هدف مند.  این  المللی  بین  با راهکار و سازوکارهای های    ها 

 گیرد.صورت می  ی متنوع مختلف و

اه اجرایی و قضایی صورت  که به تشخیص باالترین مقام دستگ  است  یهانوع هزینه  -های انتقالی خصوصیهزینه ✓

افغانستان  قبالگیرد که  می شرایط  و دربود  صدراعظم    و یا  ریاست جمهوری ی  صندوق اختصاص   ذیل عنوان  در 

 .  شودانجام می و غیره ۹۱کود   فعلی تحت عنوان 

انتقالی مالی هزینه تاست که حکومت   یهانوع هزینه  آن   -های  بخاطر  انجمها  قراردادها  ویل  و  ام خدمات، عقد 

متحمل می    عتبارات تامین نشدها این نوع انتقال مالی را که حکومت بخاطر    گیرد.صورت می   رای مراجع قضایی

پرداخت نشده  بدهی  "،دیون بالمحل"گویند ومی شود »دیون«   ای است که شاملسالهای گذشتهها و تعهدات 

و گاز،  ضقی و آب  برق  کارکنان  وغیره   ، های مخابراتهزینههای  انترنت، مسافرت  و  و    .شودمی  پست  نهاد  در 
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نوع  های حکومتی سازمان پرداخت  ها  هزینه  این  معین  مدارک  از  همچنین  شودباید  بانکی،  .  پرداخت سیستم 

 گیرد.قرار می هانوع هزینهاین باز پرداخت اصل اوراق مشارکت و غیره در  ، های دولتیانتقال سهام شرکت

 

 (Black Budget/Covert Appropriation) هزینه های محرمانه -4

نوع هزینه  وبرای عملیات  ،شودبودجه سیاه هم گفته می  که  هااین  اختصاص میاقدامات    ها  به  سرًی  یابد که 

ها هم قابل  مقدار این نوع هزینهماند و محاسبه آن هم پیچیده است. البته بدون شک  مخفی میدالیل امنیتی،  

درصد    ۱۰حدود  میلیارد دالر در سال )  ۵۰است. بطور نمونه در ایالت متحده آمریکا بیش از    و بررسی  مالحظه

دفاعی حدود  بودجه  فرانسه  در   ،)۷۰  ( یورو  سال  میلیون  بودجه  حدود  م۲۰۲۰در  روسیه  در  روبل    ۳.۲(،  تریلیون 

(، در این طبقه از  م ۲۱-۲۰۱۹درصد بودجه سال    ۰.۵حدود  میلیارد لیره )  ۱۶.۵الی  (، در ترکیه  درصد بودجه  ۲۱حدود  )

 .گیردقرار میها هزینه

 چسیت؟  (Fiscal Federalism)مالی فدرالیسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Source- Fiscal Federalism in Nepal 

موقعیت جغرافیایی،    را دارند کههای منحصر به فرد خود  ویژگیهرکدام    هستند،  دارای نظام فدرالیکه    کشورهایتمام   

های اقتصادی، مناسبات میان سطوح مختلف  زیربناهای اقتصادی )زراعت، صنعت و غیره(، منابع زیر زمینی، کارایی نهاد

فدر اقتصادی و پولی  حکومتی )فدرال و و احدهای  از جمله مواردی اس ال(، سیاست  به آن اشاره  ت که میو غیره  شود 

فدرالیدر  بنابراین،  کرد. فدرال  ، کشورهای  مالییسنمونه  الگو    که   م  گیرد  بحیث  نمیقرار  همین  شود.  مشاهده  ،  دلیلبه 

باره   در  نظر  واژه  وحدت  این  دقیق  دانشمندان  تعریف  شودمیان  نمی  اند    ،دیده  موافق  آن  با  همه  که  اساسی  نکته  اما 

 اینکه:عبارت است از

 "یع عادالنه درآمدها میان همه سطوح حکومت )همه اقشار جامعه( م مالی یعنی جمع آوری و توزفدرالیس"
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حقوقی  ند پیچیده سیاسی  یک فرای  که م مالی تنها یک واژه اقتصادی و مالی نیست بلالبته باید در نظر داشت که فدرالیس 

