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  بيان مساله

كند؛ در اين بين، وضعيت مالي دولت نقش انكارناپذيري در صحنه اقتصاد كشور ايفا ميبا توجه به ماهيت دولتي اقتصاد، 
گذاري دولت، نحوه مديريت اقتصاد سياست عنوان شاخصي مؤثر بر نحوهبهها) ها و بدهيدولت (از حيث درآمدها، هزينه

نظر را طي  اقتصادي كشور حائز اهميت است، اما آنچه ابعاد اهميت مسئله موردتبع، در تأمين امنيت ملي و امنيت و به
 ؤياييدوران ر، كشور ايران با 1392تا  1384هاي سازد، آن است كه طي سالهاي چهارم و پنجم توسعه دوچندان ميبرنامه
بودجه كشور وابستگي بااليي به  ، با دوران افول قيمت نفت مواجه بوده است. از آنجا كه1392و بعد از سال  نفت قيمت

شمرده بودجه دولت  يبرا جدي هشدار آن، ي حاصل از صادراتدرآمدهاقيمت نفت و به تبع آن  نفت دارد، پس نوسان
رو بوده جانبه غرب عليه كشور روبههاي يك، كشور ايران با تحريم1394تا  1384هاي شود. از سوي ديگر، بين سالمي

جانبه غرب عليه كشور، هاي يكآيند. تحريمشمار ميها بههاي اوج تحريمكه سال 1392و  1391ي هاويژه سالاست؛ به
هاي درآمدي مضاعفي را بر نظام ماليه عمومي تحميل كرده است. با كاهش قيمت و مقدار فروش نفت، محدوديت

و پنجم توسعه، پرداخته شده است،  هاي چهارماساس، در پژوهش حاضر، به بررسي وضعيت مالي دولت در برنامهبراين
شده، بندي مباحث مطرحدرنهايت، با جمع شود ورسان به بنيه مالي دولت تحليل هاي آسيب، كانالتا از اين رهگذر

  شود.راهكارهاي مناسبي براي بهبود وضعيت مالي دولت ارائه مي

  عمومي دولت منابععملكرد وضعيت  -1

هاي برنامه شده در قانون، حاكي از اين واقعيت است كه طي سالعمومي دولت با ارقام مصوبمقايسه ميزان عملكرد منابع 
هاي برنامه چهارم توسعه، منابع عمومي دولت عدم تحقق بيشتري داشته است؛ بدين صورت پنجم توسعه نسبت به سال

هزار  8شده دولت حدود بينيعمومي پيشطور متوسط، ميزان عدم تحقق در منابع هاي برنامه چهارم توسعه، بهكه طي سال
هزار ميليارد تومان بالغ شده است. همچنين،  37هاي برنامه پنجم توسعه، به كه اين رقم طي سالميليارد تومان بوده درحالي

هاي ويژه سالهاي برنامه پنجم توسعه (به، حاكي از اين حقيقت است كه طي سالررسي درصد تحقق منابع عمومي دولتب
هاي برنامه چهارم توسعه، درصد تحقق منابع عمومي دولت كاهش يافته است؛ بدين صورت ) نسبت به سال1392و  1391

درصد  22/79هاي برنامه چهارم توسعه، به درصد طي سال 12/91طور متوسط، از كه درصد تحقق منابع عمومي دولت به
 هاي برنامه پنجم توسعه كاهش يافته است.طي سال

  عملكرد دولت در گروه درآمدها -1-1
بررسي عملكرد دولت در گروه درآمدها  .دهدجزء از منابع عمومي دولت را تشكيل مي اولين، درآمدها گروهمنابع حاصل از 

يافته، برابر شدن درآمدهاي دولت دارد. همچنين، بررسي ارقام درآمدهاي تحقق 6طي دو برنامه توسعه، حكايت از حدود 
درصد در هر سال است، اما بايد توجه داشت كه  25روند رو به افزايش و باثبات درآمدها با رشد متوسط دهنده نشان
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- بينيها، درآمدهاي پيشدهد كه در بيشتر سالشده در قانون با ارقام عملكرد، نشان ميمقايسه ميان ارقام درآمدهاي مصوب

