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 مقـدمــه  1

هدف این مطالعه بررسي، تحلیل و ارزیابي عملکرد شاخص های کلیدی بودجه دولت و 

با تاکید بر  و بودجه ساالنه در قالب برنامه های توسعه هامقایسه اهداف کمي و عملکرد آن

ي و تحلیل آثار همچنین بررسبودجه برنامه سوم و تداوم آن در برنامه چهارم مي باشد. 

بودجه دولت بر متغیرهای اقتصاد کالن بخش دیگری از این نوشتار را تشکیل مي دهد. در 

شاخص های بودجه متمرکز بر اندازه دولت، مالیات، نفت، تملك دارایي های این نوشتار 

مرتبط با هر مباني نظری  در چارچوب مباحث تجربي آن سرمایه ای و یارانه مي باشد که

همچنین در ارزیابي آثار بودجه دولت بر متغیرهای اقتصاد  .مي شودارزیابي و تحلیل مورد، 

کالن، متغیرهای رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری بخش خصوصي و تورم مورد 

   بررسي قرار مي گیرد. 

اهداف و شاخص های کمي بودجه که تهیه و تدوین آن به صورت آگاهانه و برای 

لیت های مختلف کشور در ابعاد خرد، بخش، کالن و ملي صورت مي هدایت امور و فعا

 گیرد، مي تواند جهت گیری آن در چارچوب فرآیند زیر متمرکز و مورد ارزیابي قرار گیرد:

 شناخت موضوع، مسئله و مشکل 

 شناخت و ارزیابي راه های ممکن حل مسئله و مشکل 

 انتخاب راه و روش مناسب جهت حل مسئله و مشکل 

 ن سیاست های مناسب جهت حل مسئله و مشکل و دستیابي به اهدافتدوی 

 اجرای سیاست ها 

 ارزیابي نتایج کسب شده در راستای تحقق اهداف 

سیاست ها و خطط مشطي طي دهه های اخیر بر اساس جهت گیری برنامه های توسعه، 

آمطده تطا پیش بیني و بطه اجطراد دربودجه دولت هایي برای تحقق اهداف برنامه ها در قالب 

ضمن ارتقاد کارایي و ثمر بخشي نظام مدیریتي و اجرایطي کشطور، زمینطه هطای الزم بطرای 

اقتصادی، اجتماعي،  اوضاعدستیابي به اهداف فراهم شود و نهایتا با دستیابي به این اهداف، 

از این و جامعه  کشور مسائل و مشکالتفرهنگي و علمي جامعه و نهایتا کشور بهبود یابد و 

برای این منظور، سعي مي شود ابعاد این مسئله در کشور مورد ارزیابي  ر طرف شود.ب طریق
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قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت دولت در اجرای سیاست هطای مطالي شناسطایي شطود تطا از 

  تجارب گذشته در تدوین برنامه ها و بودجه ها در آینده استفاده الزم صورت گیرد. 

الت اندازه دولت در ایران به دلیل نقش مسطلط نفطت نتایج نشان مي دهد روند تحو 

در چارچوب نظریه های رشد اندازه دولت تداوم نیافته است و نوسانات انطدازه دولطت صطرفا 

تابع درآمدهای نفتي بوده است. ططي دهطه هطای اخیطر سطهم درآمطدهای مالیطاتي از کطل 

کرد برنامه های توسطعه است. مقایسه پیش بیني و عمل داشتهنزولي روند درآمدهای بودجه 

در تمطامي برنامطه هطای توسطعه بیشطتر از  نشان مي دهد که عملکرد درآمدهای نفتي غالبا

در سال های اخیطر به نفت اهداف پیش بیني شده در هر برنامه بوده است و وابستگي دولت 

تعمیق شده اسطت. عملکطرد تملطك دارایطي هطای بر خالف جهت گیری برنامه های توسعه 

روند نزولي داشطته اسطت و نهایتطا نیز ای به قیمت های ثابت طي دهه های گذشته سرمایه 

برخطوردار نبطوده  و پایطداری اینکه اعطای یارانه طي دهه های گذشته از یك رونطد باثبطات

 است.   

بررسي تاثیر بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن نشان مي دهد که به دلیل عدم رشد  

ای ثابت، بودجه سال آیند بر افزایش رشد اقتصادی بي تاثیر به قیمت ه 1384بودجه سال 

است و به تبع آن در افزایش اشتغال نیز بي تاثیر خواهد بود. با توجه به تاثیر با وقفه بودجه 

 عمراني دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصي و همچنین با توجه به روند عملکرد بودجطه

در سال جاری و هدف گذاری آن برای سطال  (نيعمرا تملك دارایي های سرمایه ای )بودجه

، به دلیل کطاهش در 1384آیند، نشان مي دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصي در سال 

سرمایه گذاری دولت در سال جاری، کاهش خواهد یافت و نهایتا اینکه با توجه بطه افطزایش 

اجطرای سیاسطت  یلبه دلقابل توجه برداشت از حساب ذخیره ارزی، بودجه سال آیند بویژه 

 .مي باشدتورم زا  ،پولي انبساطي

شایان ذکر است نکات مهمي که در این گزارش به دلیل ضیق وقت به آن پرداختطه  

نشده است، بررسي میزان سرمایه گطذاری دولطت در بخطش هطای کلیطدی ماننطد آمطوزش، 

دانطش در  تولید علطم و تشکیل سرمایه انساني و که زمینه ساز –بهداشت و تحقیق توسعه 

 بدهي های دولت مرتبط مي باشد.  و و همچنین کسری بودجه  -کشور است 

کلیطدی شطاخص هطای  ،دومبخطش سازماندهي این نوشتار بدین شکل است که در  

بر متغیرهطای بودجه دولت آثار و پیامدهای بررسي و تحلیل مي شود. در بخش سوم  بودجه

ایتا در بخش سطوم خالصطه نتطایج ارائطه مطي شناسایي و تحلیل مي گردد و نهاقتصاد کالن 

  شود. 
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  تحليل شاخص هاي بودجه 2

 اندازه دولت 2.1

در مورد اندازه دولت، مفطاهیم و مبطاني نظطری آن  اریمشواهد آتحلیل از پرداختن به  لقب

تصمیم گیری "( 2000.  لین )گیردمي مورد توجه قرار بررسي مي شود. ابتدا مفهوم دولت 

تعریف کلي و عمومي دولت مي داند که توسطط را  "آمدهای حاصل از آندولت و نتایج و پی

بیشتر محققان مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس این تعریف، دولت یك واحد تصطمیم 

گیر است و مجموعه تصمیماتي که به طور پیوسته اتخاذ مي کند، جهت حرکطت جامعطه و 

ات در ابعاد مختلف تاثیر گذار هستند. از یك اقتصاد را تحت تاثیر قرار مي دهد. این تصمیم

طرف در ابعاد جغرافیایي در سطح ملطي، منطقطه ای و محلطي و از ططرف دیگطر در سططو  

کطه  مختلف بخش ها و حتي در سطو  فعالیت های خرد اثر مي گذارد. وی اضافه مي کند

مطي تطوان را  شرکت های دولتي و نیمه دولتي که در امور اقتصادی تاثیرگذار هستندحتي 

 .در زمره تعریف دولت لحاظ کرد

مطي با توجه به تعریف فوق، یکي از مسائلي که در اندازه گیری دولطت قابطل ططر   

، دامنه فعالیت دولت است. دولت کاالها و خدمات مصرف مي کنطد، در توزیطع مجطدد باشد

ها قابل محاسطبه و منابع دخالت دارد، مالیات اخذ مي کند، یارانه اعطا مي کند که تمامي آن

در مخارج دولت منعکس مي شود. دولطت همچنطین از طریطق  کهقابل تبدیل به پول است 

وضع قوانین و مقررات و همچنین نقشي که به عنطوان کارفرمطا دارد، در اقتصطاد تطاثیر مطي 

گذارد بنحوی که اندازه گیری آثار آن در مخارج دولت کمتر منعکس مي شطود. لطذا نقطش 

ر اقتصاد نمي توان بدرستي در شاخص های پولي یا اشتغال نشان داده شود. حضور دولت د

برای اندازه گیری جامع اندازه دولت بایستي آثار مستقیم و غیر مستقیم تمطامي تصطمیمات 

 دولت در اقتصاد لحاظ شود.

با توجه به نکات مذکور، مي توان اذعان داشت که شاخص مخارج دولت در اقتصاد تنها 

محدود برای اندازه دولت تلقي مطي شطود کطه عملکطرد دولطت را در چطارچوب یك شاخص 
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با توجه به محدودیت های آماری موجود، ایطن نوشطتار بطه بر این، ابنبودجه نشان مي دهد. 

 تناسب دارد. ،است 2تعریف محدود استوار است که با هدف آن که متمرکز بر بودجه دولت

لت و همچنین عوامل مؤثر بر انطدازه دولطت ادبیات موضوع در مورد ضرورت دخالت دو

بسیار گسترده است. بر اساس تئوری اقتصاد، نقش و حضور دولت به دو دلیل کلیدی موجه 

تلقي مي شود. یکي شکست بازار و دیگری توزیع درآمد و یا در مفهوم عام خود بطر قطراری 

امل تعیین کننطده آن عدالت است. اما به لحاظ تجربي ظرفیت ها و قابلیت های دولت از عو

بشمار مي آید. در صورتي که بازار نتواند منابع را به صورت کارآمد تخصیص دهد و به تبطع 

آن کاهش رفاه بوجود آید، در این حالت دولت با دخالت خود درصدد افزایش کارایي بر مي 

از آید. وجود صرفه های خارجي مانند آموزش عمومي و یا زیان ها خطارجي ماننطد آلطودگي 

، تدوین قوانین 3نمونه های بارز شکست بازار هستند. تولید و عرضه کاالها و خدمات عمومي

و مقررات، نظارت عمومي دولت، اخذ مالیات و اعطای یارانه از نمونه هطای دیگطری هسطتند 

که دخالت دولت را توجیه مي کند. مضافا اینکه دولت برای تامین نیازهطای اساسطي اقشطار 

آنها حمایت مي کند و سیاست هایي در جهت فقرزدایي تدوین و اجطرا مطي  آسیب پذیر، از

  4نماید که دخالت دولت را بهمراه دارد.

( وظایف دولت را عمدتا در فراهم  کطردن زیرسطاخت هطا در زمینطه 1996ز )تاستیگلی

های مختلف آموزشي، فناوری، مالي، فیزیکي، محیط زیسطت و اجتمطاعي مطي دانطد چطون 

بنگاه ها نمي تواند به صورت کارا در ایطن زمینطه هطا عمطل کنطد و دولطت مطي معتقد است 

بایستي حضور پیدا کند. بدیهي است عدم کارکرد کارای بازار به مفهوم کارکرد کارای دولت 

نمي تواند تلقي شود. زیرا ممکن است دولت نیز بطه دلیطل عطدم انعططاف پطذیری بودجطه و 

موجب شود که به شکل کطارا عمطل ننمایطد. بطویژه در  هزینه های ناشي از افزایش درآمدها

کشورهای در حال توسعه نفتي که درآمد بودجه دولطت عمطدتا از محطل درآمطدهای نفتطي 

تامین مي شود، از جمله ایران، نوسانات شدید درآمدهای دولت بدنبال دارد و امکطان اتخطاذ 

بودجطه در سطاماندهي امطور  سیاست های مالي پایدار را از دولت سلب مي کند و از کطارایي

 مختلف مي کاهد.   

                                                           
منظور از بودجه در این نوشتار، بودجه عمومي دولت است و شامل بودجه شرکت های دولتي و بانك ها و ... نمي  2

 .دباش

3  Public Goods 

4  Stiglitz (1996) 
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اکنون با بررسي ضرورت دخالت دولت، اصول کلي دخالت دولت مشخص مي گردد اما 

همان طوری که اشاره شد، دولت در اجرا از یك ططرف بطا توانطایي هطا و محطدودیت هطایي 

ي و تعیطین مواجه است و از طرف دیگر با توجه به شرایط و درجه توسعه هر کشور، شناسای

دقیق حوزه های دخالت دولت با چالش هایي همراه است.  در اینجا به تعدادی از دیدگاه ها 

که توسط اقتصاددانان به عنوان عامل )عوامل( کلیدی مؤثر بر حجم و انطدازه دولطت مططر  

شده است، بررسي مي شود. یکي از این نظریه ها توسط واگنر تبیین و معرفي شطده اسطت 

یا قانون انبساط هزینه های دولت )شامل هزینه هطای دولطت و شطرکت  5ون واگنرکه به قان

تبیین شده است. بر اساس این نظریطه، در  19در پایان قرن  کهمعروف است  های دولتي(

فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و به موازات افزایش درآمد، سهم بخش عمومي افطزایش مطي 

مخارج دولت را بر اساس مراحل رشد اقتصطادی تبیطین ( فرآیند رشد 1969یابد. ماسگریو )

مي کند. در مراحل اولیه رشد، سهم سرمایه گذاری دولت از کل سرمایه گذاری افزایش مي 

یابد و سپس هنگامي که اقتصاد توسعه یافته مي شود و زیرساخت های اقتصطادی تکمیطل 

 مي شود، سهم سرمایه گذاری دولت کاهش مي یابد. 

سیاسي بودجه را مورد توجه قرار مي دهند  -بعد اقتصادی  7(1999یني )پرسن و تبیل

عالقه مند هستند مخارج دولطت را  انو مسئله را بدین گونه مطر  مي کنند که سیاستمدار

را افطزایش دهنطد و همچنطین  افزایش دهند و از این طریق رانت خود و رای دهندگان خود

بمانند. آنها اضافه مي کنند که سیاستمداران بطه  بتوانند مدت زمان بیشتری در قدرت باقي

این حقیقت آگاه هستند که اگر بیش از حد رانت جویي نمایند، قدرت را از دسطت خواهنطد 

 داد. 

مضافا اینکه پرسن و تبیلیني بین رژیم پارلماني و رژیم ریاست جمهوری تفکیك قائل 

مستقیم با آرای مردم انتخاب  مي شوند. در رژیم ریاست جمهوری که رییس جمهور به طور

مي شود، تصمیمات توسط سیاستمداران اتخاذ مي شود و حتي اگر قدرت قانون گذاری در 

اختیار پارلمان باشد، نیازی به جمع کردن ائتالف پارلماني وجود ندارد. چون قدرت در 

مي باشد و  همراهپارلمان پراکنده و متفرق است و با ائتالف ناپایدار و محدود شدهد احزاب 

ایجاد ائتالف ضرورت دارد و این ائتالف، پایدار و با خط  ریاست جمهوریبر عکس، در رژیم 

                                                           
5 Wagner's Law 
6 Law of Expanding State Expenditure 
7  Persson and Tabellini 
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و خطوط حزب همراه است. در رژیم ریاست جمهوری، رای دهندگان برای نفوذ در 

سیاستگذاران با یکدیگر رقابت مي کنند و نتیجه این کار، گرایش به سمتي است که در آن 

ژیم بي کوچك است اما رانت فراوان وجود دارد. از طرف دیگر در ردولت به طور نس

ست، رقابت بین سیاستمداران باالست و به تبع آن دولت پارلماني، چون ائتالف حیاتي نی

 بزرگ مي شود و انتقال منافع به سمت اکثریت است.

زه ( ایدئولوژی احزاب حاکم را یکي از عوامل کلیدی در تعیین اندا2003مایکل حق )

دولت مي داند. یافته های این مطالعه نشان مي دهد که رابطه مثبت و معني داری بین 

ایدئولوژی دولت حاکم و اندازه دولت وجود دارد. این مطالعه برای کشورهای استرالیا، امریکا 

. نتایج نشان مي دهد در صورت گرفته است 1965 -1994کشور اروپایي برای دوره  14و 

این ارتباط در طول زمان کاهش یافته است. یعني در دهه های ت روند سرع این کشورها

 1990.و  1980اندازه دولت با رشد بیشتری افزایش یافته اما در دهه های  1970و  1960

 روند رشد کند شده است. 

اکنون روند مخارج دولت در ایران ططي دهطه هطای گذشطته در چطارچوب نظریطات 

نسطبت مخطارج دولطت بطه تولیطد  1نموداربي قرار مي گیرد. مطر  شده مورد تحلیل و ارزیا

به بعد بطه تطدریج بطا  1338از سال  8ناخالص داخلي را به قیمت های جاری نشان مي دهد.

