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 پيشگفتار

 

، دولـت   ١دولت مرکـزي  . اندازه دولت در اقتصاد ايران برحسب تعاريف گوناگون بسيار متفاوت است           

دسـت  ه  ، سه تعريف و اندازه متفـاوت از نقـش و جايگـاه دولـت در اقتـصاد ايـران بـ                     ٣ و بخش عمومي   ٢عمومي

دولـت مرکـزي مـشتمل بـر شـهرداريها و           در کشور ما، اندازه دولت عمـومي کـه عـالوه بـر نهادهـاي                . دهند  مي

دليل ناتواني نظام درآمد و هزينه استانها، سياستهاي تمرکزگرايي کـه           ه  بسازمانهاي بيمه و تامين اجتماعي است،       

دهي و ضعف آماري، اخـتالف چنـداني بـا انـدازه      ساليان متمادي در کشور اجرا شده است و مشکالت گزارش        

    هـاي تـصديگري دولـت کـه از طريـق شـرکتها،               گـستردگي حجـم فعاليـت      دليله  ب ليکن،.دولت مرکزي ندارد  

گيرد، اندازه بخش عمـومي        صورت مي   و نهادهای عمومی غير دولتی      موسسات انتفاعي وابسته به دولت     ،بانکها  

در  انـدازه بخـش عمـومي در ايـران       بـه عـالوه،  . دارد  و دولـت عمـومی  تفاوت فاحشي با اندازه دولت مرکـزي     

دليـل  ه  ضمن آنکه ب  . کند   پيدا مي  کشورهار  يگ عمومي د  بخشداري با اندازه      تفاوت معني المللي    هاي بين   مقايسه

 .ضعف آماري، اطالعات چنداني از کميت و کيفيت مخارج نهادهاي عمومي غيردولتي در اختيار نيست

دولـت مرکـزي، دولـت      در گزارش حاضر، عالوه بر ارايه معيارهـايي از انـدازه دولـت در سـه سـطح                    

عبـارت  ه عمومي و بخش عمومي، معياري از ميزان دخالت دولت در اقتصاد از طريق وضع قوانين و مقررات و ب          

 .گردد اي دولت در اقتصاد ارايه مي هجغيربودديگر، مداخالت 

اين گزارش توسط آقايان اکبر چـشمي و حـسين بازمحمـدي از محققـين اداره بررسـيها و سياسـتهاي                      

 ٤./ادي تنظيم گرديده استاقتص
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 رانياندازه دولت در اقتصاد ا

 

 

 دهيچک

ک سطوح يبا تفک.  پردازديران مي به نقش و اندازه دولت در اقتصاد اي متعددياين گزارش از زوايا 

ن سطوح مورد ي، اندازه دولت در اي و بخش عمومي، دولت عموميت دولت به سه سطح دولت مرکزيفعال

ن يهمچن. ن سه سطح استيها و مصارف دولت در ا نهين مطالعه بر بعد هزي ايلتمرکز اص. ردي گي قرار ميبررس

ها، نقش دولت  يو تصد) نيها و قوان استيس (يا ربودجهي، غيا  دولت به سه بخش بودجهيها تيک فعاليبا تفک

 .ردي گي قرار ميابيران مورد ارزيدر اقتصاد ا

 دولت در يها نهينه، نسبت مجموع هزين زمي در ان مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفتهيدر ا 

به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته ) GDP (يناخالص داخل) نهيهز(د يت به توليهر سطح فعال

 . است١٣٨٤ تا ١٣٥٢ ي، سالهايدوره مورد بررس. شده است

     ي نفتيرونق درآمدهادهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره  ي انجام شده نشان ميهايبررس 

در دوره انقالب و جنگ        .  داشته استي تحت بررسيها ر دورهين مقدار را نسبت به سايباالتر) ١٣٥٢-٥٧(

 داشته که منجر به کاهش اندازه دولت يري، مخارج دولت کاهش چشمگيهمراه با رکود اقتصاد) ١٣٥٨-٦٧(

 و ياندازه دولت مرکز) ١٣٦٨-٧٢( برنامه اول توسعه يهادر سال. ه شده استرن دوي ايران طيدر اقتصاد ا

رغم رشد قابل ي علي داشت، اما اندازه بخش عموميري نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگيدولت عموم

 ي طي دولتيها جاد و گسترش شرکتي از اين امر ناشيا. ثابت ماند" باي، تقريد ناخالص داخليمالحظه تول

با ) ١٣٧٣-٧٨( در دوره برنامه دوم توسعه يرشد اقتصادشديد کاهش . عه بوده است برنامه اول توسيسالها

ش ي افزاتر شدن نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي و  بزرگباعثوجود کاهش رشد مخارج دولت 



 ٢

) ١٣٧٩-٨٣(برنامه سوم توسعه دوره  ي طيرونق اقتصاد. دين دوره گردي ايطدر همه سطوح اندازه دولت 

 در ي و دولت عمومي مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزيرغم رشد باال يعل

 ي شرکتهاي جاريها نهير هزيش چشمگيل افزاي به دلين وجود، اندازه بخش عموميبا ا. ن دوره شده استيا

، ١٣٨٤در سال . ستن برنامه، بزرگتر شده اي اي سالهاي وابسته به دولت طي، بانکها و موسسات انتفاعيدولت

 داشته و  منجر به بزرگتر ١٣٨٣ نسبت به سال يري  دولت در همه سطوح رشد چشمگي و عمرانيمخارج جار

 .شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است

 به بودجه کل ي دولتين نسبت بودجه شرکتهاي و همچنGDP به ي دولتيش نسبت منابع شرکتهايافزا 

 بعد از انقالب ي سالهاي در طي دولتيها يگر ي نشانگر گسترش تصدي مورد بررسيها  دورهيکشور در ط

افت، که ي کاهش ي برنامه سوم توسعه اندکي به بودجه کل کشور در طي دولتينسبت بودجه شرکتها. باشد يم

 مذکور يها اما نسبت. ن دوره باشدي دولت در ايها يگر ي دولت به کاهش تصدي نسبيبنديتواند نشانگر پا يم

 .باشد ي به اهداف برنامه چهارم توسعه ميابي دستي براياند که آغاز نامطلوب  داشتهيي رشد باال١٣٨٤در سال 

 ي آزاديالملل نيران از منظر دو شاخص بي دولت در اقتصاد ايا ربودجهين گزارش، نقش غيدر ا 

 از يها، اختالالت ناش ن شاخصيط اه شده توسي ارايها بر طبق داده.  قرار گرفته استي مورد بررسياقتصاد

ن يدر مجموع، ا. ار باال بوده استير بسي اخيران در سالهايمات دولت در اقتصاد ايها، مقررات و تنظ استيس

 برنامه سوم توسعه       ي سالهايران در طي دولت در اقتصاد ايا ربودجهيها نشان از کاهش اختالالت غ شاخص

 . دارند١٣٨٤سال ش آن در يو افزا) ٢٠٠٠-٢٠٠٥(

 ي مخارج خارج از بودجه ايده است با در نظر گرفتن ارقام برآوردين گزارش کوشين، ايهمچن

بر طبق محاسبات انجام شده، . ران ارائه کندي از اندازه دولت در اقتصاد اي ترير واقعي، تصويدولت مرکز

ل نشده اندازه دولت در يگتر از  ارقام تعدار بزري، بسيارانه نرخ ارز و انرژيل شده دولت  برحسب ياندازه تعد

 .          ران استياقتصاد ا

ها  استيس (يا ربودجهي، غيا  از تسلط بودجهيا کننده ر نگرانيج گزارش حاضر، تصويدر مجموع، نتا 

 يج حاکين نتاين، ايهمچن. دهد ير ارائه مي اخي سالهايران طي دولت در اقتصاد ايها يگر يو تصد) و مقررات

ت کارامد و يرين برنامه پنجساله و سند چشم انداز توسعه کشور، مدي قوانياز فقدان نظارت موثر بر اجرا

 . کشور استيزيت الزم در نظام بودجه ريشفاف
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  مقدمه     -١

.  اتفاق نظر وجود نداردي مختلف اقتصاديدگاههاين مکاتب و دي در مورد اندازه مطلوب دولت ب     

ک آغاز و به ي دانست که از دولت کالسيا ف گستردهيتوان در ط ي  ميظر مداخله اقتصادها را از ن دولت

توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت  ين دو ميان ايدر م. شود ي متمرکز ختم ميزير دولت برنامه

 يرساختهايجاد زيشتر صاحب نظران، بر لزوم اين حال، بيبا ا.   اشاره کرديز بخشير استگذار و دولت برنامهيس

 تعهدات و نظام ي،  الزام به اجراياستگذاريت، سي حافظ حقوق مالکيالزم توسط دولت که شامل نهادها