همچنين، مقايسه عملكرد دولت در گروه درآمدها با ارقام  است.طور كامل تحقق نيافته شده در قوانين بودجه سنواتي به
هاي برنامه چهارم هاي برنامه پنجم توسعه نسبت به سالشده در قانون، حاكي از اين واقعيت است كه طي سالمصوب

خصوص توسعه، گروه درآمدها عدم تحقق بيشتري داشته است. در اين باره بايد خاطرنشان كرد كه همين وضعيت در 
  شود.ترين جزء گروه درآمدها مشاهده ميعنوان عمدهتحقق درآمدهاي مالياتي، به

  ايهاي سرمايهعملكرد دولت در گروه منابع حاصل از واگذاري دارايي -2-1
با مقايسه ارقام  دهد.اي، دومين جزء از منابع عمومي دولت را تشكيل ميهاي سرمايهمنابع حاصل از واگذاري دارايي

شود كه شكاف بين ارقام عملكرد اي، اين نتيجه حاصل ميهاي سرمايهبيني و عملكرد منابع حاصل از واگذاري داراييشپي
همواره وجود داشته است. درواقع، بررسي عملكرد  1393تا سال  1384با مصوب در اين گروه از منابع دولت، از سال 

برابر  3است كه، منابع دولت از اين محل طي دوره موردبررسي حدود اي گوياي آن هاي سرمايهدولت در واگذاري دارايي
 4بيني شده بود منابع دولت در اين گروه، حدود كه مطابق با ارقام برآوردشده در قوانين بودجه، پيشحاليشده است در

نشان از آن  هاي نفتيهاوردترين جزء اين گروه، يعني منابع حاصل از فروش نفت و فرهمچنين، بررسي عمدهبرابر شود. 
هاي هاي اوج تحريم)، نسبت به سال(سال 1393و  1392، 1391هاي ويژه سالهاي برنامه پنجم توسعه، بهدارد كه طي سال

ويژه اي، بههاي سرمايهبرنامه چهارم توسعه، دولت با عدم تحقق بيشتري در كسب درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي
اي ديگر، مقايسه درصد شده از اين محل در قوانين بودجه مواجه شده است. از زاويهبينيرقام پيشفروش نفت، نسبت به ا

اي و منابع حاصل از فروش نفت، حاكي از اين حقيقت است كه طي هاي سرمايهتحقق منابع حاصل از واگذاري دارايي
هاي برنامه چهارم توسعه، درصد تحقق بت به سال) نس1393و  1392، 1391هاي ويژه سالهاي برنامه پنجم توسعه (بهسال

اي و منابع حاصل از فروش نفت كاهش يافته است؛ بدين صورت كه متوسط هاي سرمايهمنابع حاصل از واگذاري دارايي
درصد در برنامه  88درصد در برنامه چهارم توسعه، به  92اي، از هاي سرمايهدرصد تحقق منابع حاصل از واگذاري دارايي

 92درصد در برنامه چهارم توسعه، به  95پنجم توسعه كاهش يافته و متوسط درصد تحقق منابع حاصل از فروش نفت، از 
  درصد در برنامه پنجم توسعه كاهش يافته است.

  هاي ماليعملكرد دولت در گروه منابع حاصل از واگذاري دارايي -3-1

دهد. بررسي عملكرد دولت ء از منابع عمومي دولت را تشكيل ميهاي مالي، سومين جزمنابع حاصل از واگذاري دارايي
كننده ديگر منابع در استحصال منابع درآمدي حاصل از اين جزء، گوياي آن است كه اين گروه از منابع، بيشتر نقش جبران

شدت نوساني مالي، روندي بههاي رو، روند تحقق منابع حاصل از واگذاري داراييرا در قوانين بودجه بر عهده دارد. ازاين
)، باوجود اينكه تحقق اين منابع از ارقام برآوردشده 1389جز سال هاي برنامه چهارم توسعه (بهكه طي سالطورياست؛ به

هاي مالي يافته از محل واگذاري دارايييافته رو به افزايش است و منابع تحققدر قانون كمتر است، اما روند ارقام تحقق
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درصد منابع برآوردشده از  87ها، طور متوسط طي اين سالبرابر شده است و به 3، حدود 1388تا  1384هاي طي سال
  هاي مالي تحقق يافته است. محل واگذاري دارايي