کسب درآمدهای نفتي و همچنین استقراض از خارج کشور، سیاست مالي انبساطي به اجطرا 

هر چند نرخ رشد  9افزایش یافت. تدریجری که حتي روند کسری بودجه نیز به درآمد به طو

مخارج دولت با نوساناتي همراه بود اما از انجایي که نرخ رشد مخارج دولت عموما بیشطتر از 

نسبت مخارج دولطت بطه تولیطد  10نرخ رشد تولید ناخالص داخلي به قیمت های جاری بود،

دازه دولت، روند افزایشي به خود گرفت. علي رغم اینکطه ناخالص داخلي به عنوان شاخص ان

 1340روند افزایش درآمدهای نفتي و مالیطات هطای مسطتقیم کماکطان در نیمطه دوم دهطه 

افزایش یافت، با این وجود به دلیل اجرای سیاست مطالي انبسطاطي، افطزایش هطای مطذکور 

میلیارد ریال در سال  4/54از نتوانست هزینه ها را بپوشاند و در نتیجه کسری بودجه دولت 

                                                           
الزم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که برای محاسبه آن صرفا از قبل از بررسي روند تحوالت این شاخص  8

 آمارهای رسمي منتشر شده استفاده شده و بر اساس نرخ های متفاوت ارز تعدیل نشده است.
درصد دریافتي های دولت را  1/16میلیارد ریال بالغ شد که معادل  1/11به  1343کسری بودجه در سال  9

 (.94، ص 1347اقتصادی و تراز نامه بانك مرکزی، سال  تشکیل مي داد )گزارش
( متوسط رشد ساالنه تولید ناخالص داخلي به قیمت های جاری و ثابت 1340-1345) 1340در نیمه اول دهه  10

 درصد بوده است. 6/7و  7/8به ترتیب معادل 
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درصطد  35افزایش یافت کطه بطالغ بطر  1349میلیارد ریال در سال  9/60به  معادل  1347

تشکیل مي داده است. لذا، با توسل به افزایش کسری بودجه، دولت در این سال درآمدها را 

ایطن در  .تطاثیر گذاشطت افزایش اندازه دولت بر شدتسیاست مالي انبساطي اتخاذ کرد که 

شرایطي بود که طي این سال ها نرخ رشد اقتصادی نیز با شدت بیشتری افزایش یافطت امطا 

از انجایي که نسبت افزایش نرخ رشد مخطارج دولطت بیشطتر از نطرخ رشطد اقتصطادی بطوده، 

 روند افزایشي داشته است.کماکان شاخص اندازه دولت 

 

ت بطه تولیطد ناخطالص داخلطي بطه قیمطت هطای نسطبت مخطارج دولط 1نمودار

 11)درصد(1338  - 1383جاری:
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 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 نماگرهای اقتصادی بانك مرکزیمرکزی جمهوری اسالمي ایران و 

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

                                                           
حسابداری  لصارف بودجه به شکیارانه حامل های انرژی در سمت منابع و مي با عنوان مبلغدر سال های اخیر  11

  از سرجمع مخارج دولت، این مبلغ کسر شده است. به منظور واقعي شدن ارقام مخارج دولت، که افه شده استضا
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مطورد  -به دلیطل افطزایش درآمطدهای نفتطي  –1353برنامه پنجم عمراني در سال 

النه رشد اقتصادی به قیمت هطای درصدی متوسط سا 4/11تجدید نظر قرار گرفت و هدف 

درصد افزایش یافت و به دلیل افزایش درآمدهای نفتي، سهم نفت  9/25به  برنامهاین ثابت 

 12بطالغ شطد. 1353درصطد در سطال  86به  1352درصد در سال  67از درآمدهای دولت از 

ه و شایان ذکر است افزایش شدید درآمدها باعث شد روند منفي کسری بودجه تغییطر یافتط

میلیارد ریال مواجه گطردد و بخطش عمطده ای از آن در  5/220دولت با مازاد بودجه بالغ بر 

قابل اعطای کمك و یا به صورت وام در اختیار دیگر کشورها و یطا مؤسسطات پطولي و مطالي 

 بین المللي قرار گرفت.

رشد درآمدهای نفتي در مقایسه بطا سطال هطای قبطل  1355و  1354در سال های 

یافت و دولت سعي کرد با کنترل مخارج جاری، از افزایش شدید هزینه هطای خطود کاهش 

جلوگیری بعمل آورد و لذا به تبع نوسانات متغیرهای بخش خارجي اقتصاد، رشد اقتصطادی 

با  1355نیز تحت تاثیر قرار گرفت و نوسانات آن نیز بیشتر از گذشته شد. بنابراین، در سال 

نفتي و افزایش نسبتا باالی تولید ناخالص داخلي )بطه قیمطت کاهش نسبي رشد درآمدهای 

( باعث شد شاخص اندازه دولت از 6/17و به قیمت های ثابت معادل 3/34های جاری معادل

 کاهش یابد. 1355درصد در سال  1/38به  1354در سال  8/45

تداوم روند رشد نازل کشورهای صنعتي به دنبطال افطزایش قیمطت نفطت و افطزایش 

که این کشورها برنامه هطای صطرفه جطویي انطرژی را بطه اجطرا  شده های تولید، منجر هزین

درآورند و همچنین با کشف منابع جدید نفت، موجب شد تا تقاضا برای نفطت ایطران تقلیطل 

یافطت و رشطد منفطي  کطاهشصادرات نفت ایران به شطدت 1356یابد و به تبع آن در سال 

ابت از سال مذکور آغطاز شطد و متعاقطب آن، در سطال تولید ناخالص داخلي به قیمت های ث

کطه بطا اعتصطابات و توقطف فعالیطت هطای  1357در سال  13های بعد با آغاز انقالب اسالمي

که همزمان با کطاهش صطادرات  1359اقتصادی همراه بود و همچنین با آغاز جنگ از سال 

ادامه یافطت. بطا  1361ل نفت ایران بود، روند رشد اقتصادی منفي به قیمت های ثابت تا سا

به دلیل افزایشي نسبي بیشتر تولید ناخالص داخلي بطه قیمطت هطای جطاری در  ،این وجود

مقایسه با رشد مخارج دولت، شاخص اندازه دولت به طور پیوسته در سال هطای بعطد، رونطد 

                                                           
 .15، ص 1353گزارش اقتصادی و تراز نامه بانك مرکزی، سال  12

سسات وابسته به دولت از آن جایي که در شاخص اندازه دولت، بودجه شرکت ها و مؤسسات دولتي و سایر مؤ 13

لحاظ نشده است، تاثیر ملي شدن بانك ها، بیمه، بخشي از صنایع و فعالیت های بازرگاني پس از انقالب اسالمي 

 که حوزه دخالت دولت را از این نظر افزایش داده، در این شاخص نشان داده نشده است.
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کاهشي به خود گرفت و این روند بتدریج تداوم یافت به طوری که از حداکثر خود طي دوره 

 7/16به حداقل خود طي دوره یعني معادل  1354درصد در سال  8/45مورد بررسي یعني 

 کاهش یافت.  1371درصد در سال 

به دلیل اعمال نرخ ارز شناور در محاسبه بخطش عمطده درآمطدهای  1372در سال 

درصد افزایش یابد و به همین دلیطل  2/94نفتي، مخارج دولت به قیمت های جاری معادل 

دازه دولت تغییر جهت داده و روند صعودی به خود گرفطت و بتطدریج ططي سطال شاخص ان

اسطت. دالیطل کطاهش شطاخص  داشتهدرصد نوسان  22-21در دامنه  1373- 1378های 

عمدتا به کاهش درآمطدهای نفتطي و درآمطدهای  1380و  1379اندازه دولت در سال های 

منابع کلیدی تطامین مخطارج دولطت مالیاتي نسبت به سال های قبل مي باشد که به عنوان 

با اجرای سیاست یکسطان سطازی نطرخ ارز،  1381مي کنند. با این وجود، در سال ایفا نقش 

درصطد  4/19رشد مخارج دولت بشدت افزایش یافت و باعث شد که شاخص اندازه دولت از 

در  1383افزایش یابد. این شاخص تطا سطال  1381درصد در سال  1/25به  1380در سال 

 درصد در نوسان بوده است. 24-25دامنه 

 

با توجه به بررسي روند این شاخص طي دهه های گذشته، مي توان اذعطان داشطت 

انطدازه دولطت رشد  نظری که این شاخص از نوسانات شدیدی برخوردار بوده و از یك الگوی

رد و نه با . یعني روند عملکرد گذشته نه ارتباطي با روند رشد اقتصادی داکرده استتبعیت ن

روند مراحل توسعه اقتصادی کشور متناسب است. همچنین به دلیل نقش نه چنطدان مطؤثر 

احزاب و طرز تفکر آنها در فرآیند ترسیم روند اقتصادی کشور، در شرایط فعلي ایطن نظریطه 

ها در ایران برای تحلیل عملکرد قابل کاربرد نمطي باشطد، بلکطه در آینطده مطي تطوان رفتطار 

ولت ها را در این چارچوب تحلیل کطرد .و ایطن زمطاني خواهطد بطود کطه اقتصطاد اقتصادی د

 سیاسي ایران در عمل و اجرا در مسیر علمي شدن قرار گیرد.

درآمدهای نفتطي  وخارج دولت با توجه به بررسي های مذکور ارتباط نزدیکي بین م

. بطرای مي دهطد که نقش برجسته و غالب نفت را در ساختار بودجه دولت نشان داردوجود 

 نسطبت، نسبت مخطارج دولطت از تولیطد ناخطالص داخلطي و شناخت دقیق تر ارتباط این دو

  14ترسیم شده است. 2 نمودار درآمدهای نفتي از تولید ناخالص داخلي در

 

                                                           
حساب ذخیره ارزی تامین شده است و لذا طي سال های اخیر بخشي از درآمدهای نفتي از محل برداشت از   14

 این مبلغ نیز به سرجمع درآمدهای نفتي اضافه شده است.
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تولیطد بطه درآمدهای نفتطي ت نسب تولید ناخالص داخلي و بهنسبت مخارج دولت  2 نمودار

 )درصد( ناخالص داخلي

 1نمودار  مآخذ

 

بطه درآمطدهای نفتطي روند شاخص اندازه دولت با روند نسبت بر اساس این نمودار، 

تولید ناخالص داخلي هماهنگ است و روند نوسانات این دو همطدیگر را دنبطال مطي کننطد. 

افطزایش یافتطه، نسطبت به تولیطد ناخطالص داخطل درآمدهای نفتي ت نسبهنگامي که  یعني

هنگامي  و بر عکس هنگامي که مخارج دولت از تولید ناخالص داخلي نیز افزایش یافته است

، نسبت مخطارج دولطت از به تولید ناخالص داخل کاهش مي یابددرآمدهای نفتي نسبت که 

ارز تاثیر پذیری مثبت این رونطد بطه تکانطه کاهش مي یابد. نمونه بتولید ناخالص داخلي نیز 

کامال  2 نمودارو سال های برنامه سوم توسعه بر مي گردد که از  1350نفتي نیمه اول دهه 

 1360مشهود است. همچنین، اثر منفي تکانه های نفتي بویژه در سطال هطای اواسطط دهطه 

 قابل مشاهده مي باشد.

مخارج دولت به ططور پیوسطته و بطا ثبطات  ندسته( معتقد 1961) پیکاك و وایزمن

رشد نمي کند بلکه تنها زماني رشد مي کند که اقتصاد با تغییرات ساختاری مواجطه شطود. 

عوامل تغییر ساختار مي تواند اقتصادی، اجتماعي، سیاسي یا نظامي باشطد. از جملطه وقطوع 

مي توان نام برد. آنها اضافه مي کنند که جنگ یا تغییرات اساسي در سیاست های دولت را 
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بطاقي مطي مانطد و  سطح بطاالترهمان با از بین رفتن عوامل تغییر ساختار، مخارج دولت در 

در اقتصاد ایران به  1360کاهش پیدا نمي کند. این پدیده در دوران جنگ هشت ساله دهه 

خارج دولطت ططي شکل دیگری محقق شده است. شواهد آماری نشان مي دهد، نرخ رشد م

سال های جنگ از روند نزولي برخوردار بوده و حتي در سال های پایاني جنطگ، ایطن نطرخ 

بنابراین، روند کاهشي نرخ رشد مخارج دولت با نرخ رشد منفطي دوران است.  شدهمنفي نیز 

قابل  1نمودارجنگ منجر به کاهش نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلي شد که در 

مع الوصف، بر خالف نظریه پیکاك و وایزمن، مخارج دولطت در دوران جنطگ مشاهده است. 

نه تنها به سطح باالتری افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است. دلیل اصلي این رونطد را 

ر خطود را بطر بایستي در نوسانات درآمدهای نفتي جستجو کرد که به نظطر مطي رسطد تطاثی

 سرنوشت خود جنگ نیز بجای گذاشته است.

قطع ارتباط نوسانات درآمدهای نفتي با نوسانات مخطارج  اجرایي یکي از راهکارهای

حساب ذخیره ارزی مي باشد. امطا عمطال برداشطت هطای مکطرر دولطت از ایطن وجود دولت، 

ي بیشطتر گر به وابستي بودجه دولت به نفت را کاهش نداد بلکه منجگحساب، نه تنها وابست

  نهایتا منجر به افزایش اندازه دولت گردیده است. که 15شد نیز بودجه دولت به نفت

 

 مخارج دولت و برنامه هاي توسعه: پيش بيني و عملكرد

 

و سطه  اسطالميکه سه برنامه آن قبل از انقالب  برنامه توسعهطي شش دولت  مخارجاکنون 

 3 نمودارهمان طوری که از بررسي مي گردد.  آمده است،برنامه بعد آن طراحي و به اجرا در

( مشاهده مي شود، عملکرد کمي مخارج دولت در برنامه های سطوم و چهطارم توسطعه الف)

قبل انقالب اسالمي بیشتر از برنامه در حالي که عملکرد کمي برنامه پنجم کمتطر از برنامطه 

ه است. این در شرایطي است که تمامي ارقام عملکطرد مخطارج دولطت ططي سطه محقق شد

برنامه بعد انقالب اسالمي، بیشتر از مقادیر پیش بیني شده آن بوده است. با مقایسطه ارقطام 

، 3نمودار بویژه در سه برنامه توسعه بعد انقالب اسالمي ) هاپیش بیني برنامه ها و عملکرد آن

 ر  و بررسي است:(، نکات زیر قابل طالف

  ارقام پیش بیني بودجه نشان مي دهد که دولت در هر برنامه نسبت بطه برنامطه

 قبلي سیاست مالي انبساطي پیش گرفته است. 

                                                           
 .شده استبه این مسئله پرداخته  درآمدهای نفتيدر قسمت  15
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  برنامه عمال سیاست  هر نشان مي دهد که دولت در مقایسه با برنامه هاعملکرد

ن کطه بطر مالي انبساط اتخاذ کرده است. این مي توانطد در اهطداف اقتصطاد کطال

و نسطبت  گذار باشد است، تاثیربرنامه تعیین شده اساس ارقام پیش بیني شده 

دامن شاخص های کالن که درچارچوب برنامه پیش بیني شده است به انحراف 

 بزند.

)میلیطارد  *ططي شطش برنامطه توسطعه کشطورپیش بیني و عملکرد مخارج دولطت  3 نمودار
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 )الف(       )ب(
به اجرا درآمده است و لذا آمارها  1341اسالمي از نیمه دوم سال  ب* برنامه سوم توسعه قبل از انقال

 در نظر گرفته شده است. 5/5برای دوره 

 

 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کشور کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و مستندات ذیربط و قوانین بودجه های ساالنه 
 

                                                           
 پیش بیني عملکرد سال جاری بر اساس پیش بیني دولت در نظر گرفته شده است.  16
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 ت مطالي انبسطاطي با توجه به نقش مهم نفت در بودجه دولطت، معمطوال سیاسط

فشارهای تورمي را برجامعه  همراه با سیاست پولي انبساطي بوده و از این ناحیه

 .تحمیل نماید

  از آنجایي که افزایش مخارج دولت منجر به ایجاد کسری بودجه دولت مي شود

و در سال های قبل از برنامه سوم، بخش قابل توجهي از کسری بودجه از محل 

ه است، تاثیر مضاعفي بر اتخاذ سیاست پولي انبسطاطي چاپ پول تامین مي شد

 داشته که فشار تورمي آن در اقتصاد پا برجا بوده است.