 فوق  ي بر نهادهاي مبتنيا هيا پاي يه خدمات اصليکنند و ارا يد مي عملکرد بهتر بازار تاکي است، برايباثبات مال

  .١دانند ي مي است، ضروريع از رفاه اجتمايت و سطحين امنيرا که شامل تام

ن يبا ا.  ستي چندان روشن ني اقتصاديه هايز در نظري نيان مخارج دولت و رشد اقتصاديارتباط م             

ه به رشد يه مطلوب و کارآمد خدمات پاي الزم و ارايرساختهايجاد زيرود که دولت با ا يحال، انتظار م

افته و در حال توسعه در ي توسعه ي اقتصادهاير برخيند دهه اخ از عملکرد چيشواهد. دي کمک نماياقتصاد

، منجر به يا هيه خدمات پاي اراياز برايدهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد ن يدست است که نشان م

 ي و ارائه کاالها٢ي منفيآثار خارج( در موارد شکست بازار ن حال،يبا ا. شود ي ميکاهش رشد اقتصاد

ع درآمد و ثروت ي، بازتوزي و قانوني نهاديها رساختيجاد زيف مهم دولت مانند ايتوان از وظا ي، نم)يعموم

 .  کرديپوش   چشمي عموميو ارائه کاالها

 :شود ي ذکر ميش از اندازه دولت بر رشد اقتصادي بزرگ  شدن بي منفير گذاري تاثي برايل اصلي   سه دل

 دولت بزرگتر، موجب ينه هاي هزين مالي تامي دولت براشترياتها و استقراض بيش ماليافزا) الف 

 با يتهايسک و فعالي، قبول ريه گذاري سرماي برايزه بخش خصوصيز کاهش انگي و نيکاهش منابع مال

 . شود ي باالتر ميور ه بهر

 از منابع ينه و اتالف بخشيربهيص غي دولت بزرگتر ، موجب تخصيتهاي در فعالي نزوليبازده) ب

 .شود ير اقتصاد مموجود د

رات يي جبران اشتباهات، انطباق با تغي براي نسبت به بخش خصوصيتر بخش عموم واکنش کند)  ج

 . را بدنبال دارديزکاهش رشد اقتصاديها نيد و استفاده از نوآوريافت اطالعات جديت، دريط فعاليمح

_____________________________________________________________________ 
 and Tanzi (١٩٩٧) Tanzi,(٢٠٠٥) .Bjornskov et al)  ، تانزي و سکاکنکت و تانزي  و همکاران براي مطالعه بيشتر به بجرنسکف-١

and Schuknecht (٢٠٠٠))  رجوع شود. 
٢ -  negative externalities 
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 کارآمد يعهده اجراک دولت، که از ي وجود ندارد که کوچک بودن ينيچ تضميگر، هياز طرف د 

 کمتر ي از کشورهاياريژه در بسيبو.  شوديش رشد اقتصادي خود ناتوان است، منجر به افزايف اصليوظا

تواند نقش  يف خود مي کارامد وظايگر، دولت با اجرايبه عبارت د. شود ين مسئله مشاهده ميافته ايتوسعه 

ش مخارج دولت و مداخالت و ين حال،  با افزاي عفا کند؛  دري جامعه اي و اجتماعي در توسعه اقتصاديمهم

 جامعه فراهم شده و  باعث يص ناکارآمد منابع عمومي موجبات تخص  نادرست آن در اقتصاد،يها يگر يتصد

 . گردد ي ميستم بازار و کاهش رفاه اجتماعياختالل در عملکرد س

 ير و بازنگريين گذشته بارها دستخوش تغ قريل وجود دولت، در طي            نوع نگرش به نقش دولت و دال

ر اندازه يين تغي محول شده به دولت و بنابرايها تيف و مسئولير وظاييها باعث تغ ر نگرشييتغ. قرار گرفته است

ر اندازه و رشد ييتواند تغ ي وجود دارد که ميها، عوامل ن نگرشيدر بستر ا. گردد يب مخارج دولت ميو ترک

توان به درآمد سرانه،  ين عوامل مياز جمله ا. ح دهدي مختلف توضيان کشورهاي در م زمان ويدولت را در ط

 محصوالت بخش يمت نسبي، قياسي، حقوق سيتي جمعيرهاي، متغينيزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشيم

 يا، نهادهي و مذهبي، زبانيان تعدد نژادي ميدار ين، روابط معنيهمچن. ع درآمد اشاره کردي و توزيعموم

 . ١ دولت با اندازه دولت به دست آمده استيزان تمرکز ماليو م) يارذ و ساختار قانونگيقواعد انتخابات (ياسيس

 نفت، انقالب، جنگ، يمت جهانيش قير، متاثر از افزاي چند دهه اخيران، طياندازه دولت در اقتصاد ا

 دولت به ي منابع ماليخصوص، وابستگ به.  بوده استيها دستخوش نوسانات متي پس از جنگ و رشد قيبازساز

 اقتصاد و گسترش يجاد ساختار دولتي بر ايمير مستقين دوره، تأثي حاصل از صادرات نفت خام در ايدرآمدها

د ي اقتصاد و تشديثبات يز اسباب بيمت نفت ني  قي جهانيها ا تکانهيهمزمان،  نوسانات . اندازه دولت داشته است

 .ران را فراهم نموده استيامداخالت دولت در اقتصاد 

 نسبت به تحوالت اندازه دولت يتواند شناخت خوب ي مي طوالن  نسبتاًيک دوره زماني در ين مقدمه، بررسيبا ا

.  فراهم سازدي آتيها يريگ مي کارآمدتر در تصمي آن به سمت و سويده  جهتي برايده مناسبيران و ايدر اقتصاد ا

، اندازه ي و بخش عمومي، دولت عموميت دولت به سه سطح دولت مرکزيعالک سطوح فين گزارش، با تفکيدر ا

ن يها و مصارف دولت در ا نهين مطالعه بر بعد هزي ايتمرکز اصل. ردي گي قرار مين سطوح مورد بررسيدولت در ا

ها و  استيس (يا ربودجهي، غيا ر بخش بودجهي دولت به سه زيها تيک فعالين، با تفکيهمچن. باشد يسه سطح م

 .گردد ي ميطور جداگانه  بررس ها به ر بخشين زيها، نقش دولت در ا يو تصد) نيم قوانيتنظ
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 ي بحث نظر-٢

 ي اندازه دولت و رشد اقتصاد-١-٢ 

بر طبق نظر . ١ان اقتصاددانان وجود داردي در مي بر رشد اقتصاد درباره اثر اندازه دولتيدگاه کليدو د

 موجود در ذات دولت، ي هايي رود اندازه دولت بزرگتر بواسطه ناکارايل مک گروه از اقتصاددانان، احتماي

 ير مي تصويند رشد اقتصادي دولت در فرآي را برايگر، نقش مهميگروه د.  را کاهش دهديرشد اقتصاد

 و ين منافع خصوصي موجود بي را در رفع تضادها و تقابل هاير، دولت نقش مهميبر طبق نظر اخ. کنند

 کند و يرساخت ها را ارائه ميه حمل ونقل، ارتباطات و زي شبي عموميدولت کاالها.  کنديفا مي اياجتماع

 رود ين احتمال ميبنابرا. ار الزم برخوردار استي از قدرت و اختي منفيم اثرات خارجيا تنظي حذف يبرا

 . ع کندي را تسريدولت بزرگتر رشد اقتصاد

مل، الندا، ي مثال، گيبرا.  دهديد قرار ميي را مورد تابيدگاه رقي، هر دو ديج مطالعات تجربينتا

نن، فاستر و هنرکسون و دار و ي و روبلو، گوسه، تانيسترليمل، بارو، رومر، الکساندر، اي و گيساندرز، فالو

 که در اين ميان افرادي مانند  داردي بر رشد اقتصاديانباريجه گرفته اند که دولت بزرگتر اثر زي نت٢يرخلخاليام

؛ در اين نتيجه را در قالب يک رابطه غيرخطي ميان اندازه دولت و رشد اقتصادي نشان دادند) ١٩٩١(ارو ب

جه ي نت٣ينلت، کاراس و قالين و رينسون، رام، گرسمن، هلمس و هاتن، لوي مانند رابيگريکه در مطالعات ديحال

 .  استيع کننده رشد اقتصاديگرفته اند که دولت تسر

 در حال ي و در کشورهايافته رابطه منفي توسعه ي مصرف دولت در کشورها٤ گوپتايدر بررس

  ٦ر و تالوکيگر. دندي متضاد رسيجه اي به نت٥وارجان و همکارانيد.  داردي با رشد اقتصاديتوسعه رابطه مثبت

جه گرفتند که مصرف دولت در ين زدند و نتي از کشورها تخمي مختلفيها  گروهي براييمعادالت مجزا

.  استين رابطه منفير کشورها اي ساي که براي دارد در حالي با رشد اقتصادي رابطه مثبتيياي آسيرهاکشو
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. ف مصرف دولت داردي تعري به چگونگي بستگي رشد اقتصاديجه گرفت که اثر مصرف دولت روي  نت١گوپتا