روش های مختلف در جمع آوری و    قوانین و   شود.اجار میارهای متفاوتی در کشور های مختلف  ککه با سازو   هم هست

منابع، صالحیتتوز و مسولیتیع  میان حکومتها  را  مالی  و حکومتهای  مرکزی  ) های  محلی  میان  های  فدرالی  نظام  در 

 .کندنموده و بیان میم ی ( تنظچک تر از آنهای محلی کوفدرال و واحد های فدرالی و حتی حکومت

نظام فدرالیدر  هدفمند،  های  تقنینی  محور  ساختار  که  همگانیی  رفاه  و  متوازن  انکشاف  اصلی    آن  چوب  چهار  است 

  را  که طی آن  فدرال و واحد های فدرال   مشخص های  توسط راهکارتعریف نموده ورا بطور عمودی و افقی    م مالیفدرالیس 

به این    کند ودارد بیان می  در تنظیم بودجه نقش فعالیکه  تر(  در برخی از کشورها مانند روسیه، حکوت های محلی کوچک  )

 گفته می شود.  " (Inter-budget relations)روابط میان بودجه ای "فرایند  

  می توان گفت:کنیم م مالی تعرف  تصر فدرالیس پس اگر بطور مخ

برای تنظیم امور مالی میان نهادهای تصمیم گیرنده در سطوح مختلف   نای از اصول بنیادیم مالی بستهفدرالیس"

های  یک ساختار رسمی برای شکل دهی مناسبات مالی میان حکومت مرکزی و حکومت  ؛یعنی ، حکومتی است

 "محلی. کوچک ومرتبط

  ها حتی در کنفدراسیون  و (Fiscal Decentralization) غیر متمرکزسازی مالی    های جدید،های تک ساخت گرچه در نظام

است اندیشه  همین  از  برگرفته  تطبیق؛  هم  در  نظامآ  اما  میان  تکن  و  فدرالی  و    ،ساختهای  ساختاری  اساسی  تفاوت 

 . شوندکرد هر دو  از هم جدا می تقنینی وجود دارد که در عرصه عمل 

که غیر  هم غیر متمرکز سازی قدرت )  ، از کشورها با نظام تک ساخت  است که در بسیار این  کر  در این رابطه نکته قابل تذ 

اجرا  تصمیم گیری در سطح محالت به حد کافی با تضمین قانون اساسی  رایند  ( و هم ف متمرکز سازی مالی هم جز آن است

 .8های تک ساخت، خاصیت اصلی خود را از دست داده است شکل کالسیک نظاملذا   شود؛نمی

اول بار  واژه  سال   این  توسط۱۹۵۹در  آمریکایی    م  دان  اقتصاد  و  موسگریو"  نژاد آلمانی دانشمند   Richard)ریچارد 

Musgrave) کند:م مالی را چنین تعریف میفدرالیس   ،المعارف حکومتداریدایر م بکار گرفته شد. او در جلد دو   

عامه است که با تقسیم عملکردها، روابط مالی را میان سطوح مختلف   رشته مالیِ م مالی بخشی از نظم گسترده ترِفدرالیس"

 ".9کند حکومتی، در نظام فدرالی بیان می 

م مالی  در نظام های فدرالی، این فدرالیس  . به باور وید دانم مالی را یکی از عناصرکلیدی نظام سیاسی فدرالی میموسگریو فدرالیس

-اساسی را ایفا می اسری، نقش رع و در مجموع در ثبات اقتصادی سص موثر کارایی منابیها، تخصعادالنه درآمد است که در توزیع

 م گزینه بهتر است. های دیگر سیاسی، فدرالیس ه با نظامکند و به همین دلیل در مقایس 

تر می باشند  پذیر  انعطاف   ،های تک ساخت در مقایسه با نظامهای فدرالی در برخود با اینگونه مسایل،  به عقیده او در نظام