  در خصوص علل تداوم تکرار تفاوت پیش بیني برنامه بطا عملکطرد برنامطه هطای

 توسعه اخیر، مي توان دو مطلب زیر عنوان کرد:

عوامل خطارجي با توجه به ساختار بودجه که بخش مهمي از آن توسط  -

تبیین مي شود و این عوامل از کنترل دولت خارج اسطت و بطه صطورت 

برونزا عمل مي کند. لذا، دولت نسبت به اهطداف پطیش بینطي شطده در 

 ند باشد و به تعهدات خود عمل نماید.ببرنامه نمي تواند پای

دولت در تدوین برنامه از تجارب برنامه های قبلي خود اسطتفاده الزم را  -

. یکي از نکاتي که مي تواند در این زمینه وجود داشته باشد است هنبرد

تکطرار  و این است که عدم بهره گیری دولطت از اطالعطات در دسطترس

بطا مبطاني  مبین این است که تصمیمات دولطت اشتباهات سیستماتیك

 تصمیم گیری های عقالیي سازگار نیست.  

 

هطای رشطد مخطارج دولطت در نطرخ بر اساس آمار و اطالعطات در دسطترس،  اکنون

مطي  با عملکرد آن مقایسطه ی توسعه پنج سالهبرنامه هاپیش بیني شده در  اهدافخصوص 

پطیش  سطاالنه مخطارج متوسطط رشطد 4 نمودار. شود که شاخص گویاتری را نشان مي دهد

اخیر نشان مي دهطد. همطان ططوری  وسعهطي سه برنامه ت و عملکرد را برنامه ها بیني شده

 اتخطاذشطدید سیاست مالي انبساطي  ،که از نمودار قابل مشاهده است دولت طي سه برنامه

کرده است و در تمامي برنامه ها، میزان رشد مخارج دولت نسبت به برنامه قبلي بیشتر بوده 

کمي پیش بیني شطده است. این در شرایطي است که عملکرد برنامه ها نیز بیشتر از اهداف 

ه بوده است. بیشترین اختالف پیش بیني برنامه بطا عملکطرد در برنامطه اول اتفطاق افتطاده بط

برابر آنچه در برنامطه پطیش بینطي  5/4رشد متوسط ساالنه مخارج دولت  بالغ بر  طوری که

 این تصویر موضوع برنامه و برنامطه ریطزی را در کشطور ،در واقع .شده بود، محقق شده است
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مخدوش مي سازد. شایان ذکر است در برنامه دوم و سوم توسطعه، عملکطرد رشطد متوسطط 

برابر پیش بیني برنامه بوده است. بنابراین، دولطت  5/1و  7/1ساالنه  این شاخص به ترتیب 

عمال سیاست مالي انبساطي تر نسبت به برنامه ها اتخطاذ کطرده اسطت کطه سیاسطت پطولي 

 اشته است.انبساطي را نیز به همراه د

پیش بیني و عملکرد رشد متوسط ساالنه مخارج دولت طي سه برنامه توسعه بعطد  4 نمودار
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 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 بانك  1338 – 1379نامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت آمار

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 قوانین پنج ساله برنامه های اول، دوم و سوم توسعه کشور 

 

رای سیاست انبساطي شدید، آثار آن را مي توان در متغیرهطای کطالن با توجه به اج

درصطدی اواخطر نیمطه  5/49اقتصادی بررسي کرد. یکي از عوامل کلیدی شکل گیری تورم 

ناشي از اجرای سیاست مالي انبساطي دانست که تصمیمات آن به صطورت  1370اول دهه 

اسطت بطه دنبطال خطود سیاسطت پطولي غیر برنامه ای اتخاذ و اجرا شده است. اجرای این سی

 انبساطي را بهمراه داشته است. 
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تحقق تورم های باال در کشور در حال شطکل گیطری  های در حال حاضر نیز زمینه

هر چند که برنامه سوم توسعه با برنامه اول توسعه )بعد انقالب اسالمي( از نظر اتخطاذ است 

ا مکانیزم اتخاذ سیاست هطای مطالي و مسیاست های مالي و پولي انبساطي هماهنگي دارد ا

پولي انبساطي در برنامه سوم کامال در مقایسه با برنامه اول توسطعه متفطاوت مطي باشطد. در 

دولت به استقراض از خطارج   1370عه بدین صورت بود که در نیمه اول دهه سبرنامه اول تو

جطر بطه چطاپ پطول و کشور روی آورد و تبدیل ارزهای دریافتي به ریال در بانك مرکزی من

شد و سپس خرج  يسیاست پولي انبساطافزایش پایه پولي شد که نتیجه آن منجر به اتخاذ 

کردن این منابع توسط دولت منجر به اتخاذ سیاسطت مطالي انبسطاطي در کشطور شطد و دو 

 مشکل اساسي زیر را برای اقتصاد کشور فراهم کرد:

 بحران باز پرداخت بدهي ها 

 افزایش شدید تورم 

در سال های برنامه  این در شرایطي است که مکانیزم هزینه کردن درآمدهای نفتي

بدین شکل است منابع مذکور از محل فروش نفت کسب شده اسطت کطه مسطتلزم بطاز  سوم

پرداخت )در مقایسه با استقراض خارجي( نیست و در نتیجه بحران بدهي ها از ایطن ناحیطه 

ز آثار تورمي فشار تقاضای مازاد بر تولید و عرضطه قابل طر  نیست و از طرف دیگر بخشي ا

سال های اخیر، از طریق افزایش شدید واردات جبران شده و از افطزایش شطدید تطورم جلطو 

 گیری شده است. 

و  کوچك سازی حجطم ،نظر به اینکه طي سه برنامه گذشته یکي از جهت گیری های دولت

مطورد طي سه برنامطه اخیطر حجم دولت  دولت بوده است، در این قسمت روند کاهش اندازه

  قرار مي گیرد. توجه

 

همان  نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلي کشور را نشان مي دهد.5 نمودار

علطي رغطم اینکطه دولطت  ،نمودار قابل مشاهده است، طي سه برنامه گذشطته اینطوری که 

 داشته است. یده اما عمال حجم دولت روند رو به رشددرصدد کاهش حجم و اندازه خود بو

شاخص اندازه دولت طي سال هطای برنامطه هطای توسطعه از نوسطانات شطدیدی  هر چند که

رونطد انطدازه دولطت مي کطه میانگین این شاخص در هر برنامه نشان  اما برخودار بوده است

 .(6 نمودار) است افزایشي داشته
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بعطد از انقطالب نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلي طي سه برنامه توسعه  5 نمودار

 اسالمي )درصد(
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  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 اگرهای اقتصادی بانك مرکزیمرکزی جمهوری اسالمي ایران و نم

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و مستندات ذیربط و قوانین بودجه های ساالنه  

 

در حال حاضر انتظار مي رود دولطت ارزیطابي دقیطق نسطبت بطه اهطداف و  ،بنابراین

ذ شده طي سه برنامه اجرا شده داشته باشد تا بتوانطد در فرآینطد کطاهش سیاست های اتخا

حجم و اندازه خود چشم انداز روشطني ارایطه کنطد. بطا توجطه بطه اینکطه بودجطه دولطت بطه 

وابسته است و از این ناحیه سیاست های مطالي و پطولي بطه هطم وابسطتگي  ينفت درآمدهای

 کاهش بودجه دولت از چشم انطداز روشطن شدیدی پیدا کرده اند، روند اجرای سیاست های

برخوردار نیست و الزم است دولت نسبت به تحقق و عملي ساختن اهداف و جهطت گیطری 

های برنامه و سیاست های مترتب بر آن بازنگری جدی بنمایطد تطا بتوانطد سطاختار بودجطه 

و  شطوددولت را اصال  نموده و به تناسب آن در سیاست های پولي زمینه مساعدی فطراهم 

 .امکان تحقق اهداف پیش بیني شدهد برنامه ها را فراهم سازد

 

 مخارج دولت و بودجه هاي ساالنه: پيش بيني و عملكرد

 

روند بودجه دولت طي سال های برنامه سوم توسعه بر اساس ارقام پیش بیني قانون بودجطه 

ان طوری که از نمودار قابل مشاهده اسطت، در هممقایسه شده است.  7 نمودار عملکرد درو 

سال های برنامه سوم به طور پیوسته بودجه مصوب بیشتر از عملکرد بودجطه بطوده اسطت و 

تفاوت آنها عموما همانند برنامه های توسعه در طول زمان در حال افزایش بوده کطه داللطت 

یستماتیك در پیش بینطي بر عدم بهره گیری از تجارب گذشته و اصرار بر تکرار خطاهای س

بودجه مي باشد و بدین مفهوم است که پیش بیني ارقام کمطي بودجطه بطا مبطاني و اصطول 

 عقالني تدوین بودجه سازگار نیست.

نکته اساسي که بین مقایسه پیش بیني برنامه های میان مدت و بودجه های ساالنه 

ام پیش بیني شطده کمنطر از وجود دارد این است که در برنامه های توسعه اخیر همیشه ارق

عملکرد بوده در حالي که در بودجه های ساالنه، ارقطام پطیش بینطي شطده بیشطتر از ارقطام 
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عملکرد بوده است و نتیجه این بوده که دولت به طور پیوسته با کسری بودجه مواجه بطوده 

 است.

وم توسعه بر اسطاس ارقطام پطیش بینطي روند بودجه دولت طي سال های برنامه س 7 نمودار

 )میلیارد ریال( (G) و عملکرد( GF)قانون بودجه 

 
 مآخذ:

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 و مستندات ذیربط و قوانین بودجه های ساالنه سوم ن برنامه پنج ساله توسعهوقان 

  

 بودجهاليحه مخارج دولت و برنامه چهارم توسعه: پيش بيني برنامه و 

 

بر اساس اطالعات جداول برنامه چهارم توسعه، پیش بیني شده است که نرخ رشد منطابع و 

درصد و نرخ تورم سطاالنه  9/10مصارف بودجه عمومي دولت به طور متوسط ساالنه معادل 

اشد. در واقع بودجه عمطومي دولطت ططي برنامطه ب رشد داشته درصد 9/9طي برنامه چهارم 

 یك درصد بر حسب مقادیر واقعي هدف گذاری شده است. ی معادلچهارم ساالنه رشد

بر اساس برنامه چهارم مي بایستي بودجه دولت در سال اول برنامه چهارم از حیطث  

ه دولطت میلیارد ریال باشد. این در شرایطي است که بودج 457154منابع و مصارف معادل 

میلیارد ریال پیش بیني شطده اسطت. در  500226در الیحه از حیث منابع و مصارف معادل 
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میلیارد ریال بیشتر از برنامه مي باشد. بدیهي است اگطر  57واقع، پیش بیني بودجه بالغ بر 

چنانچه دولت مطابق برنامه های قبل و بویژه مطابق برنامه سطوم، سیاسطت مطالي انبسطاطي 

به تبع آن ناچار خواهد بود که برای تامین منابع بودجه، سیاست پولي انبساطي پیش گیرد، 

نیز اتخاذ کند. تحت این شرایط روند برنامه های قبلي تکرار مي شود و اهداف کمطي پطیش 

 بیني شده برنامه در حوزه اقتصادی کالن عموما غیر قابل حصول خواهد بود. 

 مالياتي هاي درآمد 2.2

رهای اساسي سیاست های مالي است که دولت هطا بطا اسطتفاده از آن بطه مالیات یکي از ابزا

، تامین درآمد این سیاست مي پردازند. یکي از جهت گیری ها یاقتصاد فعالیت های هدایت

اعمال سیاست مالیاتي کارآمد و عادالنه از ویژگي های یك نظام  17برای مخارج دولت است.

دی، مباحطث گسطترده ای در خصطوص سیاسطت مالیاتي موفق است. در نظریه هطای اقتصطا

مالیاتي بهینه و اندازه بهینه دولت وجود دارد اما از آنجایي که کشورهای در حال توسعه بطا 

محدودیت های عدیده ای در طراحي و اجرای سیاست های مالي مواجه مطي باشطند، عمطال 

 هطای اقتصطادی به مباني و اصول ویژه ای کطه در نظریطه در طراحي و اجرای سیاست مالي

 . بهینه مطر  است، توجه نشده است برای سیاست مالي

فرآیند طراحي سیاست مالیاتي در ایران از یك طرف بخاطر نقش نفت در اقتصاد و 

بویژه در بودجه دولت که به عنوان یك متغیر برونزا نقش ایفا مي کند و از ططرف دیگطر بطه 

د اقتصادی که پایه مالیاتي را تشکیل مطي دلیل نوسانات شدید متغیرهای کالن از جمله رش

دهد، ناپایداری را در سیاست های مالیاتي بهمراه داشته و دارد. همچنین ترکیب درآمدهای 

مالیاتي از مبادی مختلف درآمدی موضوع دیگری را تشکیل مي دهد کطه از ایطن نظطر نیطز 

 قابل تامل است. 

بررسي مي شود و سپس شطاخص در این قسمت ابتدا روند رشد درآمدهای مالیاتي 

های مالیاتي از قبیل نسبت درآمد مالیاتي به تولید ناخالص داخلي و نسبت درآمطد مالیطاتي 

به کل درآمدهای دولت مورد تحلیل قرار مي گیرد. این شاخص ها کمك مي کند تا نسبت 

                                                           
جمله کارایي نظام اجرایي، کم و کیف پرسنل نظام اداری آن و پرداختن به ابعاد مختلف سیستم مالیاتي از   17

مشکالت مترتب بر نظام مالیاتي و همچنین آثار آن در اقتصاد )از جمله در بازارهای سرمایه و نیروی کار و نهایتا 

   بر رشد اقتصادی( خارج از اهداف این مطالعه است و لذا این مباحث در اینجا مورد بررسي قرار نمي گیرد.
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ورت به میزان موفقیت سیستم مالیاتي کشور از بعد تصمیم گیری و اجرایي شناخت الزم ص

 گیرد. 

روند رشد درآمدهای مالیاتي به قیمت اسمي و واقعي )که بر اساس شاخص قیمطت 

ارائه شده است. طي دوره  8 نمودارکاالها و خدمات مصرفي مناطق شهری تعدیل شده(، در 

ت های اسمي و واقعطي بطه مورد بررسي، متوسط نرخ رشد ساالنه درآمدهای مالیاتي به قیم

درصد مي باشد که به ترتیب تقریبا معادل رشد تولید ناخطالص داخلطي  8/5و  5/20ترتیب 

دوره مطي باشطد. همچنطین در ططول دوره مطورد  در اینبه قیمت های جاری و ثابت کشور 

 نرخ رشد درآمدهای مالیاتي به قیمطت اسطمي در ،1383تا  1339بررسي، یعني سال های 

و  6/56در نوسان بوده در حالي که به قیمت هطای واقعطي در دامنطه  20.9-و  72.2دامنه 

در نوسان بوده است. شایان ذکر است انحراف معیار نرخ های رشطد بطه قیمطت هطای   -29

 مي باشد.       3/18و  8/19اسمي و واقعي به ترتیب 

ویژه مالیطات ، درآمدهای مالیطاتي بط1347با اجرای قانون جدید مالیات ها در سال 

ناشي  ،یکي دیگر از دالیل روند افزایشي نرخ رشد مالیات 18های غیر مستقیم افزایش یافت.