 دارد در يبر رشد اقتصاد ي در حال توسعه در کوتاه مدت اثر مثبتيافت که اندازه دولت در کشورهاي در٢نيل

جه ي نت٣ل و همکاراني و اگيگوري و ميت، کرمنديدر نها.  باشديان مدت برقرار نمين رابطه در ميکه ايحال

 .  وجود نداردين اندازه دولت و رشد اقتصادي بي داريگرفتند که رابطه معن

ز به ي صورت گرفته نيدر مخارج دولت بر رشد اقتصايران در مورد تاثي که در اقتصاد اييها ي بررس

 ي دولت طي بودجه عمومينه دولت  بر مبناي اندازه بهيبه بررس) ١٣٨٣( زاده يقل. ده استي رسيج متفاوتينتا

 مهم موثر بر يرهاي از متغيکين مطالعه نشان داد که مخارج دولت يج اينتا.  پرداخت١٣٣٨-٨٠ يدوره زمان

) ١٣٨٣ (يعسل.  درصد قرار دارد٧/٢٣ تا ١/٢٣ه دولت در دامنه نين اندازه بهي کشور بوده و همچنيرشد اقتصاد

 از آن ين مطالعه حاکيج اينتا.  قرار دادي را مورد بررسي بودجه عمومي با مخارج جاريرابطه رشد درآمد مل

، يه گذاريط مفروض در مدل موجب کاهش سرماي در بودجه دولت در شرايش مخارج جارياست که افزا

دهند که اندازه دولت در حوزه  ينشان م)  ١٣٨٥ (ي و مصلحيلين.  شودي کار ميروي نياد و تقاضا بريتول

ها، بانکها و  شرکت(ها  يز اندازه دولت در حوزه تصديو ن) يها و موسسات دولت وزارتخانه (يبودجه عموم

 مرتبط يد معکوس با رشد اقتصاU يبه طور جداگانه در قالب دو منحن)  وابسته به دولتيموسسات انتفاع

 ين مطالعه بطور کليا.  اثر کاهنده بر رشد استيز به طور مطلق داراي نيا ربودجهي غيها دخالت. است

 .باشد يران مي دولت در اقتصاد ايا ربودجهي و غيا  بودجهيها تينه نبودن فعالينشاندهنده به

  دولتيها تي انواع فعال-٢-٢

 يا ربودجهي، غيا ربخش بودجهيتوان به سه ز ي دولت را ميها تي، فعالي کليبند ک دستهي           در 

ل اثرات يدر اکثر مطالعات انجام شده، تنها به تحل. م کردي دولت تقسيهايو تصد) نيم قوانيها و تنظ استيس(

 در حال توسعه که نقش ياما در کشورها. است  پرداخته شدهيت دولت بر رشد اقتصادي فعاليا بودجه

 دولت بر رشد يها تير فعاليتوان تأث ي دولت در آنها باالست، نميها ي و تصديا دجهبو ري غيها تيفعال

) ژه نفتيبو (يعي منابع طبي دارايتوان به کشورها ي مثال، ميبرا.  کرديا  را محدود به نقش بودجهياقتصاد

قتصاد  دولت در ايهايش تصدي حاصل از صادرات نفت سبب افزاين کشورها درآمدهايدر ا. اشاره کرد

لذا . دخالت کند) اعم از خرد و کالن (يه سطوح اقتصاديابد که در کلي ين دولت توان آن را ميهمچن. شود يم

_____________________________________________________________________ 
١ - G.S. Gupta (١٩٨٩) 

٢ - Lin (١٩٩٤) 

٣ - Kormendi and Meguire (١٩٨٥) and Agell et al. (١٩٩٧،١٩٩٩) 



 ٧

. ١ز لحاظ کردي را نيا ربودجهي غيارهايست معيبا ين کشورها مي اندازه دولت در ايق اثرگذاري محاسبه دقيبرا

  :٢کنند ي مداخله ميقتصاد ايها تيگاه در فعالين شکل از سه جايتر يها در کل دولت

  از جانب حکومتيندگينده، به نماي حاضر و آيها گاه مقام حافظ منافع نسلياز جا -١

  داده استي آن  رايها  که به برنامهيا ت جامعهيگاه مقام منتخب اکثرياز جا -٢

ها و  ات شرکتيدار و در چارچوب عمل  بزرگ، در موضع بنگاهيک کارفرمايگاه ياز جا -٣

 يموسسات دولت

ن سه يها بتوانند ا ن است که دولتيرد ايد مدنظر قرار گي که باي از نکاتيکيها   عملکرد دولتيابيدر ارز

. ع نکنندييگر را تضي ديها گاه، منافع گروهيک جايق در ي توفيز و مشخص حفظ کنند و برايگاه را به طور متمايجا

نده ي با منافع دولت به عنوان نماييند منافع کارفرماشو يها کارفرما م  دولتيا نشان داده است که وقتيتجربه دن

موضوع . د کارفرما شونديها نبا شود دولت ين منطق است که گفته ميکند و با ا يدا ميت جامعه،  تداخل پياکثر

ت هوادار ي حفظ اکثريلند برايها ما شود دولت ين است که گفته ميشود ا ين راستا مطرح مي که در هميگريد

  حفظ و ي برايبه عنوان مثال ممکن است دولت بخواهد از ثروت نفت.  را فدا کنندي و حکومتين نسلي بخود، منافع

 يي از رفتارهايري جلوگيبرا.  نداشته باشدينده توجهي آيها  ش هواداران خود استفاده کند و به حفظ منافع نسليافزا

ن يا. شود يه مي بودجه توصيساز ازد، شفافس ي مختلف را براساس سه محور  باال مخدوش ميها که منافع نسل

 .گردد  يز منجر ميت حقوق افراد جامعه ني و رعايساالر ت به اصول مردمي در نهايساز شفاف

  دولتيا  نقش بودجه-١-٢-٢

 از يبخش مهم.  ساالنه استيها ق بودجهي از طري دولت بر رشد اقتصادي اثرگذاري از مجاريکي

 که يدر صورت. شود يق بودجه به مرحله اجرا گذاشته مي، از طري مختلف اقتصاديها ها در نظام ف دولتيوظا

 الزم برخوردار باشد، امکان يي و روش نظارت و کنترل بر آن از کارايين بودجه، نظام اجرايه و تدويند تهيفرآ

ر اقتصاد است ار مهم ديلذا بودجه دولت از مباحث بس. گردد يف محول شده به دولت فراهم مي بهتر وظاياجرا

 دولت را يا  نقش بودجهيبه طور کل. کند يفا مي جامعه ايها دن به هدفي در تحقق بخشيکه نقش مهم

ک يم کرد، که هر يت عدم تعادل بودجه تقسيرينه و مدي درآمد، انجام هزيآور توان به سه حوزه جمع يم

 .گذارند ي مياثرات خاص خود را بر رشد اقتصاد
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، اهرم ي واقعيها تيد و فعالي در اقتصاد در مقابل گردش توليم گردش مالي تنظيها زمينن مکايتر  از مهميکي

 در کل يتوانند بر گردش مال ي ميا ان منابع و مصارف بودجهيم جريها با تنظ  دولت١.ت بودجه استيريمد

 و انضباط يتصادن ثبات اقي بيار پرقدرتيمطالعات مختلف نشان داده است که رابطه بس. اقتصاد اثر بگذارند

از يز ني ني به ساختار منسجم اقتصاديا  بودجهيمند کردن رفتارها  و قاعدهينظم مال. ها وجود دارد  دولتيمال

شود و  يابد، ثبات اقتصاد کالن برقرار مي بي شکل درستيا  بودجهي ماليها اني که جريشود زمان يگفته م. دارد

 ي آنکه بودجه دولت بتواند نقشيبرا. ابدي يدار مي، شکل پايتين وضعي به عنوان دستاورد چنيرشد اقتصاد

 و ي انبساطيها استي و سيا   بودجهيها ليد تعدي کشور داشته باشد، بايروشن و قابل درک بر رشد اقتصاد

 . معنادار داشته باشديوندي در اقتصاد پي ماليها اني با جريا  بودجهيانقباض

ن يبرخوردار هستند، درآمد حاصل از ا) …ت، گاز، معادن و نف (يعي که از مواهب طبييدر کشورها

 بر سطح يي حاصل از فروش داراياگرچه درآمدها. دهد يل مي دولت را تشکي از درآمدهايمنابع جزء بزرگ

 را ين درآمد استفاده نشود در بلندمدت رشد اقتصاديح از ايت صحيريگذارد، اما اگر با مد ياقتصاد اثر مثبت م

دولت در .  دارنديير به سزاي تأثي عموميريگ مي تصميين درآمدها بر ساختار و کارايا.  دادکاهش خواهد