های همه واحدهای  کند که به نیازمندیمداخلت )و برنامه ریزی هدفمند( تخصصی نظام مالی را طوری تنظیم می   و با

 .10های یکسان ندارند های فدرالی درآمدچون همه واحد ؛ دپاسخ گفته شو ،ایاالت /یفدرال 
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های اقتصادی و میزان درآمدها و هزینه  دارای ویژگی  ،رالهای فدکه دارای نظام فدرالی اند، همه واحد  یدر اکثر کشورها

ها سرشار از منابع طبیعی، برخی در صنایع بزرگ، برخی دیگر در حاصالت  ها/واحد. برخی از ایالتنسیتندای یکسان  ه

. بطور نمونه در ایاالت چهارگانه پاکستان، ایالت صوبه دارندزرغی و برخی هم در منابع آب و انرژی و غیره دست باالی  

در نقل و  و صوبه سند    ی، بلوجستان در منابع طبیعیتعاانرژی، پنجاپ در حاصالت زرو  خیبر پختونخواه در منابع آب  

دریایی راه  از  باالی،  حمل  وج  سطح  مالیات  آوری  میزانی  مع  زر  تا  با    ،یت عاحاصالت  مقایسه  نقش  ها،  ایالتدیگر  در 

زمان  برجسته عین  در  دارند.  این همهتری  بیکاریدر  ایاالت    ای  و  فقر  خدمات    ، میزان  و  بنایی  زیر  تاسیسات  معارف، 

ویژگی ها و عالیق فرهنگی،    و مساحت جغرافیایی،  در بخش جمعیت  .نوع حکومتداری ایالتی یکسان نیستند  و  اجتماعی

این گونه    با نظام فدرالی  یپاکستان اکثریت کشورها همانند    خورد.های زیادی بچشم میتفاوت سطح مدنیت و غیره هم  

 . اند

بافت جامعه    همه تنوع دراین  م  ادین است که هی یکی از ابزارهای بنیم مال همانگون، فدرالیسناوضعیت    همچنین  یک   در

ایالت را  های هرآن، کمبود  و عادالنه  یع مجدد سازمان یافتهها و توزبا تنظیم درست درآمدهم    دهد ورا پاسخ مناسب می 

انکشاف متواز مدآاز در  و  کند می جبران   برای  آنان  اضافی  پایدار در هرهای  توسعه  و  و کنارکشور  ن و سراسری  با  گوشه 

 .استم مالی فدرالیس بنیادین اصول این  .کندیزماندهی ماهای هدفمند س برنامه

   (Fiscal Imbalance) مالی تقارن/عدم توازن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                               Source-Slideplayer 

نظم تعریف شده را از دست دهد، عدم توازن    ،م مالی از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد و در تنظیم بودجهاگر فدرالیس 

و  همه    حفظ بازار،  های عمودی و افقی نظامر تشکیالتکه روند ارایه حداکثر رفاه، برابری مالی د  خواهد آمدمالی بوجود  

 . را بهم خواهد زد
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 (Vertical Fiscal Imbalance) مالی  ودیعم عدم توازن

در هند و دانشیار در    "هریانادانشگاه مرکزی  "، استاد در   " (Chanchal Kumar Sharma)چنچل کمار شرما  "پروفیسور  

باره     (German Institute of Global and Area Studies-GIGA)لمان  آطالعات جهانی و منطقوی  م انستیتویت   این  در 

 چنین می نویسد: 

بهتری   های ایالتی/محلی امکانات های چند سطحی مالی عموما حکومت مرکزی در مقایسه با حکومتدر نظام"

های محلی در مجموع بیشتر از حکومت  های حکومتدر اختیار دارد، در حالیکه هزینه  بیشتر مالی دارد و منابع 

 "مرکزی می باشند. 