 15ريزي در بخش عملكرد منابع عمومي دولت مالحظه شد، حاكي از عدم تحقق حدود آنچه تاكنون از وضعيت بودجه
افزايد، شده در قوانين بودجه سنواتي بود. آنچه به اهميت حساس شدن به اين مسئله ميبينينابع پيشدرصد از م 20تا 

اي براي شود، در طرف مصارف، هزينهبيني ميازاي هر ريالي كه در طرف منابع دولت پيشتوجه به اين نكته است كه به
شود كه درآمد هايي ميبودجه، منجر به خلق هزينهبرآورد منابع عمومي دولت در قوانين شود، پس بيشآن خلق مي

شود. اين موضوع شده براي آن تحقق نخواهد يافت و از اين مجرا منجر به تشديد كسري بودجه دولت ميبينيپيش
  شود.كند كه در ادامه به آن پرداخته ميضرورت بررسي عملكرد مصارف عمومي دولت را بيش از پيش آشكار مي

  رد مصارف عمومي دولتوضعيت عملك -2

هاي گوياي آن است كه در طي سال ،هاي چهارم و پنجم توسعههاي برنامهبررسي عملكرد مصارف عمومي دولت طي سال
طور هاي برنامه پنجم توسعه، بهكه در سالدرصد از مصارف عمومي دولت تحقق يافته درحالي 91برنامه چهارم توسعه، 

عمومي دولت تحقق يافته است. اين موضوع نيز با توجه به آنچه بيان شد، ناشي از درصد از مصارف  79متوسط حدود 
  شده در قوانين بودجه سنواتي بوده است.بينيعدم تحقق درآمدهاي پيش

  هاهزينه عملكرد دولت در گروه -1-2
صورت گرفته نشان  هايدهد؛ بررسيرا شكل مي ها كه مخارج جاري دولتترين محل مخارج دولت، بخش هزينهبزرگ
ها در برابر شده كه تقريباً با برآورد هزينه 5، حدود 1394تا  1384يافته دولت طي دوره هاي جاري تحققدهد كه هزينهمي

درصد،  20طور متناسب افزايش يافته است. همچنين، اين گروه از مصارف دولت، با رشد متوسط نزديك به قانون بودجه به
ناپذيري انعطافرقام برآوردشده در قانون را پيموده است. دليل اين موضوع ناشي از چسبندگي و روند رو به افزايش ا

رو، دشواري هاي جانبي آن است. ازاينهاي پرسنلي و هزينههاي جاري عمدتاً پرداختهاي جاري است؛ زيرا هزينههزينه
هاي بينيرو، عدم تحقق پيشاز همين .اي جاري كاسته نشودهمنجر شده است از رقم مطلق هزينه هانهيهزدر كاهش اين 

تر كه بررسي عميقطوريدولت در بخش منابع، محدوديت چنداني براي اين گروه از مصارف دولت ايجاد نكرده است؛ به
درصدي  96تا  95هاي چهارم و پنجم توسعه، حكايت از تحقق هاي برنامههاي جاري دولت طي سالعملكرد هزينه

  هاي جاري دولت دارد.هزينه
  ايهاي سرمايهعملكرد دولت در گروه تملك دارايي -2-2

هاي عمراني است؛ زيرا يكي از وظايف دولت، اي يا همان هزينههاي سرمايهدومين گروه مصارف دولت، تملك دارايي
اي گوياي آن است كه رشد ايههاي سرماهتمام به توسعه و آباداني كشور است. بررسي عملكرد دولت در تملك دارايي

ها رشد منفي را تجربه كرده است. براي مثال، در سال كه در برخي سالطوريمخارج عمراني روند كامالً نوساني داشته؛ به
ترين دليل اين موضوع را در گسترش درصد كاهش داشته است. شايد بتوان عمده 47، مخارج عمراني دولت بيش از 1391



  بررسى وضعیت مالى دولت در برنامه هاى توسعه چهارم و پنجم

4  

هاي جاري يافت؛ زيرا گسترش بخش دولتي در اقتصاد كشور موجب شده ند رو به گسترش هزينهبخش عمومي و رو
هاي هاي جاري شود و از اين گذر، دولت در تأمين مالي هزينهاي از منابع عمومي دولت صرف هزينهاست سهم عمده