 شده يآور ات جمعيشود و به کمک مال ي انتخاب ميريگ يق رأي هستند، از طريعي که فاقد منابع طبييکشورها

 ي، وابستگيعي از منابع طب برخورداريش، در کشورهايها نهي هزين مالي تأميکه دولت برايدر حال. شود ياداره م

 يش دقت نظر کمتريها نهي شده از آحاد جامعه دارد، لذا در انجام هزيآور  جمعياتي مالي به درآمدهايکمتر

ان يرتر نماي ديها در سطوح مختلف اقتصاد شودکه عدم تعادل ين درآمدها سبب مين وجود ايهمچن. دارد

 .ابندي يشتريها دوام ب ييد و ناکارانشو

   دولتيا ر بودجهي نقش غ-٢-٢-٢

 ي کليدر نگاه. گذارند يز بر عملکرد اقتصاد اثر مين و مقررات نيها و قوان استي سيها از مجرا دولت

 از يا  بلکه گستره،شود يار محدود نمذاستگير موردنظر سين و مقررات تنها بر متغياستها و قواني سياثرگذار

ار ين اثرات بسي تمام ايابيرند که ارزيپذ ي دولت اثر مياستهايز س در ابعاد خرد و کالن  اي اقتصاديرهايمتغ

  .٢دشوار است

 مثال، در يبرا. رديگ ي بخود ميگري، وضع مقررات روند ديعي برخوردار از منابع طبيدر کشورها 

 الزم ي و نهادهاي، اجتماعي اقتصاديها رساختيجاد زي درآمد حاصل از صادرات نفت بدون اي نفتيکشورها
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ش ي شدن پي به سمت دولتيشتريشود که اقتصاد با سرعت ب ين امر موجب ميا. شود يق مي تزريه بخش دولتب

 .دا کندي پيعتري مقررات محدودکننده ابعاد وسيرود و برقرار

 قابل ي کميها  در شاخصي منتج از آن به راحتي دولت و مقررات نظارتيتي حاکميهرچند آثار اقدامها 

 ين کشورها کمتر از حد واقعيشود که اندازه دولت در ا ين اثرات سبب ميکن در نظر نگرفتن ايلست، ي نيساز ادهيپ

ن يي تعيلذا برا. ردي دولت بر عملکرد اقتصاد صورت نگيها تير فعالي از تاثيقين زده شود و محاسبه دقيآن تخم

 . شوديز توجه خاصي دولت نيا هربودجي الزم است به نقش غيعي برخوردار از منابع طبينقش دولت در اقتصادها

 ي دولتيها ي تصد-٣-٢-٢

ار ي را در اختي متعدديرمالي و غي ماليها ، بخشيعي برخوردار از منابع طبيژه در کشورهايها بو  دولت 

 بخش يها تيار و حوزه فعالي بر ساختار اقتصاد  از جهت منابع تحت اختي دولتيهايها و تصد تيمالک. دارند

 از ي ناشي اقتصادي از صرفه هايريگ جه بهرهي نتي دولتيها ي از تصديبخش.  دارديا ودکننده اثر محديخصوص

مطالعات . آهن، آب، برق و تلفن اشاره کرد ر راهي نظيتوان به موارد ي مثال ميبرا. تها استي فعالياس در بعضيمق

بخش . د بوده استيز مفيشرفته ني پي در کشورهايها حت تين فعالي دولت در ايهاي نشان داده است که تصديمتعدد

تواند سازوکار  ي مييها رساختين زيدر مقابل، بهبود چن.  را داردييها تين فعالي توان ورود به چني به سختيخصوص

گر، هرچه دولت بزرگتر ي دياز سو.  را کاهش دهديدي توليها نهي را رونق بخشد و هزي بخش خصوصيها تيفعال

 يها تي کم فعالييل کارايت، به دلين وضعيا. شود يتر م  کمرنگيرصه اقتصاد در عيشود، حضور بخش خصوص

  .١ خواهد داشتي را در پي و رشد اقتصاديريپذ انه، کاهش رقابتيجو  رانتيها تي و گسترش فعاليدولت

 ت دولتي سطوح فعال-٣-٢

 . رسد يانجام م به ٤ي و بخش عموم٣ي ، دولت عموم٢ي دولت در سه سطح شامل دولت مرکزيها تيفعال

  ي دولت مرکز-١-٣-٢

تواند  ي ميدولت مرکز. ک کشور بر تمام قلمرو کشور گسترده استي ي دولت مرکزياسيت سيحاکم

 در درون کشور هستند، يت اقتصادي فعالي که داراي خارجي نهادي و واحدهاي داخلي نهادي تمام واحدهايبرا

، ارتباط با ي جامعه مانند دفاع ملي در جهت منافع کليمات جمعن خدي نسبت به تأميدولت مرکز. ات وضع کنديمال
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بعالوه، دولت .  کشور پاسخگو استي و اجتماعينه نظام اقتصادي و عملکرد بهيت عموميگر کشورها، نظم و امنيد

 انتفاع خانوارها است ي مانند آموزش و بهداشت که عمدتاً براين خدماتي تأمي براي ممکن است مخارجيمرکز

 ي مجريدولت مرکز.  داشته باشدي انتقاليها گر دولت پرداختي در سطوح دي نهاديام داده و به واحدهاانج

 از دولت است که بدنه ين تنها سطحيهمچن.  در اقتصاد استيا ضد تورمي ي تورمي فشارهاي روي مالياستهايس

در اکثر کشورها،  دولت . ندن و اجرا کي تدوي را درجهت مقاصد ملييها استي تواند سي آن ميگذار استيس

ها  و   از سازمانيک گروه مرکزيب ياز ترک" ن دولت عمومايا. ن سطح دولت استيتر دهيچين و پي بزرگتريمرکز

ت دولت ي فعال تحت حاکمي را  عالوه بر واحدهاي منفرديک واحد نهاديشود که  يجاد ميها ا وزارت خانه

 شکل - برخوردار هستندي اضافي دولتيل واحدهاي تشکي برايار کافي مجزا و اختيک نشان قانوني  که از -يمرکز

 ١ .دهند يم

 . استيها و موسسات دولت ران شامل وزارتخانهي در اين بودجه، دولت مرکزيطبق قوان

  ي دولت عموم-٢-٣-٢

 کنترل و ي دولتي که توسط واحدها٢يربازاري غير انتفاعي و همه مؤسسات غي دولتيهمه واحدها

 را يا شبه عمومي ي عمومي، شرکتهايدولت عموم. ٣رديگ يشوند را دربرم ي مين ماليمده تأمبطور ع

ک کشور وجود يک سطح دولت درون يش از ي، ممکن است بي و اداريبات قانونيبسته به ترت. رديگ يدربرنم

ا ي ياستان (يلتاي؛ ايمرکز: شود ي سه سطح دولت در نظر گرفته م٤ دولتي ماليدر نظام آمارها. داشته باشد

ا ي ي کشورها فقط دولت مرکزين سه سطح دولت را نخواهند داشت؛ بعضيهمه کشورها ا. يو محل) يا منطقه

ش از سه سطح داشته باشند که يز ممکن است بي نييکشورها. تر را دارند نييک سطح پايهمراه   بهيدولت مرکز

 يها عالوه بر سطوح دولت، صندوق.  شونديندب  از سه سطح مذکور طبقهيکي مختلف در يد همه واحدهايبا

 در نظر ي از دولت عمومييربخش مجزاي دارند،  به عنوان زياست مالي که در سي بواسطه نقشين اجتماعيتأم

ح ي تشريگر دولت عموميربخش ديل، دو زيدر ذ. ديح گردي در بخش قبل تشريدولت مرکز. شوند يگرفته م

 . گردد يم
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 ) يا ا منطقهي ياستان (يالتي دولت ا-

 مقاصد يک کشور ممکن است براي است که يياين واحد جغرافيا منطقه بزرگتريالت، استان يک اي

 ي بر رويالتيک دولت اي يي و اجرايي، قضايت قانونيحاکم.  شوديم بندي بر حسب آن تقسييا اجراي ياسيس

. رديگ يالت ها را در بر نميگر اي دي دارد گسترده است وليادي زيها حلهالت که معموالً  مي آن امناطقتمام 

 يها نهيا فعال در زميم ي مقي نهادي واحدهايات بر روي وضع مالي براي معموالً استقالل ماليالتيدولت ا

ش ي ها، افزاييت دارايد قادر به مالکين دولت باين ايهمچن. اش را دارد طرهي در منطقه تحت سياقتصاد

 ياست هاي که مطابق با سيير درآمدهايها و سا اتيص مالين صرف و تخصيها و همچن يجاد بدهيها، ا هيسرما

د قادر به انتصاب کارکنان خود به صورت مستقل از ي باين دولت استانيهمچن. خودش کسب نموده است، باشد