می گوید.   " (Vertical Fiscal Asymmetry)عدم تقارن عمودی مالی "این وضعیت مالی را پروفیسور شرما  

 کند:تقارن را به سه نوع تقسیم می او این عدم  

ها  ع مجدد درآمدوضعیتی که در آن در میان توزی  -(Vertical Fiscal Imbalance)عدم توازن عمودی مالی   -1

یع مجدد درآمدها و یا تغییرمجدد قدرت افزایش  د حکومت فدرال این مشکل را با توزتوازن نباش ، هاو هزینه

ید که در صورت  آنادرست مالی بوجود مینظام کند. در برخی از موارد این مشکل بخاطر ها جبران می درامد

 .داردن دوام نتایج مطلوبی را در پی 

مشکل    یت عدر واق ؛  داردنوضعیتی که در آن عدم توازن وجود    -(Vertical Fiscal Gap)کاف عمودی مالی  ش -2

هرینهبرآوردی   از    های  در  است  برخی  ایاالت  در  برای  پروژها  توسط  مرکزی  حکومت  آن  جبران  که 

از مرکز    ی ها و یا انتقاالت )پولی( اختصاصمدیع درآ مجدد توزش تعیین شده مانند تنظیم  راهکارهای از بی

 . کندمیبرطرف   را شکاف مالی این ، به ایاالت

وضیعتی که در آن با این که حکومت فدرال درآمدهای    -(Vertical Fiscal Difference)عمودی مالی    تفاوت  -3

 . 11بیشتر دارد، اما عدم توازن و شکاف عمودی مالی وجود ندارد 

 (Horizontal Fascial Asymmetry) ارن افقی مالیقعدم ت 

 
-ت و یا والیات مختلف مینابرابری میان مناطق/ایاال  ،های مهم در داخل یک کشوریکی از چالش  ر از نوع نظام،قطع نظ

آ و دالیل  و شرایط خاص حاکباشد  ویژگی  در  مناطق مین هم  آن  در  یادآوری شدم  قبال  که  بناباشد  در هیچ    براین،. 

ما    باشند. ها  ادی و سطح درآمدهمه ایاالت/والیت دارای میزان یکسان انکشاف اقتصشود که  یافت نمیجهان    ی از کشور

از اهمیت باالی برخوردار است    زمینهاما واژه دیگری که آن هم در همین    ؛را به بحث گرفتیم  "ارن عمودی مالیق عدم ت "

مالی " افقی  تقارن  وضعیت  "عدم  به  که  می  ی است  ایالت/والیوقتی    که   شود گفته  چندین  یا  یک  کمدرآمدهای  از  ت  تر 

ای  که ایناست    طبیعی  .های داخلی آن باشدهزینه ت/والیات مختلف بوجود  االگونه وضیعت از یک سو نابرابری را میان 

 دهد.میاورد و از سوی دیگر تهیه خدمات اجتماعی را شدیدا تحت اشعاع قرار می

 حاال تفاوت میان هر دو چیست؟ 



14 
 

بطور  که  اشد  بله ساختاری در تنظیم سیاست مالی میان سطوح مختلف حکومتی میئعدم تقارن عمودی مالی یک مس

در    های محلیش حکومتوگیرد که طبق آن مصارف بخش معارف را بدزی سیاستی را روی دست میکنمونه حکومت مر

از مالیات آن مصارف را تهیه  عایداتی امالک دولتی و یا از طریق نوع    مدها و اندازد تا از درآها میو ولسوالی  سطح شهرها 

 ،دم توازن مالیع  حکومت مرکزی برای جبران آن  د،ها موفق نگردل آن هزینههای محلی در تکمیاما اگر حکومتکند؛  

 .12گیرد کمک های اختصاصی را درنظر می

حکومت هم  آن  برای  که  است  جدی  مشکل  هم  مختلف  مناطق  میان  مالی  برابری  نا  یا  و  مالی  افقی  تقارن  های  عدم 

یا از حکومت مرکزی  االت،  پولی میان ایانتقاالت    ،ولتعنوان نمونه دبه  گیرد.  های مختلفی را روی دست می مرکزی برنامه

 . گیرددر نظر  می برای ارتقایی ظرفیت در جمع آوری مالیات و غیره  ایبه ایاالت/والیات و یا با روی دست گرفتن برنامه