شود كه عدم اين نتيجه حاصل مي گرفته در درصد تحقق مخارج عمراني،هاي صورتعمراني ناتوان شود. براساس بررسي
هاي شديدي را براي اين گروه از مصارف دولت ايجاد كرده است؛ هاي دولت در بخش منابع، محدوديتبينيتحقق پيش

هاي درصد در طي سال 57درصد در طي برنامه چهارم توسعه، به  87كه درصد تحقق مخارج عمراني دولت از  طوريبه
  يافته است. برنامه پنجم توسعه تنزل

  هاي ماليعملكرد دولت در گروه تملك دارايي -3-2
ها گوياي آن است كه عملكرد اين گروه از هاي مالي است. بررسيسومين گروه مصارف عمومي دولت، تملك دارايي

و از  مخارج دولت بسيار نوساني بوده، اما سهم اين گروه از مخارج دولت در دوره موردبررسي، رو به كاهش بوده است
شدت نزولي داشته است. در تأييد اين هاي مالي، روند بهشده در تملك داراييبينيرو، ميزان تحقق مخارج پيشهمين

 85طور متوسط حدود هاي برنامه چهارم توسعه، ميزان تحقق اين گروه از مصارف بهشود كه طي سالموضوع، مالحظه مي
ميزان تحقق اين گروه از مخارج افت بسيار شديدي را تجربه كرده و به وسعه، هاي برنامه پنجم تدرصد بوده، اما طي سال

هاي مالي تحقق يافته است. اين درصد از تملك درايي 24، تنها حدود 1394درصد رسيده است. درواقع، در سال  27
هاي مالي در گذاري داراييتواند شاهدي بر اين ادعاي مطالعه حاضر مبني بر نقش ترازكننده منابع و مصارف واموضوع مي

  قوانين بودجه باشد.
درصد از كل مصارف عمومي دولت تحقق يافته است  80طور متوسط، حدود درمجموع، در طول دوره موردبررسي، به

هاي عمراني و باز طور عمده به عدم تحقق هزينهدرصدي مصارف عمومي دولت، به 20توان گفت، عدم تحقق كه مي
 پرداخت ديون دولتي تحميل شده است. 

  لتي به نظام بانكي تحليل وضعيت بدهي بخش دو -3

ريزي دولت را تقليل داده، به براينكه كارايي برنامهويژه در دهه اخير، افزونهاي دولت، بهنبود توازن بين درآمدها و هزينه
روند بدهي دولت به بانك بررسي رو، از همينهاي دولت منجر شده است. و انباشته شدن بدهي هاي گستردهكسري بودجه

هاي برنامه هاي برنامه پنجم توسعه نسبت به سالها طي سالدهد كه ميزان بدهي دولت به بانكها نشان ميبانكمركزي و 
هاي دهد كه طي سالچهارم توسعه افزايش يافته است. همچنين، نگاهي اجمالي به آمار بدهي دولتي به نظام بانكي نشان مي

دولتي به نظام بانكي ناشي از بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بوده اي از بدهي بخش برنامه چهارم توسعه، بخش عمده
ها از بدهي ، بدهي بخش دولتي به بانك1389تا  1387اي ديگر، در اواخر برنامه چهارم توسعه، از سال است. از زاويه

به خود گرفته است؛ هاي برنامه پنجم توسعه، شدت بيشتري بخش دولتي به بانك مركزي پيشي گرفته و اين روند طي سال
اي از بدهي بخش دولتي به نظام بانكي ناشي از هاي برنامه پنجم توسعه، بخش عمدهتوان گفت طي سالكه ميايگونهبه

ها و مؤسسات ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بوده است. گسترده شدن بدهي دولت به بانكبدهي بخش دولتي به بانك
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ها و مؤسسات اعتباري ودن رقم انتشار اوراق مشاركت دولتي به بدهي بخش دولتي به بانكاعتباري غيردولتي به علت افز
هاي اقتصاد و توانايي ريزان به ظرفيتتوجهي بودجهتر بيان شد، به علت بيطوركه پيشغيردولتي بوده است. اين امر، همان