 دولت ي مشابه با بدنه اصلي  به روشيالتي دولت ا ي اصليها ها و سازمان وزارتخانه.  رون باشدي از بيکنترل ادار

ت دولت ي تحت حاکميبعالوه، ممکن است مؤسسات فعال. سازند ي را مي منفرديک واحد نهادي، يمرکز

 در کشور يف، دولت استانين تعريبر طبق ا.   وجود داشته باشدي مجزا و استقالل کافيت قانوني با هويالتيا

 .کنند يت ميها فعال استاندر  ي دولت مرکزيها يندگيوان نما ها به عني استانداريوجود ندارد ول

  ي دولت محل-

 ي که برايياين مناطق جغرافي به کوچکتري دولت محلي واحدهايي و اجرايي، قضايت قانوني حاکم

ت دولت يگستره حاکم.  شوديمحدود م) ا شهرستانيمانند شهر (اند  ک شدهي تفکي و ادارياسيمقاصد س

 سطوح يها  دولتي ماليها ن آنها اغلب وابسته به کمکيهمچن.  کمتر استيالتي و ايمرکز از دولت يمحل

 يدولت عموم

 يدولت مرکز

اييالتيدولت ا

 ياستان

 يدولت محل

 * آنيهار بخشي و زي دولت عموم-١شکل

 .شود ربخش مجزا در نظرگرفتهيک زيتواند بعنوان ين ميهمچن.شودير بخش ها ميک از زي شامل هرين اجتماعي تأميها صندوق  *
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د ي باي محليدولتها.  عمل کننديالتيا اي يها بعنوان عامل دولت مرکز نهي زميباالتر بوده و ممکن است در بعض

د در مورد ين باي همچن.افت وام مختار باشنديها و در يه و بدهيش سرماي خودشان، افزايها يينسبت به دارا

ن قادر به انتصاب کارکنان خود، به صورت مستقل يارات بوده و همچني اختي برخي انجام مخارج دارايچگونگ

ه، شهرستان، شهر، شهر ي مانند ناحي دولتي از واحدهايف گسترده اي ممکن است طيآمار دولت محل. باشند

 .گردد يها م يران شامل شهرداري در ايت محلف، دولين تعريبر طبق ا.  رديکوچک و بخش را در برگ

 ي بخش عموم-٣-٣-٢

به عنوان مثال، . ز توجه شودي ني  مربوط به بخش عموميآمارهابه ست يبا ي، ميعالوه بر دولت عموم

ن يچن.  انجام دهندي متصدي دولتي دولت را به درخواست واحدهايتهاي ممکن است فعالي عموميها شرکت

تواند به مبادالت  ي ميک شرکت عموميم، يار مستقي بسيبه شکل.  داشته باشدي مختلفيها  تواند شکلي ميامر

 ييها  خاص در نرخيانيا فروش برق به مشتري خاص با نرخ بهره کمتر يها  مانند پرداخت وام به بخشيمشخص

 يرويستخدام نق ايتواند از طر ي ميک شرکت عموميتر،  يبطور کل.  بپردازدي انجام امور دولتيکمتر  برا

ا ي نهاده ها يمت بازار براي باالتر از قييها متي،  پرداخت قي اضافيها د  نهادهياز خود، خريشتر از حد ني بيکار

 دولت حرکت ياست ماليتر از بازار، در جهت تحقق س نيي پا متي از محصول خود به قيفروش سهم بزرگ

 بخش يها ربخشيا زي - ي مختلفي گروه ها، ممکن استي عمومي آمار شرکتهايآور هنگام جمع. کند

 را شکل خواهند داد يا ، شالودهي عموميچهار گروه از شرکتها.  مطلوب باشديلي اهداف تحلي  برا-يعموم

، يرمالي غي عموميشرکتها: ن چهار گروه عبارتند ازيا. جاد شوديگر اي ديله گروههايتواند بوس يکه م

 يبخش عموم. ي و بانک مرکزير بانک مرکزي غي پولي عموميا، شرکتهيرپولي غي مالي عموميشرکتها

 .ن سطح دولت در اقتصاد استير تريفراگ

، ين اجتماعي تاميها ، سازمانيران شامل دولت مرکزي در ايف، بخش عمومين تعريبر طبق ا

 يدها وابسته به دولت و نهاي، موسسات انتفاع)يشامل بانک مرکز(، بانکها ي دولتي، شرکتهاهايشهردار

 .شود ي ميردولتي غيعموم
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 ف اندازه دولتي تعر-٤-٢

، ١يناخالص داخل) نهيهز(د يبا محاسبه نسبت کل مخارج دولت به تول" اندازه دولت در اقتصاد عموما 

وجه به سطوح سه گانه دولت ن مطالعه، با تيدر ا. شود يده مي هستند، سنجي جاريمت هاير به قيکه هر دو متغ

 .شود ين سه سطح محاسبه مي، در ا)ف مذکوريبر طبق تعر(، اندازه دولت يالملل ني بيدرمنابع آمارها

 راني اندازه دولت در اقتصاد ا-٣

ت دولت در يگر فعالي دي شاخصهايل اندازه دولت و برخي فوق، در ادامه به تحليبا توجه به بحث نظر 

ف ين گزارش، با توجه به تعاريارقام مورد استفاده در ا. ٢شود ي پرداخته م١٣٨٤ تا ١٣٥٢ يلها سايران طياقتصاد ا

ها و  وزارتخانه (ي، مخارج کل دولت مرکزين بودجه ساالنه، در سطح دولت مرکزيمورد استفاده در قوان

گر، ي و به عبارت د)يعمران(ه ي سرمايهاييو تملک دارا) يجار (يا نهي هزيشامل پرداختها) مؤسسات وابسته

 و ي دولتيف، بودجه شرکتهاين تعريدر ا.  استيسيم بودجه نويوه قدي در شي و عمراني جاريمجموع پرداختها

 وزارتخانه ها و ي از پرداختهاين از آنجا که بخشيهمچن. شود ي وابسته به دولت وارد نميبانکها و موسسات انتفاع

_____________________________________________________________________ 
 .  است ناخالص داخلي به قيمت بازار استفاده شدههاي دولت، از ارقام هزينه  در اين گزارش براي برقراري تناسب با هزينه ١

سالهاي مختلف و گزارش وضع مالی   ارقام مربوط به مخارج دولت از قانون بودجه کشور و گزارش اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي- ٢

 . و ارقام هزينه ناخالص داخلي از حسابهاي ملي ايران استخراج شده است١٣٨٤دولت در سال 

 بخش عمومي

 دولت عمومي شرکتهاي عمومي

 دولت مرکزي

 دولت ايالتي يا استاني

 دولت محلي

 غيرماليشرکتهاي عمومي ي ماليشرکتهاي عموم

  بخش عمومي-٢شکل

شرکتهاي عمومي مالي 

 غيرپولي

شرکتهاي عمومي مالي 

 پولي شامل بانک مرکزي
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 ين گزارش آن بخش از پرداختهايرد، در ايگ يآنها صورت م ي اختصاصي از محل درآمدهايموسسسات دولت

.  گردد، مورد نظر است ي  مين ماليتام" ن اعتبارير منابع تامي و سايدرآمد عموم" دولت که از محل يبودجه عموم

ار نبودن ارقام عملکرد از يل در اختي بدليها و موسسات دولت  وزارتخانهي اختصاصيب، پرداختهاين ترتيبه ا

 .شود ي دولت کنار گذارده مي بودجه عموميوع پرداختهامجم

 در نظر ين اجتماعيها و سازمان تأم ي، شهرداري متشکل از دولت مرکزين مطالعه دولت عموميدر ا 

ها و مؤسسات   وزارتخانهي و عمراني جاريها نهي، عالوه بر هزين، ارقام دولت عموميبنابرا. گرفته شده است

 . بردارد ز دري را  نين اجتماعيها و سازمان تأم يه ناخالص شهرداريل سرماي و تشکيرف مصيها نهيوابسته، هز

 يها  شامل شرکتي عالوه بر دولت عموميانه کل کشور، بخش عموميمطابق قانون بودجه سال

قام ، عالوه بر ارين، ارقام بخش عموميبنابرا. شود يز مي وابسته به دولت نيها و مؤسسات انتفاع ، بانکيدولت

ه ناخالص يل سرماي تشکيها نهيو هز) ارقام مصوب (ي جاريها نهي، شامل ارقام مربوط به هزيدولت عموم

    ١.شود يز مي وابسته به دولت نيها و مؤسسات انتفاع ، بانکي دولتيها شرکت

نخست . ردين گزارش الزم است مدنظر قرار گي انجام گرفته در ايها سهيدو نکته درخصوص مقا 

 از ي نرخ ارز صورت گرفت، بخشيکسان سازي، که ١٣٨١ تا سال ي پس از انقالب اسالميدر تمام سالهاآنکه 