ی عقب مانده و  کشورهاعدم تقارن افقی که بیش از مشکل ساختاری، مشکل جدی ظرفیتی است که تنها مشکل جدی  

سویس و غیره  و ای پیشرفته جهان مانند ایاالت متحده آمریکا، آلمان، آسترالیا، کانادا هکشوریا در حال توسعه است، بلکه 

ین  اکه در کشورهای رو برشد مانند پاکستان، عراق، و نیجریه و غیره  یادآورد شد البته باید  با همین مشکل مواجه اند.هم 

ویژگی  از  غیر  مالی  نامطلوب  فقدان های طبی  وضعیت  و  ریشه درظرفیت    حکومت های محلیدر  حکومتداری خوب  عی 

  الیه های ر  دد و یا فساد گسترده اداری  ن کنجمع آوری مالیات و باال بردن میزان درآمد ها موفقانه عمل نمی   که در  است

را بوجود میاورمختلف حکومت   این میان می  د.ناین مشکل  برد که در  نام  آلمان  از کشور  از کشورهای مرفه    توان  یکی 

مشکل عدم تقارن افقی  دچار    زهم با  ، باالی حکومتداری خوب برخوردار است  از سطح  نظم سیاسی و دارای    و جهان است  

م این  ۱۹۹۶اکتبر    ۳بعد از وحدت مجدد آلمان )شرقی و غربی( در    وصاست.بخصمواجه    خود  مالی میان ایاالت مختلف

مدت    کوتا   های که با تدابیر زیاد و برنامهدامنگیر جمهوری فدرال آلمان بوده است    شدید تر بوده و تا مدتهاعدم تقارن  

 بیست سال به این مشکل فایق آمد. درگستره زمانی دراز مدت  مدت و  میان

لمان شرقی بوده، حکومت فدرال یک نوع خاص مالیات را  آبرای برابری و توانمند سازی ایاالت که در گذشته مربوط به  

عنوان   شرقی  "تحت  آلمان  با  همبستگی  سال    (Eastern Germany Solidarity Tax)“مالیات  همه  ۱۹۹۱در  بر  م 

ه بعد از بیست سال  لمان بود. البتیقی و حقوقی آدرصد مجموع درآمد هر شخصی حق   ۷.۵که  شهروندان آلمان وضع کرد  

رشد و توانمندسازی    ؛ چونمالیات را لغو کند نوع  درصد مالیات دهندگان این    ۹۰لمان قصد دارد که  م آ۲۰۲۱در سال  

که درآمد های باال دارند این  درصد مالیات دهندگان    ۱۰بعد از این حدود    و  ا تکمیل گردیدهلمان شرقی تقریبآایاالت  

غیر از مالیات متذکره برای جبران عدم تقارن افقی مالی در ایاالت آالمان شرقی سابق،    .ونه مالیات را خواهند پرداختگ

 برجسته داشتند. سهم در این فرایند به اشکال گوناگون  ایاالت آلمان  همه

مشکل  عنوان  این  تحت  خاصی  قانون  آن  جبران  برای  که  دارد  وجود  هم  دیگر  ایاالت  مالی  قانون"  درچندین    برابری 

(Fiscal Equalization Law/Länderfinanzausgleich-LFA)"  جبران عدم تقارن    مختلف   های سازوکار  ا بکه  وضع کرده اند

شورای  "کند باره نقش مهمی را در آلمان بازی می  این  درکه    های دیگرنهاد  .نمایدمیمیان ایاالت مختلف    افقی مالی را

ن و  االت را زیر نظر دارد و برای ایجاد توازهای همه ایالت مالی و بودجهاست که فعل و انفعا(Stability Council)“ ثبات  

کند. حکومت  به حکومت فدرال ارایه میزمانی مشخص    هایهای خود را بطور منظم با فاصله شسفار  ،ایاالت  تعامل میان 

و فراهم کردن خدمات موثر و رفاه    برابری میان ایاالت   تعادل و توازن مالی که اساس آن تامین  ایجاد   فدرال آلمان برای