افتد اين است كه دولت با توجه به برآورد نچه اتفاق ميهاي ساالنه است. به بيان ديگر، آشده در بودجهبينيخلق منابع پيش
شود كه درنهايت، عدم تحقق اين درآمدها، اي كه از درآمدهاي خود در هر سال دارد، متعهد به مخارجي ميبينانهغيرواقع

زا مانند ي برونهاكند. همچنين، بروز برخي رويدادها مواجه ميدولت را در تعهدات خود با كسري بودجه و انباشت بدهي
  كند. ميها را تشديد تحريم، كاهش قيمت نفت يا شرايط ركودي، انباشت بدهي

طور كلي هاي دولت و بهها و بدهيآنچه تاكنون ارائه شد، درواقع، تصويري از واقعيت موجود در درآمدها، هزينه
شده در سند بودجه، عميق شدن كسري هاي برآوردوضعيت مالي دولت بود كه حكايت از عدم تحقق درآمدها و هزينه

هاي هاي برنامهبودجه، گسترده شدن بدهي دولت به نظام بانكي و درنهايت، نامناسب بودن وضعيت مالي دولت طي سال
رو، براي تقويت بنيه مالي دولت، الزم است هاي برنامه پنجم توسعه) داشت. ازاينويژه سالچهارم و پنجم توسعه (به

رسان به بنيه مالي دولت، شناسايي و موردواكاوي قرار گيرند تا از اين گذر بتوان گامي براي يدكننده و آسيبهاي تهدكانال
زا بر بنيه مالي دولت اشاره هاي آسيباي از كانالتقويت هرچه بيشتر بنيه مالي دولت برداشت. براي همين، در ادامه به پاره

  شود.مي

  لي دولتهاي تهديدكننده بنيه ماكانال -4

  اند از: كننده بنيه مالي دولت عبارتهاي تهديدهاي مؤثر بر نابساماني وضعيت مالي دولت يا كانالكانال
 وابستگي باالي دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت -

 ساختار بودجه متكي به ارز -

 ريزيمحور بودن بودجهدستگاه -

 هاي جاريناپذيري هزينهانعطاف -

 هاي عمراني هاي سياسي بر تعريف و تصويب طرحسايه سنگين انگيزه -

  بندي و ارائه راهكارجمع -5

هاي چهارم و پنجم توسعه هاي برنامهها طي سالها و بدهيبررسي وضعيت مالي دولت از حيث درآمدها، هزينه
درصد منابع برآوردشده در بودجه  20)، حاكي از اين حقيقت است كه دولت همواره با عدم تحقق حدود 1384ـ1394(

برآورد درآمدهاي دولت و توجه نكردن به قابليت تحصيل منابع در طور عمده ناشي از بيشمواجه بوده است. اين مسئله به
اي از كسري توان نتيجه گرفت كه بخش عمدهرو، ميهاي دولتي است. ازاينهاي رو به گسترش دستگاهكنار هزينه

ريزي ناكارآمد بوده و در قوانين بودجه سنواتي مستتر است. همچنين، مشاهده شد دولت ناشي از بودجههاي دائمي بودجه
هاي تملك در بخش صادرات نفت خام و ميعانات گازي، بيشترين آسيب را به طرح ويژهكه عدم تحقق منابع دولت، به
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هاي جاري)، ناپذير خود (هزينههاي اجتناببه هزينه گويياي وارد ساخته است؛ زيرا دولت براي پاسخهاي سرمايهدارايي
رو، براي كاهش مخاطرات ناشي از وضعيت مالي نامناسب دولت، موارد زير ايناز ناگزير از اعتبارات عمراني كاسته است.

  شود:پيشنهاد مي
تر طبيعي است كه هرچه دولت بزرگ خصوصي:سازي دولت و مشاركت با بخشهاي دولت با كوچكـ مديريت هزينه

سازي رو، كوچكپذيرتر خواهد بود. ازايندر مقابل نوسانات اقتصادي آسيب تري در اقتصاد داشته باشد،باشد و نقش پررنگ
هاي جاري دولت و افزايش هزينه تواند موجبات كوچك شدن دولت، مديريتدولت و مشاركت با بخش خصوصي مي