 ارز يررسميج در بازار غي راي با نرخهايت شده که اختالف فاحشي ارز تثبيمخارج دولت براساس نرخ ها

 يي کوچک نماياديزان زين دوره به مي اين لحاظ شاخص اندازه دولت طيبه ا. داشته، صورت گرفته است

 رقم ١٣٨٢-٨٤ يها باشد که تنها در سال يار قابل مالحظه ميز بسي نيارانه انرژيدوم آنکه ارقام مربوط به . دارد

 روند اندازه ي بررسين، برايبنابرا.  به ارقام بودجه اضافه شده استي انرژيها حامل) ارانهي(مت ي قيساز شفاف

ارانه يالت نرخ ارز و ياز ارقام مشابه بدون تعد) ١٣٥٢-٨٤(ها  م سال تمايح داده شد برايترج) يمرکز(دولت 

، اندازه يارانه انرژيالتفاوت نرخ ارز و   مربوط به مابهياما با در نظر گرفتن ارقام برآورد.  استفاده شوديانرژ

 .رديگ ي قرار مي مجزا مورد بررسيتر خواهد بود که در بخش ار بزرگيل شده بسي تعديدولت مرکز

 ي اندازه دولت مرکز-١-٣

 پس از انقالب ي از کاهش قابل مالحظه آن در سالهاير حاکي سه دهه اخيشاخص اندازه دولت ط

 ي درصد بود، در سالها١/٤٥در حدود ) ١٣٥٢-٥٧ (ي نفتي رونق درآمدهاين نسبت که در سالهايا. است

_____________________________________________________________________ 
 از بخش عمومي، بخش عمومي در ايران بايد نهادهاي عمومي غيردولتي مانند آستان قدس ٢٠٠١GFSM تعريف ارايه شده توسط  بر طبق- ١

را نيز در برداشته باشد که به دليل  عدم دسترسي به اطالعات آنها در اين گزارش آورده ... رضوي، بنياد جانبازان، بنياد شهيد انقالب اسالمي و 

 .نشده است
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ز ي از آن ني ناشيليمخارج تحمان جنگ، يبا پا. افتي درصد کاهش ٣/٢٧به ) ١٣٥٨-٦٧(انقالب و جنگ 

 برنامه پنجساله اول يب، در سالهاين ترتيبه ا. ديا گردي مه(GDP)د ي رشد توليط برايافت و شرايکاهش 

 برنامه اول ي سالهاي در طGDPرشد. افتيل ي درصد تقل٤/١٧ به سطح GDPتوسعه نسبت مخارج دولت به 

 ي مخارج دولت، موجب کاهش اندازه دولت در طي درصد٢/٦انه يرغم رشد سال ي درصد بوده که عل٩/٦

افت که با وجود ي درصد کاهش ٩/٢ برنامه دوم توسعه به ي سالهاي در طGDPرشد . است برنامه اول شده

. است تر شده  نسبت به برنامه اول توسعه بزرگين سالها، اندازه دولت مرکزي اين مخارج دولت در طييرشد پا

ن ي اي برنامه سوم توسعه موجب کاهش اندازه دولت در طي سالهاي در طيخلد ناخالص داي توليرشد باال

ن دوره ي برنامه سوم نسبت به برنامه اول و دوم و همچنيانه مخارج دولت در طيهرچند رشد سال. است سالها شده

 و ١/٢٢ب يت برنامه پنجساله  دوم و سوم توسعه، نسبت اندازه دولت به تريدر سالها. انقالب و جنگ باالتر است

تر   واحد درصد بزرگ٥ حدود ١٣٨٣ نسبت به سال ١٣٨٤اندازه دولت در سال .  درصد بوده است٦/٢٠

د ناخالص يتر تول فيتر مخارج دولت و هم به سبب رشد ضع عيش هم به سبب رشد سرين افزايا.است شده

 )١جدول شماره .(است  بوده١٣٨٤ در سال يداخل

دهد، جز  ي را نشان ميز روند مشابهي نGDP به يخارج عمران  و مGDP به ينسبت مخارج جار 

 برنامه دوم به ي درصد در سالها٤/١٥ از GDP به يآنکه در دوره پنج ساله برنامه سوم نسبت مخارج جار

 برنامه پنجساله يمانده از سالهاي باقيمه تمام عمراني نيبا توجه به انبوه طرحها. افته استيش ي درصد افزا٥/١٥

 از ي دوره پنج ساله برنامه سوم، ناشي طGDP به يتوان انتظار داشت که کاهش نسبت مخارج عمران يمدوم، 

ن نکته، يبا توجه به ا.  باشدي از آن به مخارج جارييص سهم بااليت منابع بودجه دولت پس از تخصيمحدود

 درصد برخوردار شد که باعث ٤٨ در حدود ييار باالي از رشد بس١٣٨٤ در سال يمطابق با انتظار، مخارج عمران

 ي به عمرانين وجود، نسبت مخارج جاريبا ا.  شدGDP به ي نسبت مخارج عمراني واحد درصد٩/١ش يافزا

 و ٢جدول شماره . ( باشدي م٢تر از  بزرگ) ١٣٧٥ و ١٣٧٢ يبجز سالها( بعد از انقالب يها باً در تمام ساليتقر

 )  ١نمودار شماره 

 برنامه دوم و ي سالهاي طGDP به ي و عمرانيدولت و دو نسبت مخارج جارمالحظه نسبت اندازه  

 دولت از محل صدور نفت خام ي از کاهش درآمدهاي ناشي رکود اقتصاديدهد که در پ يسوم توسعه نشان م

. است  بودهي نزول١٣٧٨ تا ١٣٧٧ ي سالهايکساله در طي يا  اندازه دولت با وقفه١٣٧٧ و ١٣٧٦ يها در سال

 دولت و ي نفتيش درآمدهايرغم افزا ي سبب شد که عل١٣٧٨ در سال يش رکود اقتصادين تدوام و افزايهمچن
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 برنامه دوم و سوم توسعه و يها ن سال نسبت به تمام سالي اندازه دولت در ا١٣٧٩ باال در سال يرشد اقتصاد

 بعد، مجدداً اندازه دولت در يا در سالهي نفتيافتن رونق درآمدهايبا تدوام .  کوچکتر باشد١٣٨٤ن سال يهمچن

 ١٣٨٣ اندازه دولت در سال يعلت کاهش نسب). ١ و نمودار شماره ٢جدول شماره . (افته استيش ياقتصاد افزا

 است که ين در حاليا. ن سال استيدر ا) ي درصد٣/٦٧تحقق ( دولت ي عمرانيها نهيعدم تحقق کامل هز

 ١٣٨٢نسبت به سال ) يره ارزي و برداشت از حساب ذخيفت نيبا احتساب درآمدها( دولت يمجموع درآمدها

 .است  درصد رشد داشته٢١حدود 

رات يياول، تغ: ن قرار استيخورد از ا ي به چشم مي آمار دولت مرکزي که در بررسيگرينکات د

. ندک ي ميروي پي و به تبع آن رشد اقتصادي نفتيرات درآمدهايي از تغيک وقفه زماني با ياندازه دولت مرکز

 کاهش يها  در سالي که حتي نسبت به کاهش دارد بطوريي باالي دولت چسبندگي جاريها نهيدوم، هز

شتر در کاهش ي دولت بين کاهش منابع درآمديبنابرا.  باشدي برخوردار مي از نرخ رشد مثبتي نفتيدرآمدها

 . گردد يان مي آن نماي عمرانيها نهيهز

  ي مخارج سرانه دولت مرکز-١-١-٣

.  کشور دانستيخ اقتصادي در تاريي استثنايا د دورهيرا با ) ١٣٥٢-٥٧ (ي نفتيوره رونق درآمدهاد 

. ديک به چهار برابر گردي از صادرات نفت خام نزدي مدت چند ماه درآمد دولت ناشين دوره، طيدر ا

 يت سالهايافت و با جمعي يالعاده ا ش فوقي چند سال افزايز طيط وفور منابع ، مخارج دولت نين، در شرايبنابرا

جداول ( قرار گرفت يي در سطوح باال١٣٧٦ ثابت سال يمتهاي کشور، مخارج سرانه دولت برحسب ق١٣٥٠دهه 

 ).٥ و٤شماره 

 سه دهه يزان خود طين مي برنامه پنجساله اول توسعه، متوسط مخارج سرانه دولت در کمتريدر سالها 

ب آن يافت و همواره ترکيش ي و سوم، متوسط مخارج سرانه دولت افزا برنامه پنجساله دوميدر سالها. ر بودياخ

 ١٣٨٤ دولت در سال يمخارج سرانه واقع). ٣ و نمودار شماره ٤جدول شماره ( سرانه بود يبه نفع مخارج جار

 ين سطح خود در سالهاي داشت و به باالتريري رشد چشمگي و هم عمرانينسبت به سال قبل هم در بخش جار