 .13عمومی است، الیحه ها و مقررات معتدی دارد 
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-Horizontal Fiscal Equalization)تحت عنوان برابری افقی مالی    ایدر آسترالیا این عدم تقارن افقی مالی توسط برنامه

HFE ) کند.  های معین خود را ایفا میکه در آن همه ایاالت و حکومت فدرال آسترالیا هر یک نقش  مهم پرداختهبه این 

به عهده دارد.    " (National Finance commission Award-NFC)جایزه کمیسیون ملی مالی  "  ا در پاکستان این نقش ر

ها،  کشورها برای جبران عدم تقارن افقی مالی برنامهگر  ویس، ایاالت متحده آمریکا و دیدر مجموع هند، فرانسه، بلژیک، س

برای تامین برابری مالی میان همه ایاالت/والیات سازوکارهای    های برابری و غیر در نظر گرفته اند کهقوانین و یا صندق

 بینی کرده اند. پیشهای گوناگون   حلهراو مختلف 

منابع درآمد حکوت فدرال و منابع درآمد    ؛ دسته بزرگ تقسیم می شونددر نظام های فدرالی منابع درآمد ها عموما به دو  

 ایاالت )واحد های فدرال(. 

 نتیجه 

های فدرالی، انتقال پول از حکومت  ها و منابع اقتصادی در واحدقطع نظر از میزان درآمداگر مرور مختصر صورت گیرد،   

  وضروری   برای رشد و انکشاف متوازن در سراسر کشور یک امر الزم  رمباشد و این افدرال به آنان یک پدیده دوامدار می

واحد در  انسانی  و  اقتصادی  توسعه  و  انکشاف  اساسی،  خدمات  تهیه  در  تا  فدرالی  است  و  های  وکمضعیف  وقفه    توان 

 سکتگی بودجود نیاید.

  فدرالی به دو دسته های  نظام  هم درهای اقتصادی و پولی  همکاری ،  هستندهمانطوریکه عدم تقارن مالی عمودی و افقی  

افقی و  می  عمودی  معناست  عمودی های  همکاری.  دنشوتقسیم  این  ایاالت    میان  که  به  و  فدرال  )مرکزی(  حکومت 

. بدون شک این  باهم تعامل مالی دارند ایاالت ست که خود بدین معنا  افقی  تعامل وجود دارد و همکاری )واحدهای فدرال( 

هم در  گیرند و گاهی  م است که گاه واحدهای فدرالی )ایاالت( باهم در رقابت مثبت قرار مییس فدرال   های یکی از زیبای

دارند و    دست باال  در انکشاف و توسعه همدیگر  ، آیاالتهمکاری متقابل غیر از مسال اقتصادی و مالی  همکاری متقابل. در 

و هم سیاسی را روی    تقنینی های  و تسهیل این کار هم راهکار  قشویحکومت مرکزی برای ت  .کنندبا همدیگر همکاری می 

 باشد.  و مشهود ملموسمردم در سراسر کشور های توده های متقابل در زندگی  گیرد تا تاثیر این نوع همکاریدست می 

   :م مالی عبارت اند ازیساصول اساسی فدرالتوان گفت که می بطور خالصه  پس

 

   ؛ های تعریف شده میان سطوح مختلف حکومتیم درفرایند خودمختارییس توازن با روحیه اصلی فدرال حفط  -1

متمرک -2 از  متمرک  زترکیب  غیر  صالحیت  زو  آوری  های  بودن  جمع  و  خرچ  و  دخل  در  یعنی  مالی  قانونی 

   ؛کز )فدرال(رها از سوی ممند درآمدیع مجدد عادالنه و هدفزها و نیز توها و در مصرف هزینهدرآمد

ه ملی و نیز سیاست  تضمین نقش فعال و سازنده همه والیات )واحدهای فدرال( در تنظیم و تطبیق بودج -3

 ؛ گزاری مالیاتی

 های محلی کوچک تر از آنمرکز )فدرال(، ایاالت )واحد های فدرال( و نیز حکومتتولید منابع  -4
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