 – 1356از افزایش مالیات بر شرکت های خصوصي مي باشد به طوری که طي سطال هطای 

، متوسط رشد ساالنه مالیات بر شرکت های خصوصي به قیمت هطای جطاری معطادل 1352

 درصد بوده است.  46

روند رشطد درآمطدهای  1353مان طوری که از نمودار قابل مشاهده است، تا سال ه

مالیاتي هر چند با نوساناني همراه بود اما به طور پیوسته با روند رشد افزایشي همطراه بطوده 

دامنه نوسانات درآمدهای مالیاتي به شدت افزایش یافطت. کطاهش  1353است. پس از سال 

بطود عمدتا به دلیل کاهش رشد تولید ناخالص داخلي  1358 شدید درآمدهای مالیاتي سال

که بخاطر رکود فعالیت های اقتصطادی بوقطوع پیوسطت و همچنطین دلیطل اصطلي افطزایش 

میلیارد ریطال مالیطات توسطط  6/184ناشي از واریز مبلغ  1360درآمدهای مالیاتي در سال 

. روند کاهشي درآمطدهای بانك مرکزی به صورت علي الحساب به خزانه داری کل مي باشد

مالیاتي تاپایان دوره جنگ هشت ساله، ناشي از کاهش روند تولید ناخالص داخلي به عنطوان 

پایه مالیاتي مي باشد. بتدریج با استفاده از ظرفیت هطای اقتصطادی پطس از پایطان جنطگ و 

بطا  1369 افزایش تولید ناخالص داخلي، درآمدهای مالیاتي نیز افزایش یافت. بویژه، در سال

 درصد افزایش یافت.  7/42تعمیم پوشش مالیاتي، درآمدهای مالیاتي با رشدی معادل 

                                                           
 .93، ص 1347گزارش اقتصادی و ترارنامه بانك مرکزی، سال   18
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موجب شد تا درآمدهای مالیاتي را بطالغ  1370تداوم کوشش های مالیاتي در سال 

درصد افزایش دهد. در این راستا، افزایش درآمدهای نفتطي در بهبطود فعالیطت هطای  63بر 

ایش درآمدهای مالیاتي بي تاثیر نبوده اسطت. شطایان ذکطر اسطت، اقتصادی و به تبع آن افز

کطاهش ناشي از  1372بخشي از علل یك رقمي شدن نرخ رشد درآمدهای مالیاتي در سال 

نرخ رشد اقتصادی مي باشد. عالوه بر آن، عدم تحقق درآمدهای مالیاتي غیر مستقیم مانند 

را ل دیگطر کطاهش درآمطدهای مالیطاتي میلیارد ریطال( عامط 950مالیات بر واردات )معادل 

دولت با هدف گسترش رقابطت پطذیری و افطزایش انگیطزه  1380. در سال دهدمي تشکیل 

سرمایه گذارای، قانون مالیات های مستقیم را اصال  کرد که در افطزایش رشطد درآمطدهای 

 مالیاتي تاثیر داشته است..  

 مد مالیاتي به قیمت های اسمي و واقعي )درصد(روند رشد درآ 8 نمودار

 
 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك 1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت 

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
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همان طوری که از نمودار قابل مشاهده است، درآمدهای مالیطاتي ططي دوره مطورد 

 بررسي دارای دو ویژگي زیر هستند:

 ينوسانات شدید درآمدهای مالیات 

 همراهي این نوسانات با نوسانات رشد اقتصادی کشور 

یکي از جهت گیری های اساسي برنامه های توسعه کشور، کاهش وابستگي بودجطه 

برای تحقق این هدف، تاکید اصلي این بوده که میطزان  .بوده استنفت درآمدهای دولت به 

مینطه صطورت گرفتطه درآمدهای مالیاتي افزایش یابد. هر چند تالش های زیطادی در ایطن ز

است، اما روند رشد درآمدهای مالیاتي به قیمت های ثابت به طور متوسط تقریبا برابر رشطد 

 واقعي اقتصاد در کشور بوده  و تحول جدی در این خصوص رخ نداده است.

اکنون روند رشد واقعي اقتصاد و رشد درآمدهای مالیطاتي مطورد مقایسطه قطرار مطي 

روند رشد تولید ناخالص داخلي و رشد درآمدهای مالیاتي بطه قیمطت هطای  9 نمودارگیرد. 

 جاری را نشان مي دهد. 

مقایسه روند رشد تولید ناخالص داخلي و رشد درآمدهای مالیطاتي بطه قیمطت  9 نمودار

 های جاری)درصد(

 
 مآخذ:
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  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 صادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزیگزارش اقت 

 

طي دوره مورد بررسي، رابطه مثبت و هماهنگي بین رشد این دو متغیر وجود دارد. 

بنابراین، اگر چنانچه دولت درصدد کاهش وابستگي بودجه به نفت باشد، الزم است ضمن 

تخاذ گردد که در روند رشد اقتصادی بازنگری در اعطای تخفیفات مالیاتي، سیاست هایي ا

کشور تحول جدی ایجاد کند، در غیر این صورت، این هدف قابل حصول نخواهد بود.

 نسبت درآمد مالیاتي به تولید ناخالص داخلي )درصد( 10 نمودار
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 مآخذ:

 دفتر اقتصاد  1375صادی، اجتماعي تا سال مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقت

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 برنامه ریزی گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و 

یکي دیگر از شاخص های مالیاتي، نسبت درآمد مالیاتي به تولید ناخالص داخلي 

روند این شاخص را طي دهه های گذشته نشان مي دهد. طي دوره مورد  10 نموداراست. 
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ر چند روند این شاخص درصد بوده است. ه  4/6بررسي، متوسط ساالنه این شاخص معادل 

در طي دوره در مجموع نزولي بوده است اما متوسط ساالنه آن در سال های قبل از انقالب 

 1353کاهش ناگهاني این شاخص در سال  درصد بوده است. 7/5و بعد از آن  3/7اسالمي 

ص داخلي به قیمت جاری است که آن نیز ناشي از افزایش شدید تولید ناخالبه دلیل 

قیمت نفت در این سال مي باشد و باعث شد که ارزش افزوده نفت در این سال بالغ  افزایش

 . افزایش یابد برابر 5/2بر 

یاتي به بودجه دولت یکي از شاخص های مهم بودجه است. در نسبت درآمدهای مال

کشورهای پیشرفته، مخارج دولت عمدتا بر اساس این شاخص هدفگذاری مي شود تا دولت 

به میزاني که درآمد مالیاتي وصول مي کنند، هزینه نمایند. روند تحوالت این  ها بتوانند

نشان داده شده است. درآمدهای نفتي نقش برجسته ای در نحوه  11 نمودارشاخص در 

است که  1353حداقل این شاخص متعلق به سال به طوری که شکل گیری این روند دارد، 

درصد مي باشد و این در شرایطي است که طي این سال درآمدهای نفتي به  3/11معادل 

 5/57دنبال تکانه اول نفتي در حداکثر خود بوده است. همچنین حداکثر این نسبت معادل 

    بود.ده شاست که طي آن کشور با بحران کاهش قیمت نفت مواجه  1365درصد در سال 

 )درصد( بت درآمدهای مالیاتي به کل درآمدهای دولتنس 11 نمودار
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  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  انك ب 1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

سهم درآمدهای مالیاتي در بودجه دولت طي سال های برنامه سوم دارای روند 

درصد  33معادل  1379نزولي بوده است. رقم این شاخص در ابتدای برنامه سوم یعني سال 

از بودجه دولت را تشکیل مي داده است و پیش بیني عملکرد سال جاری نشان مي دهد که 

 درصد تنزل پیدا کند. 23( به رقم 1383در سال پایاني برنامه سوم )یعني سال 

  برنامه هاي توسعه و شاخص هاي درآمد مالياتي: پيش بيني و عملكرد

برنامطه توسطعه  ششبا جهت گیری های  درآمد مالیاتي شاخص های اکنون تصویر عملکرد

ابتدا ارقام کمي درآمطدهای مالیطاتي و سطپس شطاخص رشطد و مورد بررسي قرار مي گیرد. 

 شاخص نسبت درآمد مالیاتي به تولید ناخالص داخلي بررسي مي شود.

ات ها طي شش برنامه توسعه کشور را مقایسه پیش بیني و عملکرد مالی 12 نمودار 

 مي کند. 

 طي شش برنامه توسعه کشور )میلیارد ریال(پیش بیني و عملکرد مالیات ها  12 نمودار
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  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 مان مدیریت و برنامه ریزی کشورکالن ساز

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  و مستندات ذیربط قوانین برنامه های پنج ساله توسعه 
 

به استثنای برنامه سوم توسعه قبل از انقالب اسالمي، عملکطرد درآمطدهای مالیطاتي 

بیشتر از آنچه که در برنامه پیش بیني شده بود، محقق شطده اسطت. از آنجطایي کطه جهطت 

گیری ها و بویژه اهداف برنامه مخصوصا در سه برنامه توسعه بعد انقالب اسالمي عمطدتا در 

افزایش درآمدهای مالیاتي و کاهش سهم نفت در بودجه بوده، سئوال اساسطي ایطن  راستای

است که چرا علي رغم تحقق اهداف کمي درآمدهای مالیاتي بیش از برنامه، کماکطان سطهم 

درآمدهای مالیاتي در بودجه بسیار پایین است؟ یکي از نکات قابل طر  در این زمینطه ایطن 

در برنامه ها، ناسازگاری وجطود دارد. بطرای ایطن منظطور،  است که بین شاخص های مالیاتي

 شاخص های مالیاتي پیش بیني شده برنامه ها با عملکرد مورد بررسي قرار مي گیرد.

درصطد  1/25در برنامه اول توسعه، رشد متوسط ساالنه درآمدهای مالیطاتي معطادل 

 3/4خطالص داخلطي از نسبت درآمد مالیطاتي بطه تولیطد نا به طوری که پیش بیني شده بود

افزایش یابد. در برنامه دوم و زیر عنوان  1372درصد در سال  4/8به  1367درصد در سال 

همراه با کاهش ابعاد دولت، هزینه های  سیاست های درآمدی )بودجه( مقرر گردیده بود که

بطا جاری صرفا از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتي در بلند مدت تامین شود. در رابطه 

 2/18اهداف کمي، پیش بیني شده بود که رشد متوسط ساالنه درآمدهای مالیطاتي معطادل 

درصطد در  2/4درصد باشد بنحوی که نسبت درآمدهای مالیاتي به تولید ناخالص داخلي از 

افزایش یابد. در برنامه سوم توسعه، رشد متوسطط  1378درصد در سال  7/6به  1372سال 

درصد پیش بیني شده بود در حطالي کطه رشطد کطل  2/23ي معادل ساالنه درآمدهای مالیات

 درصد پیش بیني شده بود. 5/19درآمدها معادل 

شاخص پیش بیني و عملکرد نسبت درآمدهای مالیاتي به تولید ناخالص  اکنون

داخلي بررسي مي شود. در برنامه اول توسعه پیش بیني شده بود که نسبت درآمدهای 

 4/8)سال پایه برنامه اول( به  1367درصد در سال  3/4الص داخلي از مالیاتي به تولید ناخ

)سال آخر برنامه( افرایش یابد. این در شرایطي است که نه تنها این  1372درصد درسال 

نسبت طي برنامه اول توسعه افزایش نیافته است بلکه قدری نیز کاهش یافته است و در 
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دستیابي به این هدف کسب نشده  درصد رسیده و موفقیتي در 4به  1372سال 

 (.1 جدولاست)

نسبت درآمدهای مالیاتي به تولید ناخالص داخلي بر حسب برنامه و عملکرد ططي  1 جدول

 سه برنامه توسعه)درصد(

 

 

 برنامه های توسعه

 عملکرد برنامه پیش بیني برنامه
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 0/4 9/4 4/8 3/4 (1368 – 1372برنامه اول )

 7/5 0/4 7/6 2/4 (1374 – 1378برنامه دوم )

     * (1379 – 1383برنامه سوم )
* بر اساس اطالعات قابل دسترس، برای این شاخص در برنامه سوم هدف کمي تعریف نشطده اسطت، امطا بطر پایطه 

سازمان مطدیریت و برنامطه  1382گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال  326صفحه  4ه اطالعات جدول شمار

درصد گزارش شطده  2/13و  6/11، 6/9،  8/6به ترتیب  1382تا  1379ریزی، اهداف کمي مصوب برای سال های 

 د مي باشد.  درص 7/5و  5/5، 3/6، 3/6است و عملکرد شاخص مذکور طي چهار سال اول برنامه به ترتیب معادل 

 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 ارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزیگز 

 

پیش بیني شطده بطود کطه نسطبت درآمطدهای  - 1373مصوب آذر  - در برنامه دوم 

درصد در سال پایاني برنامطه یعنطي سطال  7/6به  1372درصد عملکرد سال  3/4مالیاتي از 

وص عملکطرد نسطبت درآمطد مالیطاتي بطه افزایش یابد. بنابراین، نکته اساسي در خص 1378

تولید ناخالص داخلي طي برنامه دوم، روند افزایشي آن است. هر چند بایستي اذعان داشطت 

قدری پایین تطر از حتي متوسط عملکرد آن به اندازه اهداف پیش بیني شده برنامه نبوده و 

 آن مي باشد. 
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شطاخص هطای درآمطد  بر اساس اطالعات در دسترس، پیش بیني برنامه و عملکطرد

نسبت درآمدهای مالیطاتي علي رغم اینکه  . مالیاتي بودجه بر حسب برنامه بررسي مي شود

به تولید ناخالص داخلي در سال اول برنامه دوم به دلیل کاهش شدید نرخ رشطد اقتصطادی 

درصدی بود، به حداقل خود رسید اما پطس از آن بتطدریج رو بطه  5/49که همزمان با تورم 

 9/5طي این دوره به طور متوسطط نسطبت ایطن شطاخص بطه  ه طوری کهش گذاشت بافزای

 (.2 جدولدرصد رسید)

و عملکرد نسبت درآمد مالیاتي به تولید ناخطالص داخلطي در برنامطه برنامه روند پیش بیني  2 جدول

 دوم )درصد(

 و پیش بیني

 عملکرد برنامه 

متوسط  1378 1377 1376 1375 1374 1273  1372

 برنامه

 3/6 7/6 5/6 2/6 0/6 7/5 7/6 3/4 پیش بیني

 91/5 99/8 69/5 94/5 04/5 89/3 17/4 06/4 عملکرد

 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 برنامه ریزی کشورکالن سازمان مدیریت و 

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

یاتي بوده است و به همین دلیطل یکي از اهداف برنامه سوم، افزایش سهم درآمد مال

نسبت درآمد مالیاتي به تولید ناخالص داخلي به عنوان شاخص مهمي در این زمینطه مطورد 

توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه، افزایش این نسبت یکي از جهت گیری های مورد توجه 

 3/6معطادل  1379ای دولت بوده است. رقطم ایطن شطاخص در سطال در اصال  نظام بودجه

درصطد کطاهش یابطد  6/5بطه  1383درصد بوده و پیش بیني مي شود کطه در پایطان سطال 

(. هر چند این شاخص طي سال های برنامه سطوم بطا نوسطاناتي همطراه بطوده امطا 3 جدول)

کماکان دارای روند نزولي است. روند کاهنده این شاخص بیانگر آنست که دولطت نتوانسطته 

 ت همراه با افزایش ظرفیت مالیاتي در اقتصاد، به اخذ مالیات بپردازد.اس



 30 

روند پیش بیني برنامه و عملکرد نسطبت درآمطدهای مالیطاتي بطه تولیطد ناخطالص  3 جدول

 داخلي در برنامه دوم )درصد(

 پیش بیني و 

 عملکرد برنامه
 نامهمتوسط بر 1383 1382 1381 1380 1379  1378

   2/13 6/11 6/9 8/6 8/6 پیش بیني 

 91/5 69/5 94/5 04/5 89/3 17/4 06/4 عملکرد

 خذ:ام

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

با توجه به اطالعات و شواهد آماری سه برنامه اخیر، هدف گذاری شاخص نسبت 

 4لي در ابتدای هر برنامه به گونه ای بوده که از حدود مالیات ها به تولید ناخالص داخ

افزایش باید اما پس از پایان هر برنامه، به طور قابل مالحظه ای درصد در سال پایه برنامه 

رقم این شاخص در مقایسه با نسبت سال پایه، بهبود چنداني پیدا نکرده است و این گونه 

ه های توسعه به چشم مي خورد و حتي در هدفگذاری و عملکرد تقریبا در تمامي برنام

 برنامه چهارم نیز تکرار شده است.