 همراه داشته باشد. را در مواجهه با نوسانات اقتصادي به  پذيري دولتانعطاف

هاي زيادي از يكي از داليل عمده پايين بودن درآمدهاي مالياتي در كشور اين است كه بخشهاي مالياتي: ـ گسترش پايه

كرد كه در آن، از  كنند. بنابراين، براي افزايش درآمدهاي مالياتي بايد به سمتي حركتاقتصاد كشور ماليات پرداخت نمي
هاي هاي مالياتي اقدام كرد. گسترش پايهتوان از طريق گسترش پايهكل اقتصاد كشور ماليات گرفته شود. براي اين كار مي

هاي افزوده و وضع ماليات بر فعاليتهاي مختلف ازجمله ماليات بر ارزشمالياتي نيز با گسترش دامنه شمول ماليات
 پذير است.  در بازار ارز، خودرو و مسكن، امكانسودآوري مانند سوداگري 

ارائه  سازي در تخصيص اعتبارات در زمان مواجهه با كمبود منابع:ـ التزام دولت به ارائه اصالحيه بودجه و شفاف

اي كه بعد از تصويب بودجه در شرايطي كه دولت با كمبود منابع مواجه گونهاصالحيه بودجه بسيار ضروري است؛ به
اصالحيه  جا كند،ها را جابههاي مختلف هزينههاي هزينه اقدام و رديفشود، قبل از آنكه به كاهش سهم ديگر محلمي

هاي دولت مورد هزينههاي كارشناسان اقتصادي از رشد بيبودجه ارائه دهد. در اين مرحله، با اعمال نظرها و ديدگاه
 شود. ذف ميهاي اضافي دولت حجلوگيري و تا حد ممكن هزينه

اقدام اساسي در اصالح فرايند تدوين و تصويب قوانين بودجه، بازبيني محل درآمد و  ريزي:ـ اصالح ساختار بودجه

هاي مازاد در اليحه تر از درآمدها، موجب حذف هزينهبينانهسنجي تحقق درآمدهاست. اين موضوع با برآورد واقعامكان
طوري كه در زمان كمبود منابع، ها نياز دارد؛ بهاين موضوع به مديريت كارآمد هزينه شود. الزم به ذكر است كهبودجه مي

هاي دولت انديشيده شود تا در مواقع كاهش درآمدهاي دولت، بندي هزينهتمهيدات مناسبي براي بازبيني و اولويت
 ود. هاي غيرضروري و داراي اولويت كمتر حذف يا به زمان افزايش درآمد موكول شهزينه

رفت از وضع موجود، خودداري از تعريف نخستين گام براي برونهاي جديد: ـ امتناع دولت از تعريف و تصويب طرح

هاي عمراني ناتمام و هاي عمراني جديد است. در اين صورت دولت با فراغ بال بيشتري به اتمام طرحو تصويب طرح
ها نيز بردارييابد و تا حدي معضالت ناشي از طوالني شدن دوره بهرهپردازد و درنتيجه، دوره اتمام كاهش ميمتوقف  مي

 شود. كم مي

هاي دولت افزايش حجم فعاليتهاي عمراني داراي توجيه اقتصادي به بخش خصوصي: ـ واگذاري بخشي از طرح

اهش قدرت نظارت و محدود كرده، بلكه موجب ك هامشيها و خطتنها توان اين دستگاه را در زمينه تدوين سياستنه
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هاي است. يكي از راهكارها براي حل اين معضل، واگذاري بخشي از طرح هاي عمراني شدهكنترل طي دوره اجراي طرح
هاي عمراني واگذاري بخشي از طرحداراي توجيه اقتصادي به بخش خصوصي است. توجه به اين نكته ضروري است كه 

ورت گيرد، بلكه بايد با هدف ايجاد اشتغال، افزايش توليد و كاستن از به بخش خصوصي نبايد با هدف كسب درآمد ص
صورت ريزي را بههاي ساختارهاي بودجهفشارهاي مالي بر بودجه عمراني صورت پذيرد. اين موضوع مشكالت و نارسايي

ها را حل كند و طرح تواند مشكل نارسايي در تخصيص اعتبار و كمبود اعتبارات مصوب اينكند، اما مياي حل نميريشه
  درراستاي تسريع در روند توسعه و آباداني كشور گام بردارد. 