 .دير رسياخ

  بودجه دولتي منابع ارز-٢-١-٣

 دولت يتهاي از گسترش حجم فعاليز حاکير نيک دهه اخي ي بودجه دولت طي سهم منابع ارزي بررس

 متوسط ساالنه نرخ رشد درآمد ١٣٨٤ تا ١٣٧٤ ي سالهايط. ن منابع استيشتر به اي بيران با اتکايدر اقتصاد ا
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 درصد و متوسط نرخ تورم در حدود ٣/٢٥به بودجه در حدود افته يص ي حاصل از صدور نفت خام تخصيالير

افته يش ي افزاي واقعيمت هاي فروش نفت در بودجه  به قيالين، سهم درآمد ريبنابرا.  درصد بوده است٨/١٨

 ي سالهايبا توجه به آنکه ط.  درصد رشد داشته است٦ نفت در بودجه دولت حدود ي دالريدرآمدها. است

 ي در کشورها(CPI) ي کاالها و خدمات مصرفيط ساالنه نرخ رشد شاخص بها متوس١٣٨٤ تا ١٣٧٤

د بودجه يار قدرت خري درصد بوده است، مع٢ کشور ما هستند، در حدود ي تجاري اصليکه طرفها ،يصنعت

 ). ٨جدول شماره ( آن است يتهاي از گسترش فعاليز حاکي دولت نيدالر

 بوده و سپس از سال ي نزول١٣٧٣-٧٧ يها  ساليط از کل مخارج دولت در ي نفتيسهم درآمدها

د توجه يبا). ٢نمودار شماره (دهد  يکاهش نشان م"   مجددا١٣٨٤ تا ١٣٨٢افته و از سال يش ي افزا١٣٨١ تا ١٣٧٨

الحساب عملکرد شرکت نفت و سود  يات علي از احتساب مالي ناش١٣٨٤ن نسبت در سال يداشت که کاهش ا

 دولت است که باعث روند ير درآمدهاي و ساياتي ماليب به درآمدهايترتالحساب شرکت نفت به  يعل

 ي نفتي نسبت درآمدهاير درآمدها به کل مخارج دولت و روند نزولي و ساياتي مالي درآمدها  نسبتيصعود

 .است به  مخارج دولت شده

 ها  اندازه دولتيالملل نيسه بي مقا-٣-١-٣

 از آن است که اندازه ي و در حال رشد وجود دارد حاکافتهي توسعه ي که از اقتصادهايشواهد 

شرفت در يرود که با پ ي، انتظار ميبه طور کل. کند ير مييب مخارج آنها در مراحل توسعه تغيها و ترک دولت

 .دير نمايي تغيها به نفع مخارج جار ب مخارج دولتي الزم، ترکيرساختهايمراحل توسعه و فراهم آمدن ز

 در حال ي از کشورهاي در تعدادGDP به ي اندازه دولت و نسبت مخارج جار٩در جدول شماره  

ن کشورها، نروژ، يان ايدر م.  آورده شده است٢٠٠٤ تا ١٩٧٥ ي سالهايران طيافته به همراه ايتوسعه و توسعه 

 . صادرکننده نفت حضور دارنديران به عنوان کشورهايز عالوه بر ايک ني و مکزياندونز

. رسد ي مختلف قابل توجه به نظر ميان کشورهاي در ميسه اندازه دولت مرکزياره مقاچند نکته درب 

 يک مشابه با کشورهاي و مکزيران ، اندونزي در حال توسعه مانند اي در کشورهاياول، اندازه دولت مرکز

 يي اروپايورها نسبت به کشي، در سطوح کمتريافته برخوردار از اقتصاد باز مانند کانادا، کره و مالزيتوسعه 

 اروپا مانند مجارستان و لهستان ي بلوک شرقين کشورهايافته، مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنيتوسعه 

ک شدن به اقتصاد اروپا يراً درصدد نزديه که اخي مانند ترکي در کشورين اندازه دولت مرکزيهمچن. قرار دارد

 . داردييار باالير رشد بسيخباشد در دهه ا يه  اروپا ميوستن به اتحاديو پ
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 يافته مربوط به مخارج جاري توسعه ي در کشورهاي از اندازه دولت مرکزييار بااليدوم، سهم بس 

ن اقتصاد ي، و همچنيران، اندونزي در حال توسعه مانند اي کشورهاين سهم برايباشد که ا ي ميدولت مرکز

ش سطح توسعه کشورها نقش دولت در يرسد با افزا ين به نظر ميبنابرا.  کمتر استي مانند مالزينوظهور

 ين رفاه اجتماعي و همچنيت، بهداشت و آموزش عمومي مانند امنيشتر به ارائه کاالها و خدمات عمومياقتصاد ب

 .رديگ ي به عهده ميگذار هيد و سرماي در بخش توليار کمتري محدود شده و نقش بسي انتقاليو پرداختها

 يگر دولت عموميست در کنار نقش سطوح ديبا ي مختلف مي در کشورهايسوم، نقش دولت مرکز 

 توسعه ي در اقتصادهاي محليرسد نقش دولتها يبه نظر م. ده شودي ديالتين دولت اي و همچني دولت محليعني

 ييکايافته آمري توسعه ي در اقتصادهايالتي اين نقش دولتهاي مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنييافته اروپاي

 .١تر باشد ر کشورها پررنگيک نسبت به سايکا، کانادا و مکزيمانند آمر

 از جمله ير کشورها الزم است به نکات مختلفيران با ساي ايسه اندازه دولت مرکزي مقايچهارم، برا 

ارانه ي دولت مانند ين مخارج خارج از بودجه اي دولت در اقتصاد و همچنيها يگر يزان مداخالت و تصديم

 اندازه بخش ي برا٢ و ١آمار ارائه شده در جداول .  مبذول گردديالتفاوت نرخ ارز توجه کاف  و مابهيانرژ

تر بودن اندازه دولت   بزرگيايتواند گو يمبخش بعد ل شده در ي تعدين اندازه دولت مرکزي و همچنيعموم

 .باشد  جهان ي از کشورهاياريران نسبت به بسيدر اقتصاد ا

 ل شدهي تعديزه دولت مرکز اندا-٤-١-٣

التفاوت نرخ   و مابهيارانه انرژي يهمانگونه که در قسمت قبل اشاره شد با درنظرگرفتن ارقام برآورد

 . ٣تر خواهد بود ار بزرگيل شده بسي تعدي، اندازه دولت مرکز٢ارز

_____________________________________________________________________ 
١ - Government Finance Statistics, Yearbook ٢٠٠٤. 

به  برآورد نموده که با افزودن اين ارقام ١٣٨١ تا ١٣٥٠را براي سالهاي التفاوت نرخ ارز  يارانه انرژي و مابه ارقام) ١٣٨٤(محمد کردبچه  - ٢

رقم برآوردي يارانه انرژي در طي سالهاي . کند يمخارج دولت تصوير متفاوتي از ميزان مخارج دولت به ويژه در بخش مخارج جاري ارائه م

 تا ١٣٦١هاي  التفاوت نرخ ارز در طي سال همچنين رقم برآوردي مابه.  گاهي چند برابر رقم اعتبارات جاري دولت بوده است١٣٧٦ تا ١٣٥٠

عديل مخارج دولت و توليد ناخالص داخلي بنابراين اندازه دولت مرکزي پس از ت. باشد  نسبت به رقم کل اعتبارات دولت، قابل توجه مي١٣٧٣

)GDP (هاي رونق درآمدهاي نفتي، انقالب و جنگ، برنامه اول و همچنين برنامه دوم  التفاوت نرخ ارز در دوره نسبت به يارانه انرژي و مابه

 .باشد  برابر اندازه دولت مرکزي قبل از اين تعديالت مي٣ تا ٢توسعه حدود 
 برآورد و با استفاده از ارقام ١٣٧٦ تا ١٣٤٢نيز يارانه نرخ بهره، نرخ ارز و نفت خام را در سال هاي ) ١٣٧٨(هرپور  صالحي اصفهاني و طا- ٣

بر اساس نتايج اين مطالعه، اندازه دولت تعديل شده در سال هاي بعد از انقالب بطور . برآوردي، اندازه دولت تعديل شده را محاسبه کرده اند

 .     درصد باقي مانده است٥٠ حول و حوش ١٣٧٠ بوده و از اوايل  دهه  درصد٥٥متوسط باالي 
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و )  نرخ ارزيساز سانکيپس از ( به بعد١٣٨١ از سال يا ارانهي يالتفاوت نرخ ارز کاالها ارائه ارقام مابه

ها،  ن سالي اي به بعد در گزارش اقتصاد١٣٨٢ از سال ي انرژيحاملها) ارانهي(مت ي قيساز ن ارقام شفافيهمچن

هاي تعديل  در جدول ذيل نسبت. تر برآورد گردد قيدق ها ن ساليل شده در ايشود که اندازه دولت تعد يسبب م