و عملکطرد درآمطدهای  (TAXFروند پیش بیني درآمدهای مالیطاتي در بودجطه ) 13 مودارن

 ( طي سال های برنامه سوم توسعه )میلیارد ریال( TAXمالیاتي )

 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 
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 آخذ:م 

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 ودجه های ساالنهتوسعه و مستندات ذیربط و قوانین بسوم برنامه پنج ساله  ونقان 

 

مقایسه پیش بیني بودجه های ساالنه و عملکرد درآمدهای مالیاتي در ططول سطال 

های برنامه سوم نشان مي دهد که به طور پیوسته درآمطدهای مالیطاتي بطیش از آنچطه کطه 

قوانین و مقررات جاری و توان اجرای نظام مالیاتي اجازه مي داد، پیش بیني مي شده است 

ولت به طور سیستماتیك دچار هدفگذاری بیش از حد  پافشاری داشته اسطت و در نتیجه د

 (.13 مودارنو لذا عمال درآمدها به صورت غیر واقعي بیش از حد برآورد مي شده است )

درآمدهاي مالياتي و برنامه چهارم توسعه: پيش بيني برنامه و بودجه

میلیارد ریال پیش بیني شده  117830الیاتي در سال اول برنامه چهارم معادل درآمدهای م

میلیطارد ریطال در نظطر  125883است. این در شرایطي است که در الیحه بودجطه معطادل 

میلیارد ریطال  73598گرفته شده است. با توجه به پیش بیني عملکرد سال جاری که برابر 

به درآمدهای مالیاتي الیحه، قابل پطیش بینطي اسطت. مي باشد، از هم اکنون عدم دستیابي 

درصدی مالیات هطا نسطبت بطه عملکطرد  71تحقق درآمدهای مالیاتي الیحه به مفهوم رشد 

سال جاری است که امر محالي به نظر مي رسد. این در شرایطي است که در برنامه چهارم، 

درصد پطیش بینطي  18 رشد متوسط ساالنه درآمدهای مالیاتي به قیمت های جاری معادل

 5/14یعنطي  1384شده است. حتي با در نظر گرفتن نرخ تورم هطدف گطذاری شطده سطال 

درصد خواهد بود  5/3به قیمت ثابت تنها  1384نرخ رشد درآمدهای مالیاتي سال  19درصد،

ایطن مبطین تطداوم  است. 1384درصدی سال  1/7که بسیار پایین تر از نرخ رشد اقتصادی 

 ص بودجه است که در بخش های قبلي این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت.ناسازگاری شاخ

بودجطه  نسبت درآمدهای مالیاتي به کل درآمدهای عمومي دولت بر اسطاس الیحطه 

درصد پیش بیني شده  7/33)با تعدیل شفاف سازی یارانه های انرژی( معادل   1384سال 

و درصد مطي باشطد  7/24جاری  است در حالي که پیش بیني عملکرد این شاخص در سال

                                                           

 شورای اسالمي. به مجلس 1384سال  ارائه الیحه بودجه برایگزارش نطق ریاست جمهوری  19
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با میطزان آن  عملکرد این نسبت در سال جاری پیش بینيین ب نشان دهنده اختالف فاحش

       است. 1384است که مؤید پیش بیني غیر واقعي این شاخص در سال  1384سال در 

 درآمدهاي نفتي 2.3

و گاز این است یکي از مباحث کلیدی در مورد نقش منابع و ذخایر زیر زمیني مانند نفت 

رفاه جامعه  رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش که بهره برداری از آنها چه میزان در افزایش

است؟ منابع نفتي در صورتي که به طور اصولي مدیریت شود، مي  داشتهو کاهش فقر نقش 

تواند زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی کشورهایي که دارای این منابع هستند قرار گیرد. 

اگر درآمدهای نفتي در ارتقاد سرمایه انساني سرمایه گذاری گردد، مي تواند به عنوان یکي 

امور تحقیق  بهداشته باشد و یا اینکه اگر  بر جسته ایاز عوامل کلیدی رشد اقتصادی نقش 

و توسعه اختصاص یابد مي تواند به تولید علم و دانش در جامعه منجر شود و زمینه و بستر 

به رای افزایش بهره وری و رشد اقتصادی فراهم کند که نهایتا رفاه عمومي را الزم را ب

 . ارمغان بیاورد

، از آنجایي که قیمت نفت ضمن اینکه تحت تاثیر عوامل سیاسي شایان ذکر است

تولید و  در سطح بین المللي قرار دارد و در بازارهای بین المللي تعیین مي شود و مقدار

هایي مانند کشورهای عضو اپك، در این سازمان تعیین مي گردد، نفت در کشور صادرات

دارای منابع و ذخایر  یعامل برونزا، اقتصاد کشورها یك بنابراین درآمدهای نفتي به عنوان

 نوسانات ناشي از تغییر و تحوالت بین المللي، نفتي مانند ایران را تحت تاثیر قرار مي دهد و

ها فراهم مي سازد. در این صورت اگر چنانچه بخشي از زمینه بي ثباتي را در این کشور

درآمدهای نفتي به صورت صحیح مدیریت شود، مي  نوساناتدرآمدهای نفتي در شرایط 

 اقتصاد اینسازی تواند در باثبات سازی متغیرهای کلیدی کالن و به تبع آن در باثبات 

نقش برونزایي این متغیر در ابعاد مختلف کشورها تاثیر بسزایي داشته باشد و بتواند از 

  بکاهد.

عمدتا از بررسي اوضاع اقتصادی کشورهای نفتي نشان مي دهد که این کشورها 

که نفت برای  استاین سئوال قابل طر   لذاشرایط اقتصادی خوبي برخوردار نیستند و 
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لي را تدوین مد 21هازمن و ریگوبون 20.بوده است نعمت یا نقمتعمال  کشورهای دارنده آن

کرده اند و بر اساس عملکرد اقتصادی ضعیف عموم کشورهایي که اقتصاد آنها وابسته به 

که از  -نفت است، به نقمت بودن نفت پرداخته اند. این مدل، به ارتباط بین مخارج دولت 

، تخصص در تولید کاالهای غیر تجاری و بازارهای مالي  -درآمدهای نفتي کسب مي شود 

افته پرداخته است. نوسانات مخارج دولت موجب شده است که تولید از تنوع الزم توسعه نی

برخوردار نباشد. توصیه های سیاستي در این زمینه به کاهش نوسانات مخارج دولت، 

کاهش سطح مخارج دولت، بهبود مدیریت بودجه و مدیریت بدهي ها و اتخاذ سیاست های 

 .هستندای مالي داخلي متمرکز معتبر و نهایتا ارتقاد کارایي بازاره

در کتابي با عنوان تدوین و اجرای سیاسطت مطالي در  (2003دیویس و همکاران )

اذعطان مطي  کشورهای تولید کننده نفت، به تحلیل اوضاع این کشورهای مي پردازنطد. آنهطا

دارند که بیشتر کشورهای تولید کننده نفت در تدوین و اجرای سیاسطت هطای مطالي دچطار 

هستند. نتایج مطالعات آنها نشان مي دهد، کشطورهایي کطه اقتصطاد آنهطا بطه منطابع  مشکل

وابسته است، در مقایسه با کشورهایي که غیر وابسته هستند، اوال رشد آهسته ای را تجربطه 

کرده اند. ثانیا فقر در کشورهای تولید کننده نفت گسترش یافتطه اسطت و نهایتطا نوسطانات 

میل هزینه های اجتماعي و اقتصادی زیادی در کشورهای تولید درآمدهای نفتي موجب تح

 کننده نفت شده است.   

این سئوال در مورد ایران نیز قابل طر  و بررسي است. بدیهي است مدیریت 

موهبت باشد. در غیر  برای کشور یك و بهره برداری مناسب از این منابع مي تواندکارآمد 

ظر به اینکه اثر و نقش این منابع از طریق بودجه دولت این صورت مي تواند مصیبت باشد. ن

و به  در اقتصاد نمایان مي شود، سیاست های مالي نقش برجسته ای در این زمینه دارند

در  انبساطي سیاست مالياتخاذ  دلیل ارتباط مستقیم سیاست مالي با سیاست پولي،

شتغال و نرخ ارز تاثیر گذار متغیرهای کالن مانند تورم، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، ا

است. این فرآیند مي تواند زمینه های ارتقاد بهره وری در اقتصاد را فراهم کند و یا بوده 

اینکه زمینه های رانت جویي و فساد را مهیا سازد. لذا در کشورهایي مانند ایران به دلیل 

                                                           
20  Bless or Curse 
21 Hausmann and Rigobon 
22 Davis (2003) 
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نابع و مصارف مدیریت متجدید نظر در نقش نفت در اجرای سیاست های انبساطي مالي، 

 است. سازی متغیرهای اقتصاد کالن تو امر اجتناب ناپذیر برای با ثبا بودجه حائز اهمیت

اخیر، دولت با افزایش درآمدهای نفتي، سیاست مالي انبساطي اتخاذ ای هطي دهه  

مي کرده و با کاهش درآمدهای نفتي، سیاست مالي انقباضطي پطیش مطي گرفتطه اسطت. در 

رای سیاست مالي به دلیل نقش برونزایي نفت، از نظطر مطدیریت منطابع و واقع، دولت در اج

همچنین مصارف، نقش انفعالي داشته است. یکي از سیاست های مؤثر مالي در ایطن زمینطه 

درآمدهای جاری حاصل از نفت را با هزینه هطای جطاری نوسانات این است که دولت ارتباط 

برنامه برنامه سوم کشور، دولت هدفگطذاری کطرده قطع کند و در این راستا، بر اساس قانون 

قائطل بود که در مدیریت منابع و به تبع آن در مدیریت مصارف برای خود جایگاه ویطژه ای 

و نقش فعال و مؤثری را در چارچوب حساب ذخیره ارزی در با ثبات سازی متغیرهای  شود

فت طي سال هطای گذشطته و قیمت ن تداوماقتصادی ایفای نقش نماید اما به دنبال افزایش 

افزایش درآمدهای نفتي، دولت بدون توجه به نقش این حساب در اقتصاد، کماکان سیاست 

را بهمراه داشطته  يکه به دنبال خود سیاست پولي انبساط همالي انبساطي را به اجرا در آورد

 آثار آن بتدریج در اقتصاد نمایان مي شود. واست 

ذخیطره ارزی نتوانسطت ارتبطاط بطین نوسطانات  با توجه بطه مباحطث اخیطر، حسطاب

درآمدهای جاری نفت و نوسانات هزینه ها را قطع کند و بطه تبطع آن دسطتیابي بطه اهطداف 

حساب دچار مشکل شد. اوال امکان باثبات سازی روند درآمدها سلب شد. ثانیا با برداشت از 

نفتي از بین رفت و لذا حساب، امکان ذخیره و نگهداری منابع برای دوره کاهش درآمدهای 

بطا نوسطانات  کماکان نوسطانات کطل بودجطه و همچنطین اقطالم عمطده منطابع و مصطارف آن

مواجه شده است که نهایتا این فرآیند به دنبال خطود نوسطانات متغیرهطای  درآمدهای نفتي

، انتظار مي روند این حسطاب بطا مطدیریت مع الوصفکالن را بهمراه داشته و خواهد داشت. 

ي و شفاف بتواند در اتخاذ سیاست مالي مطلوب در باثبات سازی بودجه و به تبطع آن منطق

بتواند از گرفتطار  هدر باثبات سازی متغیرهای کالن نقش اساسي ایفا نماید تا کشور در آیند

 رهایي یابد.     ها شدن در چالش

رد یکي از اهداف اصال  نظام بودجه ای کشور که طي سال هطای برنامطه سطوم مطو 

بود. این در شرایطي است کطه علطي رغطم اصطال  نظطام  آن توجه قرار گرفت، شفاف سازی

بودجه دولت، نقش نفت در اقتصاد غیر شفاف شده و به صورت گمراه کننده و همچنین بطه 

صورت غیر واقعي هدفگذاری شده است. چون مبالغ برداشت شطده از حسطاب ذخیطره ارزی 

در ردیف واگذاری دارایطي هطای مطالي  تامین مي شود، تينف درآمدهایمحل که در واقع از 
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در  بطه همطین دلیطل و طبقه بندی شده و عمال در زمره درآمدهای نفتي محاسبه نمي شود

محاسبه میزان وابستگي بودجه به درآمدهای نفت به صورت غیطر واقعطي، کطم بطرآورد مطي 

از حساب ذخیره ارزی بطه مبالغ برداشت شده شود. بنابراین برای واقعي شدن این شاخص، 

 سرجمع درآمدهای نفتي اضافه شده است.

ل مشاهده است، سهم درآمدهای نفتي از کل قاب 14 نمودارهمان طوری که از 

درآمدهای دولت طي دهه های گذشته از نوسانات شدیدی برخوردار بوده و به طور پیوسته 

 نه های نفتي قرار گرفته است.تحت تاثیر تکا

درصد درآمدهای بودجه از  4/57طي دوره مورد بررسي، به طور متوسط ساالنه 

معادل  1353محل درآمدهای نفتي تامین مي شده است. سهم درآمدهای نفتي در سال 

درصد در حداکثر خود بوده است که به دنبال تکانه نفتي اول در سال های اول دهه  4/86

درصد بوده که  4/24معادل  1365قوع پیوست. سهم درآمدهای نفتي در سال به و 1350

  حداقل سهم طي دوره مورد بررسي را داشته است. 

نسبت کل درآمدهای نفتي )با احتسطاب برداشطت از حسطاب ذخیطره ارزی(  بطه  14 نمودار

 بودجه دولت
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 دفتر اقتصاد  1375موعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال مج

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 ر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزیگزارش اقتصادی و نظارت ب 

 قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و مستندات ذیربط و قوانین بودجه های ساالنه 

به دنبال پایان جنگ هشت ساله، سهم درآمدهای نفتي از درآمدهای دولت به 

اولین به باالترین میزان خود پس از  1373و  1372شدت افزایش یافت و در سال های 

رسید. طي سال های برنامه دوم توسعه، به موازات کاهش  1350تکانه نفتي اوایل دهه 

(. با 14 نموداردرآمدهای نفتي، این سهم دارای روند کاهشي داشته )سطح هاشور خورده 

ن سهم مجددا ای ،این وجود، طي سال های برنامه سوم به دنبال افزایش درآمدهای نفتي

روند صعودی بخود گرفت. ارقام عملکرد بودجه نشان مي دهد که سهم درآمد حاصل از 

افزایش یافته است.  1383درصد در سال  60به  1379درصد در سال  54نفت در بودجه از 

درصد بوده  65معادل  1382و  1381این در شرایطي است که این سهم در سال های 

 درصد مي باشد.  4/57یعني 1383 – 1338های  است که بیش از متوسط سال

  برنامه هاي توسعه و شاخص هاي درآمد نفت: پيش بيني و عملكرد

در این قسمت، ابتدا پیش بیني و عملکرد درآمدهای نفتي طي شش برنامطه توسطعه مطورد 

مقایسه قرار مي گیرد. در تمامي برنامه های توسعه به استثنای برنامه پنجم توسعه، عملکرد 

مدهای نفتي بیشتر از میزاني بوده که در برنامه ها پیش بیني شده بود. این افطزایش در درآ

برنامه سوم توسعه در مقایسه با برنامه های قبلي بیشتر بوده است و در واقع بخشي از عطدم 

تحقق درآمدهای مالیاتي از این محل تامین شده است. عدم تحقق عملکطرد اهطداف برنامطه 

به دلیل کاهش درآمدهای نفتي در سال های پایاني ایطن برنامطه  ن زمینهدر ای پنجم توسعه

 بوده است.
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مقایسه پیش بیني و عملکرد درآمد نفت طي شش برنامه توسعه کشور )میلیارد  15 نمودار
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 مآخذ:

 دفتر اقتصاد  1375ماعي تا سال مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجت

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 یزیگزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ر 

  قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و مستندات ذیربط 

 

بر اساس آمارهای مربوط به عملکرد بودجه دولت، سهم درآمدهای نفتي طي سال 

های برنامه سوم توسعه در مقایسه با سایر برنامه به شدت افزایش یافته است. این در 

سهم )سهم درآمد  برنامه بر اساس کاهش ایناین شرایطي است که جهت گیری های 

است که از سال  حاصل از نفت( استوار بوده است. از طرف دیگر عملکرد بودجه حاکي از آن

از حساب ذخیره ارزی فراتر از میزان مصوب بودجه بوده و  میزان برداشت به بعد نیز 1381

 نموداربیني اولیه بودجه افزایش یافته است. در عمل سهم درآمد نفت بسیار فراتر از پیش

نشان مي دهد که دولت طي سال های برنامه سوم توسعه، ساالنه بیش از آنچه در  16

بودجه پیش بیني شده بود، از منابع و درآمدهای نفتي تامین مالي کرده و سعي کرده است 

 .  از این محل تامین مالي نمایدهزینه های خود را 
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( ططي .Oil Rev( و عملکطرد )Oil Rev. Fمقایسه روند پیش بیني درآمطد نفطت ) 16 نمودار

 سال های برنامه سوم )میلیارد ریال(
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 مآخذ

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 ی بانك مرکزیمرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصاد

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 قوانین بودجه 
 

 

 درآمد نفت و برنامه چهارم توسعه: پيش بيني برنامه و بودجه

چهطارم و همچنطین در قطانون برنامطه  1384الیحه بودجه سطال  درپیش بیني درآمد نفت 

مقایسه شده است. ارقام جدول نشطان مطي دهطد کطه در  4 جدولدر  برای این سال توسعه

از محططل  1384میلیططارد ریططال از درآمططدهای بودجططه سططال  155242برنامططه چهططارم مبلططغ

میلیارد  199525درآمدهای نفتي تامین مي شود در حالي که در الیحه بودجه این مبلغ به 
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 5/28ست. یعني پیش بیني الیحه بودجه نسبت به ارقام برنامه معطادل ریال افزایش یافته ا

 درصد بیشتر افزایش یافته است.

رنامطه چهطارم توسطعه )میلیطارد و قطانون بپیش بیني درآمد نفت در الیحه بودجه  4 جدول

 ریال(

 

 درآمدهای نفتي

 قانونپیش بیني 

 برنامه چهارم

 1384پیش بیني الیحه 

 نفت

 (1استفاده از حساب ذخیره ارزی )

 (2استفاده از حساب ذخیره ارزی )

128494 

9095 

4/17653 

129494 

70031 

 199525 4/155242 جمع کل
 مآخذ:

 قانون برنامه چهارم 

  1384الیحه بودجه سال 

 ( عمرانيتملك دارايي هاي سرمايه اي )بودجه  2.4

 

سرمایه  بودجه عمراني، دیدگاه های تئوریکيقبل از پرداختن به بررسي روند شاخص های 

( 1996(، هان و همکار )1988باختصار مورد اشاره قرار مي گیرد. پومروهن ) گذاری دولت

( جهت انجام مطالعات تجربي خود، به شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری 2001و استارم )

تئوریکي و یافته های  خالصه دیدگاه هایمخارج سرمایه گذاری دولت پرداخته اند. استارم 

در چارچوب عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه گذاری دولت، به شر  زیر مطالعات تجربي را 

 طبقه بندی کرده است:

 متغیرهای ساختاری مانند درجه شهر نشیني، رشد جمعیت 

  متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی واقعي، کسری بودجه دولت، بدهي

وصي، کمك های خارجي، درجه باز بودن اقتصاد دولت، سرمایه گذاری بخش خص

 و سرمایه گذاری خارجي

 تشکیالتي مانند ایدئولوژی، ادوار انتخاباتي دولت، درجه آزادی -متغیرهای سیاسي

 سیاسي و اقتصادی و ناپایداری سیاسي
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استارم متغیرهای مذکور را به عنوان عوامل تعیین کننده مخارج سرمایه گذاری دولت 

آزمون کرده  1970 – 1998کشور کمتر توسعه یافته و با استفاده از داده های   123برای 

که تاثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری دولت  یاست. نتایج نشان مي دهد که عوامل مؤثر

دارند عبارتند از رشد اقتصادی )که نظریه واگنر را تایید مي کند(، کمك های خارجي، 

ي که تاثیر منفي دارند عبارتند از درجه شهر نشیني، وقفه درجه باز بودن اقتصاد و عوامل

کسری بودجه )که منجر به افزایش بدهي دولت مي شود و بر سرمایه گذاری دولت تاثیر 

منفي مي گذارد(، وقفه سرمایه گذاری خصوصي )که بر سرمایه گذاری دولت در دوره 

ند ایدئولوژی، ادوار انتخاباتي جاری تاثیر منفي مي گذارد(. عوامل سیاسي و تشکیالتي مان

 دولت، و ناپایداری سیاسي از نظر آماری تاثیر معني داری در مدل ندارند.

اکنون با آشنایي عوامل موثر بر سرمایه گذاری دولت، عملکرد روند رشد تملك 

 (. 17نمودار دارایي های سرمایه ای )بودجه عمراني( کشور بررسي مي شود )

 )درصد( 1376رشد مخارج عمراني دولت به قیمت های ثابت سال  17 نمودار
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 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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 بانك  1338 – 1379ری و ثابت آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جا

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

و  درصد به قیمت های ثابت رشد داشته است 7این شاخص به طور متوسط ساالنه 

شاخص انحراف  د مي باشد. همان طوری کهدرص 1/27شاخص انحراف معیار آن معادل 

معیار نشان مي دهد نرخ رشد آن دارای نوسانات شدیدی بوده و از این ناحیه تاثیر منفي 

خود را بر اقتصاد کشور بجای گذشته است. این در شرایطي است که از ابتدای دوره مورد 

صد با انحراف در 22، رشد متوسط ساالنه این شاخص معادل 1350بررسي تا نیمه دهه 

، رشد متوسط ساالنه این 1350بوده است. در سال های بعد از نیمه دهه  4/28معیار 

مي باشد. همان طوری که شاخص ها  5/23درصد با انحراف معیار  4/1شاخص معادل 

نشان مي دهد، هم رشد و هم نوسانات این شاخص در دوره اول خیلي بیشتر از دوره دوم 

 بوده است.

کاهش نرخ رشد تملك دارایي های سرمایه ای پس از نیمه دهه  دالیل عمده

 را باید درعوامل زیر جستجو کرد: 1370و  1360و دهه های  1350

 کاهش درآمدهای نفتي 

 بوجود آمدن کسری بودجه مزمن 

  افزایش اعتبارات هزینه ای )مخارج گسترش حجم و اندازه دولت که و به تبعآن

 جاری( دولت و

 یینرشد اقتصادی پا 

 

نسبت تملك دارایي های سرمایه ای )مخارج عمراني( شاخص دیگر بودجه عمراني، 

دارای روند افزایشي و پس از  1356نشان داده شده است. این شاخص تا سال  18نمودار 

نوسانات این شاخص با نوسانات درآمدهای نفتي آن روند کاهشي را تجربه کرده است. 

    (.19هماهنگ مي باشد )نمودار 
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 تملك دارایي های سرمایه ای دولت به تولید ناخالص داخلي )درصد( نسبت 18 نمودار
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 :19و  18 مآخذ نمودار

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

سهم بودجه عمراني از کل مخارج دولت یکي دیگر از شاخص هایي است کطه رونطد 

دوره مطورد بررسطي دارای  به تصویر کشیده شده است. این شطاخص ططي 20نمودار آن در 

سهمي از بودجه که مي توانست برای امطور عمرانطي کشطور  بیان دیگرروند نزولي بوده و به 

سرمایه گذاری شود، کاهش یافته است. شایان ذکر است که پس از سال های خاتمه جنگ 

   هشت ساله، ابتدا این شاخص روند افزایشي داشته اما متعاقب آن بشدت کاهش یافته است.

 )درصد( سهم بودجه عمراني از کل مخارج دولت 20 نمودار

 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 بانك  1338 – 1379یمت های جاری و ثابت آمارنامه حساب های ملي ایران به ق

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1339 1344 1349 1354 1359 1364 1369 1374 1379 

Ratio of Gov. Cap. Exp./G    



 44 

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

برنامه هاي توسعه و شاخص هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي: پيش بيني و 

 عملكرد

بیني و عملکرد میزان تملك دارایي های سطرمایه ای ططي شطش  مطابق معمول ابتدا پیش

قابل مشاهده است، تفاوت قابل  21نموداربرنامه توسعه مقایسه مي شود. همان طوری که از 

مالحظه ای بین پیش بیني و عملکرد این متغیر وجود ندارد و مجموع اعتبارات پیش بینطي 

با مطابق عملکرد آن برنامه ها هزینه شده است. با این وجود مي بایستي شده هر برنامه تقری

اذعان داشت که افزایش مخارج دولت بیشتر از اهداف برنامطه کطه عمطدتا ناشطي از افطزایش 

موجب شده است که این درآمدها بجای سرمایه گذاری، در چارچوب  ،درآمدهای نفتي بوده

واقع مخارج ناشي از اتخاذ سیاست مالي انبسطاطي  و در برسداعتبارات هزینه ای به مصرف 

اعتبطارات هزینطه ای  در قالطبدر برنامه های توسعه در مقایسه با اهداف برنامه هطا، تقریبطا 

 است.به مصرف رسیده اختصاص 

  

عه پیش بیني و عملکرد میزان تملك دارایي های سرمایه ای طي شش برنامه توس 21نمودار

 کشور )میلیارد ریال(
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 مآخذ:

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی مرکزی جمهوری اسالمي ایران و

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 
  قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و مستندات ذیربط و قوانین

 بودجه های ساالنه

 

اکنون پیش بیني بودجه با عملکرد آن در سال های برنامه سوم مقایسه مي شود. 

آن پیش بیني تملك دارایي های سرمایه ای با عملکرد  22 نمودارظور در برای این من

میزان اعتبارات اختصاص یافته برای سرمایه گذاری  1381مقایسه شده است. تنها در سال 

این  ،تفاوت زیادی با بودجه مصوب نداشته است در حالي که در سال های قبل و بعد از آن

ابل مالحظه مي باشد. این مسئله بیانگر این واقعیت است که در عمل همراه با عدم تفاوت ق

های دولت در بودجه های ساالنه، بودجه عمراني مخارج دولت کاهش یافته و تحقق درآمد

که مصارف جاری فراتر از ه طوری سهم آن در مصارف دولت تنزل یافته است ب

 م آن در بودجه افزایش یافته است. های بودجه اتفاق افتاده و سهبینيپیش

( بطا Gov. Cap. Ex. Fمقایسه روند پیش بیني تملك دارایطي هطای سطرمایه ای ) 22 نمودار

 ( در بودجه )میلیارد ریال( Gov. Cap. Ex. Fعملکرد آن )
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 مآخذ:

 بانك  1338 – 1379مت های جاری و ثابت آمارنامه حساب های ملي ایران به قی

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 تملك دارايي هاي سرمايه اي و برنامه چهارم توسعه: پيش بيني برنامه و بودجه

 

میطزان تملطك دارایطي هطای سطرمایه ای سطال اول برنامطه معطادل در برنامه چهارم توسعه 

میلیارد ریال پیش بیني شده است این در شرایطي است که در الیحطه بودجطه  1/134746

میلیارد ریال پیش بیني شده است. در واقع در سال اول برنامطه  3/104389این رقم معادل 

 تر از برنامه پیش بیني شده است. درصد کم 29 معادل میزان تملك دارایي های سرمایه ای

 يارانه 2.5

یکي از اقالم هزینه های دولت را تشکیل مطي دهطد کطه بطرای مقاصطد مصطرفي یطا  23یارانه

اهداف متعددی را دنبال مي کنطد. یارانطه  ،تولیدی اختصاص مي یابد. دولت با اعطای یارانه

خطدمات مصطرفي در مصرف و بویژه مصرف مواد غذایي که عمدتا بر کاهش قیمت کاالها و 

مقایسه با قیمت بازار متمرکز است، ممکن است هدف های اقتصادی مانند افطزایش قطدرت 

تامین کالری و پروتئین مورد نیاز برای اقشطار یطا گطروه  زمینهخرید به منظور فراهم کردن 

های خاص را دنبال کند و یا اهداف سیاسي ماننطد جلطوگیری از تطنش هطا و آشطوب هطای 

سیاسي را جهت گیری نماید. از طرف دیگر، یارانه تولیدی برای کطاهش قیمطت اجتماعي و 

هزینه عوامل تولید در مقایسه با قیمت بازار اختصاص مي یابد و عمدتا برای تشطویق تولیطد 

 کاالها و خدمات به منظور عرضه محصوالت خاصي هزینه مي شود. 

کطن اسطت در قالطب محصوالت مصرفي متعددی ممدر جهت گیری مصرفي یارانه،  

 24برنامه اعطای یارانه مورد توجه دولت قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف نشان مي دهطد،

بیشتر فراواني محصوالتي که یارانه اعطا مي شود به مطواد غطذایي اختصطاص دارد. از جملطه 

                                                           
کاالها و خدمات مصرفي و نهاده های تولیدی اختصاص  در اینجا منظور از یارانه، وجوهي است که ساالنه توسط دولت برای 23

 مي یابد.

24  Per Pinstrup-Andersen (1988) 



 47 

آنها گندم )نان(، برنج، ذرت، شکر و گوشت مي باشد. بطه ططور مثطال در کشطورهای ایطران، 

یل، مصر، پاکستان، مراکش و سودان بخش قابل توجهي از یارانه هطای مطواد غطذایي بطه برز

گندم و نان تعلق دارد و یا در چین و سریالنکا، یارانه مواد غذایي به محصول برنج اعطا مطي 

 شود.

از سابقه طوالني برخوردار است اما شکل سازمان یافتطه آن از  ایراناعطای یارانه در  

 1356تشکیل صندوق حمایت از مصرف کننده آغاز شطد و سطپس در سطال با  1353سال 

موضوع حمایت از تولید کنندگان نیز مورد توجه قرار گرفت و در این راستا سازمان حمایت 

از تولید کنندگان و مصرف کننطدگان تشطکیل شطد و وظطایف صطندوق حمایطت از مصطرف 

مرکطز  1358الب اسطالمي، در سطال نیز به این سازمان محول گردید و پس از انق گانکنند

و با آغاز و تطداوم جنطگ، نقطش قیمطت  25بررسي قیمت ها نیز در سازمان مذکور ادغام شد

به دلیل چرخش های مختلطف در  گذاری سازمان گسترش یافت و نهایتا در سال های بعد،

نقش قیمت گذاری ایطن سطازمان بطا افطت و خیزهطایي  اجرای سیاست های درآمدی دولت،

ه بود. یعني با آغاز برنامه اول توسعه و اجرای سیاسطت هطای تعطدیل، از نقطش قیمطت همرا

گذاری این سازمان به شدت کاسته شد ولي پس از شکست سیاست های تعطدیل در سطال  

 مجددا فعالیت های این سازمان رو به گسترش گذاشت.      1373

تولیطدی و مصطرفي در اعطای یارانه، اهداف متعددی توسط دولت در زمینطه هطای 

دنبال مي شده است. اما در حال حاضر،  یارانه در کشور عمدتا به کاالهطای مصطرفي تعلطق 

میلیطارد ریطال  11710میلیارد ریال یارانه بالغ بر  12723از مبلغ کل  1381دارد. در سال 

درصد مي باشد، به کاالهای مصرفي تعلق داشته اسطت. ایطن سطهم در ططول  92که معادل 

مطي باشطد، پطایین نبطوده  1361درصد که متعلق به سال  58ورد بررسي هیچگاه از دوره م

نطان  یارانطه بطرای سطهم قابطل تطوجهي ،است. شایان ذکر است در حال حاضر از این مبلطغ

 اختصاص دارد. 

برای شناخت کم و کیف یارانه در کشور ابتدا روند کلي آن در دهطه هطای گذشطته  

سپس شاخص های آن در قالطب نطرخ رشطد یارانطه سطرانه بطه مورد بررسي قرار مي گیرد و 

و همچنین نسبت یارانه به مخارج دولت و تولید ناخالص داخلي  26قیمت های جاری و ثابت

                                                           
 (1371رحیمي و کالنتری ) 25

 بر اساس شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفي شهری تعدیل شده است. 26
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روند یارانه سرانه را به قیمت های ثابطت نشطان مطي دهطد. از  23نمودار  27بررسي مي شود.

میزان یارانه در کشور رونطد که همزمان با کاهش نسبي درآمدهای نفتي است،  1354سال 

رو به کاهش داشته و با وقوع انقالب اسالمي و جنگ، روند کاهشي آن شدت گرفته و نهایتا 

 در سال های پایاني جنگ به حداقل خود رسیده است. 

 

 ریال( هزار) 28روند یارانه سرانه دولت به قیمت ثابت23 نمودار
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 مآخذ:

 گانو تولید کنند گانسازمان حمایت از مصرف کنند 

  قوانین بودجه های ساالنه 

 

به بعد به دلیل اجرای سیاسطت تثبیطت قیمطت نطان و بطه  1368روند اعطای یارانه از سال 

موازات رشد تقاضا و مصرف نان که بخشي از آن به دلیل پایین نگه داشتن قیمت نطان مطي 

                                                           
کرد یارانه با برنامه صورت نظر به اینکه آمار یارانه در برنامه ها از شفافیت الزم برخوردار نبوده، مقایسه عمل 27

 نگرفته است.

 انتخاب دوره کوتاه تر در مقایسه با سایر آمارها به دلیل فقدان آمار مي باشد. 28
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ارانه، روند افزایشي بخود گرفت و ططي برنامطه اول ایطن رونطد کماکطان ادامطه باشد، میزان ی

شطکل  –Uداشت. همان طوری که از نمودار قابل مشاهده است، روند یارانه دارای دو حالت 

دارای دامنطه  1374شکل دوم پس از سال هطای  –Uبه خود گرفته است. هر چند که روند 

نه روندها داللت بر این دارد که دولت در خصوص کمتری نسبت به حالت اول است. این گو

و  یارانه ها عمال برنامه میان مدت و بلند مطدت هدفطدار نداشطته و لطذا بطر حسطب امکانطات

. ایطن دهطداست اعطای یارانه برای مصرف و تولید اختصطاص  کرده، سعي توانایي های خود

 نتیجه گیری از 

به وضو  قابل رشد یارانه سرانه به قیمت جاری و ثابت را نشان مي دهد،  که نرخ 24 نمودار

 مشاهده است. 

 

 

 روند نرخ رشد یارانه سرانه به قیمت های جاری و ثابت )درصد( 24 نمودار

 
 مآخذ:

 گانو تولید کنند گانسازمان حمایت از مصرف کنند 

 وانین بودجه های ساالنهق 
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طي دوره مورد بررسي، متوسط نرخ رشد ساالنه یارانه سرانه به قیمت های جاری و 

 8/47درصد بوده است. شاخص انحراف معیار این دو به ترتیطب  3/6و  2/26ثابت به ترتیب 

 بوده که مبین نوسانات شدید این دو متغیر است. اگر چنانچه دوره مورد بررسي بطه 6/41و 

تفکیططك شططود تصططویر آنهططا بططا یکططدیگر کططامال  1368 – 1383و  1354 – 1367دو دوره 

ساالنه یارانه سرانه به قیمت های جطاری رشد متفاوت خواهد بود. در دوره اول متوسط نرخ 

بوده  6/42و  5/48و شاخص انحراف معیار این دو به ترتیب   -5/7و  1/8و ثابت به ترتیب  

م متوسط نرخ رشد ساالنه یارانه سرانه به قیمت های جاری و ثابطت در حالي که در دوره دو

 بوده است. 8/37و  5/42و شاخص انحراف معیار این دو به ترتیب  4/18و  1/42به ترتیب 

همان طوری که آمارها نشان مي دهد، نرخ های رشطد ایطن دو شطاخص در هطر دو 

نهطا بطا یکطدیگر تفطاوت چنطداني دوره با یکدیکر کامال متفاوت است اما شاخص نوسطانات  آ

ندارند. نوسانات زیاد مبین این است که اهداف مصرفي و تولیدی یارانه که به منظور ایجطاد 

اطمینان در کارگزاران اقتصادی در حوزه تولید و مصرف در نظر گرفته شده اسطت، خدشطه 

. داشطته باشطدا ندار گردد و نقش یارانه ها در با ثبات سازی رفتارها موفقیت مطورد انتظطار ر

شایان ذکر است، در دهه اخیر نرخ رشد یارانه سرانه به قیمت ثابت در بیشتر سال ها منفي 

 بوده که از نمودار مذکور قابل مشاهده است.

شاخص نسبت یارانه به مخارج دولت را نشان مي دهد. این شاخص نیطز  25 نمودار 

دوره مورد بررسي از یك روند با ثباتي برخوردار نبوده است. میانگین ایطن شطاخص  در طول

 بوده است.  3درصد با انحراف معیار  7/5طي دوره مورد بررسي معادل 

 1368 – 1383و  1352 – 1367اکنون متوسط ساالنه این نسطبت در دوره هطای 

 6/1رصد با انحطراف معیطار د 5/3بررسي مي شود. در دوره اول متوسط ساالنه این شاخص 

مطي باشطد. بنطابراین در دوره دوم  4/2درصد با انحراف معیار  9/7در حالي که در دوره دوم 

روند آن کاهشي بطوده و  1373سهم یارانه از بودجه افزایش یافته است هر چند که از سال 

شطابه کاهش یافته اسطت. رونطد م 1383درصد در سال  5/5درصد در این سال به  5/12از 

قابطل  26 نمطوداربرای شاخص نسبت یارانه به تولیطد ناخطالص داخلطي وجطود دارد کطه در 

درصد بوده در حالي که  4/1مشاهده است. متوسط ساالنه این شاخص طي کل دوره معادل 

و   17/1ادل به ترتیطب معط 1368 – 1383و  1352 – 1367همین شاخص در دوره های 

تولید ناخالص داخلي، نقطش ایطن  بهناچیز یارانه نسبت درصد بوده است. با توجه به   64/1
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متغیر بر متغیرهای اقتصاد کالن نمي تواند چندان قابل مالحظه باشد اما ارزیطابي تطاثیر آن 

 برخوردار مي باشد.  ویژه ایدر سطح خرد از اهمیت 
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 )درصد( نسبت یارانه به مخارج دولت 25 نمودار
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 :26و  25نمودارهای  مآخذ

  دفتر اقتصاد  1375مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گانو تولید کنند گانسازمان حمایت از مصرف کنند 

 قوانین بودجه های ساالنه 
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بر متغيرهاي اقتصاد كالن: با تاكيد بر بودجه  يل آثار بودجهتحل 3

 : 1384سال

. مي پردازددر این بخش به بررسي و تحلیل آثار بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن 

متغیرهای رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری بخش خصوصي و تورم متغیرهایي 

 ند.هستند که در این قسمت مورد ارزیابي قرار مي گیر

 رشد اقتصادي  3.1

ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی یکي از مباحث کلیدی در حوزه اقتصاد کالن 

در اقتصاد کشورهای نفتي  29است. قبل از پرداختن به مطالعات تجربي، به حقایق موجود

پرداخته مي شود. مطالعات نشان مي دهد، یکي از ویژگي های کشورهایي که دارای منابع 

یرزمیني هستند و مخصوصا در زمره صادر کنندگان نفت قرار دارند، رشد و ذخایر ز

ایران نیز از این منظر مستثني نیست. در این راستا،   30اقتصادی پاییني را تجربه کرده اند.

یکي از عوامل سیاستي که بر اساس مطالعات مختلف بدست آمده است، گویای این واقعیت 

د اقتصادی دارای روند ادواری تجاری هم جهت و است که عملکرد مخارج دولت با رش

 هماهنگ هستند. 

انحراف تولید ناخالص  27نمودار برای شناخت و آگاهي از این پدیده در کشور، در 

داخلي به قیمت های ثابت ومخارج دولت به قیمت های ثابت از روند بلند مدت آنها نشان 

وری که مشاهده مي شود ارتباط هم جهت و هماهنگ بین داده شده است. همان ط

انحرافات این دو متغیر از روند بلند مدت وجود دارد. نکته حائز اهمیت دیگر نقش تقدم 

(Leads( و تاخر )Lags مخارج دولت است که از یك الگوی خاصي تبعیت نمي کند. همان )

                                                           
29 Stylized Facts 

 ( مراجعه شود.2002برای اطالعات بیشتر در این زمینه، برای مثال، به بارنت و اسوسکي )  30
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 های قدم و در بعضي سالطوری که از نمودار قابل مشاهده است بعضي سال ها نقش ت

 دیگر نقش تاخر را داشته است.

  

ومخارج دولت به قیمت های  (YD)مقایسه انحراف تولید ناخالص واقعي  27نمودار 

 از روند  (GD)ثابت

 
 مآخذ:

 دفتر اقتصاد  1375 مجموعه آماری سری زماني آمارهای اقتصادی، اجتماعي تا سال

 کالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  بانك  1338 – 1379آمارنامه حساب های ملي ایران به قیمت های جاری و ثابت

 مرکزی جمهوری اسالمي ایران و نماگرهای اقتصادی بانك مرکزی

 گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

شرایطي است که انحرافات مخارج دولت از روند بلند مدت خود در مقایسه با  این در

تغییرات و نوسانات باالیي در مخارج دولت  صورتي کهدر  31رشد اقتصادی بیشتر است.

ایجاد شود، این پدیده باعث مي شود که تصمیم گیری بخش غیر دولتي برای سرمایه 

منفي ایجاد کند.  تاثیرشد بخش های غیر نفتي گذاری با نااطمیناني همراه باشد و برای ر

بنابراین، الزم است فضای تصمیم گیری کارگزاران اقتصادی بدور از نااطمیناني و بي ثباتي 
                                                           

سیده است که رابطه منفي  بین نوسانات و رشد اقتصادی وجود ( در مطالعه ای به این نتیجه ر1997گوین ) 31

 دارد.

   

 DY             

 DG             

Years 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 1383 1383 
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باشد تا زمینه های رشد اقتصادی پایدار فراهم گردد. در این رابطه، ناشي از اجرای بودجه 

از ناحیه نفت با نوسانات شدید باثبات سازی سیاست های مالي و پولي کشور که هر دو 

مواجه هستند، مي تواند در فراهم کردن فضای باثبات برای رشد اقتصادی پایدار نقش 

 اساسي ایفا نمایند. 

، کاهش کیفیت و ناشي مي شود از نوسانات مخارج دولت یکي از هزینه هایي که

عان مي دارند که در این زمینه اذ 32(2002کارایي مخارج دولتي است. برنرت و اسوسکي )

نوسانان مخارج دولت به دلیل نوسانات درآمدهای نفتي، منجر به افزایش ریسك مي شود. 

چون با افزایش مخارج دولت، معیارهای موجود در هزینه کردن در برنامه و اجرا با یکدیگر 

فاصله گرفته و متفاوت مي شوند و عمال امکان جلوگیری از اتالف هزینه ها مشکل مي شود 

و نهایتا منجر به تصمیمات غیر بهینه در مخارج دولت مي گردد. در این فرآیند، ضمن 

اینکه اجرای فعالیت ها و پروژه ها با هزینه های بیشتری صورت مي گیرد، شرایط و نحوه 

عرضه و تقاضای نهاده ها و کاالها و خدماتي که بنحوی با مخارج دولت ارتباط دارند، مختل 

 مي شوند.

دیگر با کاهش درآمدهای نفتي و به تبع آن با کاهش مخارج دولت در اجزای از طرف 

و انگیزه سرمایه گذاری را  شودمختلف آن، در فضای سرمایه گذاری نا اطمیناني ایجاد مي 

 کاهش داده و منجر به کاهش رشد اقتصادی مي گردد. 

 

                                                           
32 Barnett, S., and R. Ossowski 
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دولطت بطر رشطد نکته دیگری که در این زمینه مطر  است، کانال هطای تطاثیر گطذاری 

اقتصادی است. این تاثیر در ابعاد مختلطف قابطل بررسطي اسطت. سطرمایه گطذاری دولطت در 

آموزش و بهداشت منجر به تشکیل و تقویت سرمایه انساني مي شطود و بطه عنطوان یکطي از 

عوامل کلیدی رشد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ایفای نقطش مطي کنطد. دولطت بطا 

زیربنایي و همچنین سطرمایه گطذاری هطای سطخت  –ای فیزیکي سرمایه گذاری در طر  ه

افزاری و نرم افزاری، موجب تقویت زیر ساخت های اقتصادی و شطبکه هطای ارتبطاطي مطي 

شود و از این طریق بر سرمایه گذاری بخش خصوصي و رشطد اقتصطادی تطاثیر مثبطت مطي 

ال هطای تطاثیر گطذاری را گذارد. سرمایه گذاری دولت در تحقیق و توسعه، یکي دیگر از کان

تشکیل مي دهد. بنابراین مطي تطوان تطاثیر نوسطانات درآمطدهای نفتطي را از طریطق اجطرای 

سیاست های مالي بر طر  ها، پروژه هطا و فعالیطت هطای کلیطدی در اقتصطاد کطه بطه ططور 

 مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر مي گذارند، از کانال های مذکور دنبال کرد.  

سیاست مالي از طریق مالیات نیز بر رشد اقتصادی تاثیر مطي گطذارد. دولطت از طریطق 

تامین مالي بودجه خود، ممکن است بر انگیزه کارگزاران اقتصادی )تولیطد  برایاخذ مالیات 

کنندگان( تاثیر منفي بگذارد و منجر به کاهش سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و نهایتا رشطد 

چنین از طریق اخذ مالیطات از مصطرف کننطدگان، تقاضطای آنهطا بطرای و هم اقتصادی گردد

. شناخت مجموع اثرات فوق مستلزم بررسطي دقیطق کطم و کاالها و خدمات کاهش مي یابد

 کیف بودجه دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است.

تبیطین و  33(1991مباني نظری بررسي اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی توسط بطرو )

  ی شده است. وی در مقاله مشهور خود مدل زیر را برای این مقصود معرفي مي کند.مدلساز

(1) ),,( GLKYY   

مخارج دولطت   Gوی انساني )جمعیت( ویرن L سرمایه, Kمحصول,  Yجایي که در آن 

 است. 

ری برای آزمون این از بعد تجربي،  مطالعات زیادی به صورت سری زماني و بین کشو

 98( از داده های 1991برو ) و نتایج متفاوتي بدست آمده است. ارتباط صورت گرفته است

نتیجه گیری مي  OLSاستفاده مي کند و با روش تخمین  1960 -1985کشور برای دوره 

( از داده 1990الکساندر )کند که مخارج مصرفي دولت اثر منفي بر رشد اقتصادی دارد. 

بهره گیری از روش و با استفاده کرده  1959 – 1984برای دوره  OECDکشور  13های 
                                                           
33  Barro (1990) 
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OLS  نتیجه گرفته است که رشد مخارج دولت و تورم مدل شناسایي شده را تخمین زده و

 22( با استفاده از داده های 1998بر رشد اقتصادی تاثیر منفي دارد. کنلر و همکاران )

به این نتیجه  GLSو  OLSبا روش تخمین  و 1970 – 1995برای دوره  OECDکشور 

رسیدند که مخارج مولد دولت، رشد اقتصادی را تقویت مي کند در حالي که مخارج غیر 

 مولد تاثیر ندارد.    

بررسي کم و کیف بودجه دولت نشان مي دهد که اجرای سیاست های مالي دولطت در 

 دهه های گذشته کشور از دو ویژگي زیر برخوردار هستند:

  به دلیل سهم ناچیز درآمدهای مالیاتي، اثرات منفي ناشطي از اخطذ مالیطات در

مقایسه با کشورهایي که مالیطات هطا در تطامین منطابع بودجطه نقطش غالطب و 

برجسته ای دارند، کمتر است. با این وجود، بدلیل نقش عوامل سنتي تولیطد و 

 مي باشد. سهم کمتر دانش و فناوری در تولید، بازدهي تولیدات پایین 

  فرآیند غیرکارآمد تخصیص بودجه دولت در امور سطرمایه گطذاری مبطین ایطن

 است که بازدهي الزم و مورد انتظار محقق نمي شود.

بررسي تجربي این مدل برای ایران نشان مي دهد که اگر مخارج دولت به قیمت هطای 

درصطد  5/2تطا  2 درصد افزایش یابد، رشد اقتصادی به قیمت های ثابت در حدود 10ثابت 

 مصارف بودجطه 1384، در سال بودجه دولت الیحه بر اساس پیش بیني 34افزایش مي یابد.

دارای رشدی تقریبا معادل نرخ تورم است و لذا مخارج دولت به قیمطت هطای  عمومي دولت

 عمومي دولت در سال آیند رشد اقتصادی از ناحیه بودجهثابت تقریبا ثابت است، در نتیجه، 

 نخواهد یافت.  افزایش

یکي از دالیل نازل بودن تاثیر مخارج دولت بر تولید و رشطد، بطه نحطوه انجطام مخطارج 

سرمایه گذاری دولت بر مي گردد. صرف نظر از مشکالتي که در فرآینطد ارزیطابي اقتصطادی 

طر  های سرمایه گذاری دولت وجود دارد، موضوع ططوالني شطدن دوره سطاخت و تکمیطل 

عوامل اساسي مي باشد که اقتصادی بودن این طر  ها را تحت الشعاع قرار  پروژه ها یکي از

مي دهد. بر اساس بررسي هایي که در این زمینه صطورت گرفتطه، بطه ططور متوسطط مطدت 

خاتمه یابطد  1370اجرای طر  های عمراني بخش دولتي که مي بایستي در نیمه دوم دهه 

در شرایطي است که به دلیل عطدم تطامین این  35سال به طول انجامیده است. 15در حدود 

                                                           

 (1380برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به مرادی ) 34 

 (1376نیلي )  35
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منابع پیش بیني شده در بودجه برای سال های انتهایي طر  ها، عمال دوره اجرای طر  ها 

به بیش از زمان برآورد شده فوق به طول خواهد انجامید. لذا، با توجه بطه بالاسطتفاده بطودن 

هزینه فرصت این منطابع، منابع در سال های اجرای طر  های عمراني و زیان های ناشي از 

بخشي از تاثیرات مثبت سرمایه گذاری های دولت از این ناحیه خنثي مي شود و بر اشتغال 

 کشور از این ناحیه نیز تاثیر منفي خواهد داشت. 

 اشتغال 3.2

تاثیر مخارج دولت بر اشتغال از طریق تاثیری که بر رشد اقتصادی دارد، مورد ارزیطابي قطرار 

و  نکه تابع تقاضای اشتغال یك تابع مشتق شده از تابع تولید است و تولیدمي گیرد. بویژه ای

در کنار قیمت نهاده ها به عنوان یکي از عوامل مؤثر بر تقاضطای نیطروی کطار  رشد اقتصادی

 ایفای نقش مي کند. بنابراین، تاثیر بودجه بر اشتغال از طریق کانال مذکور دنبال مي شود. 

ن مي دهد که تاثیر بودجه دولت بر اشطتغال مثبطت اسطت و بررسي ها در ایران نشا 

هزار نفر  25اگر مخارج دولت به قیمت های ثابت یك درصد افزایش یابد، اشتغال در حدود 

از آنجایي که مخارج دولت در سال آینده به قیمت های ثابت تغییر نمي  36افزایش مي باید.

اشطتغال نیطز بطي  افزایش به تبع آن برکند، بودجه دولت بر سطح تولید و رشد اقتصادی و 

 تاثیر است.

 سرمايه گذاري بخش خصوصي 3.3

معموال بررسي تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصي در چارچوب مباني 

نظری مبتني بر ارتباط تملك دارایي های سرمایه ای و سرمایه گذاری بخش خصوصي 

در تاثیر مخارج عمراني دولت به صورت وقفه  مورد ارزیابي قرار مي گیرد. با توجه به این که

 . مدلسازی شده است ،از وقفه این متغیربا استفاده لذا ، گذاردمي  مدل تاثیر

مطالعات نشان مي دهد که اگر اعتبارات تملك دارایي های سرمایه ای به قیمت 

ه افزایش یابد، سرمایه گذاری بخش خصوصي در سال بعد ب در سال جاری ثابت یك درصد

درصد افزایش مي باید. بر اساس آخرین برآورد ها، پیش بیني مي شود عملکرد  2/0میزان 

                                                           
 (1382دکتر امیني ) 36
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میلیارد ریال باشد. این در  52212تملك دارایي های سرمایه ای در سال جاری معادل 

 57772شرایطي است که در سال گذشته عملکرد تملك دارایي های سرمایه ای معادل 

 1383سه این دو عملکرد داللت بر کاهش بودجه عمراني میلیارد ریال بوده است. مقای

به قیمت جاری است. در واقع پیش بیني مي شود که این رقم در  1382نسبت به سال 

درصد سال گذشته باشد. در صورت لحاظ کردن تورم سال جاری،  90سال جاری معادل

مالحظه بودجه  انتظار مي رود کاهش قابل ،این شاخص به شدت کاهش مي یابد. بنابراین

عمراني سال جاری، تاثیر منفي بر سرمایه گذاری بخش خصوصي در سال آینده داشته 

 باشد و آن را کاهش دهد. 

شایسته است دولت از هم اکنون سیاست های جبراني برای تحرك بخشیدن به 

سرمایه گذاری بخش خصوصي در سال آینده تدوین نماید تا تاثیر منفي ناشي از کاهش 

 1384از بین برود. شایان ذکر است در صورتي که پیش بیني مخارج دولت در سال  مذکور

محقق شود و مخارج دولت به قیمت های ثابت رشد نیابد، بر اساس تاثیر با وقفه، سرمایه 

 از ناحیه بودجه عمومي دولت افزایش نخواهد یافت. 1385گذاری بخش خصوصي در سال 

 تورم 3.4

عوامل  37یي عوامل مؤثر بر تورم در ایران صورت گرفته است.مطالعات متعددی برای شناسا

عمده عبارتند از نقدینگي، نرخ ارز، قیمت کاالهای وارداتي که افزایش آنها موجب افزایش 

تورم مي شوند در حالي که با افزایش تولید ناخالص داخلي، تورم کاهش مي یابد. رشد 

موجب افزایش تقاضای کل مي شود و از  ،مخارج دولت به عنوان یکي از اجزای تقاضای کل

 این کانال بر افزایش سطح عمومي قیمت ها و نهایتا تورم تاثیر مي گذارد. 

بر اساس نتایج مطالعات کمي در ایران، هنگامي که مخارج دولت به قیمت های ثابت 

ج درصد افزایش یابد، تورم به میزان نیم درصد افزایش مي یابد. از آن جایي که مخار 10

به قیمت های ثابت افزایش نمي یابد، آثار مستقیم تورمي ندارد. اما  1384دولت در سال 

نکته مهمي که در بودجه سال آینده مي بایستي مورد توجه قرار گیرد، تامین مالي تورم 

فروش ارز به بانك مرکزی  تاثیر مخارج دولت بر تورم عمدتا از طریقزای بودجه است و لذا 

  باط سیاست های مالي با سیاست های پولي قابل ارزیابي است.ارتو در واقع 
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قانون برنامه  69ماده بر اساس  توسعه، منظور کاهش اثرات تورمي در برنامه سومبه 

های ساالنه بنحوی تنظیم شود که کسری احتمالي از طریق سوم مقرر گردید بودجه

ند افزایش نقدینگي کشور استقراض از بانك مرکزی و سیستم بانکي تامین نشود تا رو

کاهش یابد. با وجود تصویب این قانون در برنامه سوم، شرایط بودجه عمومي کشور بنحوی 

های قبل از برنامه سوم کاهش نیافت پیش رفت که نه تنها رشد نقدینگي نسبت به سال

امه سوم های بسیار باالیي پیوسته افزایش یافت. این روند در تمامي سال های برنبلکه با نرخ

در نظر گرفته شده است، پیش  1384بر اساس منابع ارزی که در بودجه سال  م یافت ووتدا

 تداوم یابد. حتي با شدت بیشتری نیز هبیني مي شود در سال آیند

( کل انباره نقدینگي 1378بر اساس آمارهای بانك مرکزی، تا سال پایه برنامه سوم)

 526596ه ب  1382. این رقم تا پایان سال است همیلیارد ریال بود 192689کشور برابر 

 7/2بالغ بر  طي چهار سال اول برنامه سومنقدینگي کشور میلیارد ریال افزایش یافت. یعني 

میلیارد  333907بالغ بر  طي چهار سال نقدینگي کشوربرابر شده است. میزان افزایش 

کشور ایجاد شده است. کل نقدینگي است که در طول تاریخ  7/1که بیش از  تساریال 

های خارجي بانك مرکزی افزایش نقدینگي به افزایش دارایياین بخش قابل توجهي از 

های پیش بیني شده در بودجه دولت از محل که ناشي از عدم فروش دالر مي شودط ومرب

 است. بوده های نفتيدرآمد

راض بابت کسری قانون برنامه سوم، استق 69نتیجه اینکه، هر چند با تصویب ماده 

بودجه دولت از طریق چاپ پول صورت نگرفت اما کماکان نقدینگي با رشد شتابان افزایش 

یافت و این رشد بیشتر از زماني شد که دولت مجاز به تامین کسری بودجه از محل 

 .ه استاستقراض و چاپ پول بود

شده است که  پیش بینياینکه در الیحه بودجه سال اول برنامه چهارم، با توجه به 

و همچنین پیش بیني  ریال برداشت شود میلیارد 70031 از حساب ذخیره ارزی مبلغ

، تداوم تامین مالي مي شود میلیارد ریال از محل فروش نفت در سال آینده 128494تامین 

دولت مي بایستي نگران اثرات  ،رشد نقدینگي امر اجتناب ناپذیری خواهد بود. بنابراین

به  سال آیندهافزایش نقدینگي  قدینگي سال های برنامه سوم و همچنینتورمي انباشت ن

دلیل تامین مالي مبلغ قابل توجهي از محل درآمدهای نفتي بویژه از محل برداشت از 

و لذا الزم است از هم اکنون دولت به تدوین و  بر تورم کشور باشد حساب ذخیره ارزی

 .اجرای سیاست های ضد تورمي مبادرت ورزد
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 نتيجه گيري 4

تصمیم گیری دولت و نتایج و پیآمدهای حاصل " پایهمبتني بر تعریف کلي و عمومي دولت 

اما به جهت اینکه موضوع این نوشتار به بودجه دولت متمرکطز اسطت، از  استوار است "از آن

شاخص مخارج دولت در اقتصاد که شاخص محطدود بطرای انطدازه دولطت تلقطي مطي شطود 

شکست بطازار بخاطر اصوال بر اساس تئوری اقتصاد، نقش و حضور دولت  .استفاده شده است

ظرفیت ها و قابلیت هطای دولطت از  ،اما به لحاظ تجربي درآمد موجه تلقي مي شود و توزیع

روند تحوالت اندازه  ،نتایج بررسي ها نشان مي دهد د.نعوامل تعیین کننده آن بشمار مي آی

نفت در چارچوب نظریه های رشد اندازه دولطت تطداوم دولت در ایران به دلیل نقش مسلط 

 نیافته است و نوسانات اندازه دولت صرفا تابع درآمدهای نفتي بوده است. 

، طي هشت سال جنطگ، انطدازه دولطت نطه تنهطا 38بر خالف نظریه وایزمن و پیکاك

هطای  افزایش نیافته بلکه در این سال ها کاهش نیز یافته است. مقایسه پیش بینطي برنامطه

توسعه و عملکرد آنها نشان مي دهد علي رغم اینکه در برنامه های توسعه، کطاهش انطدازه و 

حجم دولت هدف گذاری شده است، اما عمال دولت سیاست انبساطي تر از برنامه را به اجرا 

درآورده که منجر به افزایش حجم دولت شده است و این روند بر اساس پیش بینطي الیحطه 

برنامه چهارم با توجه به ارزیابي های عملکرد گذشته، کماکان ادامطه دارد و  بودجه سال اول

به نظر مي رسد سیاست های مالي و به تبع آن سیاست های پولي انبساطي تطر از گذشطته 

 .و آثار تورمي را در سال آینده در پي خواهد داشت به اجرا در خواهد آمد

که سهم ناچیزی از کل درآمطدهای طي دهه های اخیر درآمدهای مالیاتي ضمن این 

دولت را تشکیل مي داده، با نوسانات شدیدی نیز مواجه بوده است. این در شطرایطي اسطت 

که طي دهه های گذشته، روند سهم درآمدهای مالیاتي از کل درآمدهای بودجه نزولي بوده 

پروازانه بوده  است. مضافا اینکه، هدف گذاری درآمدهای مالیاتي در برنامه های توسعه، بلند

که عمدتا پس از اجرای برنامه، سهم درآمدهای مالیاتي از کل درآمطدهای بودجطه  ه طوریب

میطزان پطیش بینطي بطود. در حد سال پایه ای بوده که برنامطه بطر اسطاس آن تطدوین شطده 

درآمدهای مالیاتي در سال اول برنامه چهارم توسعه کماکان بلند پروازانه تطر هطدف گطذاری 
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. نظر به اینکه به طور پیوسته دولت در پیش بینطي درآمطدهای مالیطاتي، از عطدم شده است

سال های قبل بهره گیری نمي کند، لذا به طور سیستماتیك اشطتباهات سطال آن در تحقق 

های قبل در غیر واقعي برآورد کردن درآمدهای مالیاتي و به تبع آن هزینه تکرار مطي شطود 

نیت تدوین بودجه را خدشه دار مي سازد. شایان ذکر اسطت، عقال و اصول که در واقع مباني

هدف پیش بیني شده الیحه سال اول برنامه چهارم تنها زماني قابل حصول خواهد بود کطه 

درصد رشد یابد کطه  71درآمدهای مالیاتي نسبت به پیش بیني عملکرد سال جاری معادل 

 امر محالي به نظر مي رسد.

برنامطه هطای توسطعه نشطان مطي دهطد کطه عملکطرد  مقایسه پیش بیني و عملکرد 

درآمدهای نفتي در تمامي برنامه های توسعه بیشتر از اهداف پیش بیني شده در هر برنامطه 

مبین این حقیقت است که عمال بر خالف جهطت گیطری برنامطه هطای توسطعه،  وبوده است 

پیش بیني بودجه وابستگي دولت به نفت تعمیق شده است. این وابستگي بر اساس مقایسه 

م یافته است. این وهای ساالنه و عملکرد آن طي سال های برنامه سوم با شدت بیشتری تدا

م وابستگي دولت به نفت ودر شرایطي است که بر اساس پیش بیني الیحه برنامه چهارم، تدا

به مرحله ای رسیده است که خارج از ظرفیت های اقتصادی کشور مي باشد. مضطافا اینکطه 

بایستي اذعان داشت کطه در سطال اول  1384ال سصوص تفاوت ارقام برنامه و بودجه در خ

درصطد  5/28برنامه چهارم میزان افزایش درآمدهای نفتي در مقایسه با ارقام برنامه معطادل 

 رشد دارد.

عملکرد تملك دارایي های سرمایه ای به قیمت های ثابت طي دهطه هطای گذشطته  

ن در شرایطي است که سطهم بودجطه عمرانطي از تولیطد ناخطالص روند نزولي داشته است. ای

داخلي تا آستانه انقالب اسالمي روند افزایشي و پس از آن روند کاهشي داشته اسطت. ططي 

، سهم بودجه عمراني از کل مخارج دولت ضمن اینکه با نوسانات 1338 - 1383سال های 

و میزان آن به شدت کطاهش یافتطه  شدیدی همراه بوده، اما کماکان دارای روند نزولي است

تفاوت فاحش پیش بیني بودجه عمراني در سطال هطای برنامطه افزایش است. در حال حاضر 

به یکي از چالش های اساسي تبدیل شده است که دولطت بطا آن مواجطه  آن سوم با عملکرد

ایطن  سطت.مي باشد. این پدیده در مقایسه ارقام الیحه بودجه و قانون برنامه قابل مشطاهده ا

درصد کمتر از برنامطه پطیش  29میزان بودجه عمراني دولت در الیحه  در شرایطي است که

 بیني شده است.

بررسي تاثیر بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن نشان مي دهد که به دلیل عدم رشد  

بودجه به قیمت های ثابت، بودجه سال آیند بر افزایش رشد اقتصادی بي تطاثیر اسطت و بطه 
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آن در افزایش اشتغال نیز بي تاثیر خواهد بود. با توجه به تاثیر با وقفه بودجطه عمرانطي تبع 

دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصي و همچنین با توجه به روند عملکرد بودجه عمرانطي 

در سال جاری و هدف گذاری آن برای سال آیند، نشان مي دهد که سرمایه گطذاری بخطش 

واهد یافت و نهایتا اینکه با توجه به افزایش قابطل توجطه کاهش خ 1384خصوصي در سال 

 برداشت از حساب ذخیره ارزی، بودجه سال آیند تورم زا خواهد بود.

بررسي مطالعات سایر کشورها نشان مي دهد که عموما عوامل ناکامي هطای دولطت 

د، ، برنامه ریطزی هطای توسطعه غیطر مطؤثر، فسطا39ها در بودجه عبارتند از حکمراني ضعیف

ناپایداری و بي ثباتي و همچنین علل موفقیت کشورهای توسعه یافته را در مطواردی ماننطد 

شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویي، اهداف هزینه ای سازگار و برنامه ریزی مناسب در 

.Parto, 2005)جستجو کرد ) حوزه کالن

                                                           
39 Poor Governance 
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