توان آنها را با ارقام تعديل نشده داخل  آورده شده است که مي ١٣٨٤ تا ١٣٨٢هاي  شده مخارج دولت در سال

ا به عبارت ي GDP به يالت، کوچک ماندن نسبت مخارج عمرانين تعدينکته قابل توجه در ا. پرانتز مقايسه کرد

ل نشده يها نسبت به  ارقام تعد دوره  تمامي از کل مخارج دولت در طيتر شدن سهم مخارج عمران گر کوچکيد

  .باشد ي دولت مي در بخش مخارج جاريارانه انرژي يل بزرگ بودن ارقام برآوردين امر به دليکه ااست 

ل يباشد، که نسبت به رقم تعد ي درصد م٣٦ بيش از ١٣٨٤ل شده در سال ي تعدياندازه دولت مرکز

التفاوت نرخ  هز بودن رقم مابيل ناچيالزم به ذکر است به دل. تر است  واحد درصد بزرگ١٠نشده خود حدود 

ن سال مربوط ي در ايارانه انرژيباً به طور کامل به رقم ين تفاوت تقري، ا١٣٨٤ در سال يا ارانهي يارز کاالها

 .شود يم

 التفاوت نرخ ارز  دولت نسبت به يارانه انرژي و مابه مخارج تعديل شدههاي نسبت
 ١٣٨٤ ١٣٨٢١٣٨٣ سال

 )٤/٢٦ (٣/٣٦ )٦/٢١ (٥/٢٩)٧/٢٢ (٨/٢٩ ل شدهياندازه دولت مرکزی تعد

 )٤/١٩ (٤/٣٠ )٥/١٦ (٩/٢٤)١/١٦ (٨/٢٣ GDPل شده بهيمخارج جاری تعد

 )٩/٦ (٦ )١/٥ (٦/٤)٧/٦ (٩/٥ GDPل شده بهيمخارج عمرانی تعد

 ياندازه دولت عموم -٢-٣

آمار . گردد يز مي نين اجتماعيها و سازمان تأمي شامل شهرداري عالوه بر دولت مرکزيدولت عموم

نه ينه هزي آنها در تمام سالها و در زمينه مخارج مصرفي در زمين اجتماعيها و سازمان تأميمربوط به شهردار

اس کوچک مخارج ين، با توجه به مقيبنابرا.  به بعد وجود دارد١٣٦٧ه ثابت ناخالص آنها از سال يل سرمايتشک

 مشابه با دولت يز از روندي ني عموم، اندازه دولتيزسه با دولت مرکي در مقاين اجتماعيها و تأميشهردار

 در ي نفتي پس از انقالب نسبت به دوره رونق درآمدهاي در سالهايعموماندازه دولت . کند ي ميروي پيمرکز

نه ي از هزين نسبت مخارج جاري و همچنياندازه دولت عموم. افته استي يا قبل از انقالب کاهش قابل مالحظه

 اول، دوم و سوم توسعه بزرگتر بوده است يها در دوره انقالب و جنگ نسبت به برنامه) GDP (يناخالص داخل

ش قابل توجه يبا افزا. رسد ي به نظر ميهين اتفاق بدين دوره، اي در ايد رشد اقتصاديکه با توجه به کاهش شد

 و رشد يج جار مخار رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش ي بعد از جنگ، علي در سالهايرشد اقتصاد
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 در يتف ني از کاهش درآمدهاي ناشيرکود اقتصاد. افتي کاهش ي، اندازه دولت عمومي مخارج عمرانيباال

 برنامه دوم، اندازه ي سالهاي در طيرغم کاهش رشد مخارج عموم ي سبب شد که عل١٣٧٧ و ١٣٧٦ يسالها

 ي سالهاي در طين اجتماعيازمان تأمها و سي شهرداريرشد مخارج عمران .ابديش ين سالها افزايدولت در ا

ن دوره نسبت به دولت ي در اGDP به ي دولت عموميبرنامه سوم توسعه سبب شد که نسبت مخارج عمران

 در سال يه گسترش اندازه دولت مرکزي در ساين اندازه دولت عموميهمچن. ابدي ي کاهش کمتريمرکز

 )٤نمودار شماره   و١ل شماره جدو (. داشته استيي رشد باال١٣٨٣ نسبت به سال ١٣٨٤

 ي در طيز مشابه با دولت مرکزي ني دولت عمومي براي به مخارج عمرانينسبت مخارج جار

 .باشد ي م٢ همواره بزرگتر از ١٣٨٤ن سال ي و همچني بعد از انقالب اسالمي مورد بررسيها دوره

  ياندازه بخش عموم -٣-٣

 وابسته به ي، بانکها و موسسات انتفاعي دولتيا شامل شرکتهي عالوه بر دولت عموميبخش عموم

 در قالب بودجه کل ي دولتيها تيرنده تمام فعالي دربرگيگر، بخش عمومي ديبه عبارت. باشد يز ميدولت ن

ن بودجه کل کشور  و ي ارقام مصوب در قوان١ي دولتي شرکتهاي جاريها نهيارقام مربوط به هز. استکشور 

 ي در حسابهاي دولتيه ثابت ناخالص شرکتهايل سرماينه تشکي آنها ارقام هزيعمران يها نهيارقام مربوط به هز

 ١٣٥٨-٦٢ ين بودجه سالهاي در قواني دولتيالزم به ذکر است که ارقام مربوط به بودجه شرکتها. باشد ي ميمل

 .آورده نشده است

خارج مژه در بخش يو ب)١٣٥٢-٥٧ يسالها( ي نفتي رونق درآمدهايز در سالهاي نياندازه بخش عموم

افت که با توجه ي کاهش ٨/٤٠ به يدر دوره انقالب و جنگ اندازه بخش عموم. ار بزرگ بوده استي بسيجار

  ي سالهاي در طي دولتي شرکتهاي جاريها نهيل در برنداشتن هزين رقم به دليبه نکته ذکر شده در باال، ا

 دوران جنگ و شروع رونق يافتن رکود اقتصاديان يا پاب. باشد ي خود ميکمتر از حد واقع ١٣٦٢تا  ١٣٥٨

، اندازه ي بخش عمومي و عمراني مخارج جاريرغم رشد باال ي برنامه اول توسعه، علي سالهاي در طياقتصاد

   با وقفه١٣٧٧ و ١٣٧٦ ي در سالهاي نفتي از کاهش درآمدهاي ناشيرکود اقتصاد. افتي کاهش يبخش عموم

 و ١٣٧٨ ي در سالهاي باعث کاهش اندازه بخش عمومي و دولت عمومي مرکز نسبت به دولتيشتري بيزمان

 برنامه سوم توسعه سبب شد که اندازه ي سالهاي در طي دولتي شرکتهاي مخارج جاريرشد باال. دي گرد١٣٧٩

.  ابديش ي، نسبت به برنامه دوم توسعه افزاي و اندازه دولت عمومي بر خالف اندازه دولت مرکزيبخش عموم

_____________________________________________________________________ 
  شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت- ١
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 ١٣٨٤ در سال ي دولتي شرکتهاي مخارج جاري به همراه رشد باالي دولت مرکزي مخارج عمرانيد باالرش

 اندازه که  ي بطوردي گرد١٣٨٣سه با سال ين سال در مقاي در ايموجب رشد قابل توجه اندازه بخش عموم

 و ١دول شماره ج (.١افتيش ي افزا١٣٨٤ درصد در سال ٢/٧٢ به ١٣٨٣ درصد در سال ١/٥٧ از يبخش عموم

 ).٥نمودار شماره 

  منابع بودجه کل کشور-٤

 يها  و بودجه در دورهي مالياستگذاري سيريگ تواند نشانگر جهت يارقام مصوب بودجه کل کشور م

 دولت بر اقتصاد يها يگر يتواند گستره تصد ي م٢ي دولتي بودجه شرکتهاين،  بررسيهمچن.  باشديمورد بررس

 .کشور را نشان دهد

 راني بر اقتصاد اي بخش عموميا  تسلط بودجه-١-٤

 درصد ٦٧ش از يب) ١٣٥٢-٥٧ (ي نفتي در دوره رونق درآمدهاGDPنسبت منابع بودجه کل کشور به 

ز کاهش ي نGDP به در دروه انقالب و جنگ، نسبت بودجه کل کشور يهمزمان با رکود اقتصاد. بوده است

اما نسبت منابع . رنامه اول سبب رشد بودجه کل کشور شد بي کشور در طيرونق اقتصاد. داشت يريچشمگ

 برنامه دوم توسعه، متوسط ي در طيبا کاهش رونق  اقتصاد. کرد دا ي پيزيش ناچي افزاGDPبودجه کل کشور به 

افت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه کل يز کاهش ي نGDPانه نسبت بودجه کل کشور به  ينرخ رشد سال

. دي درصد رس٦٠افته و به حدود ي يريش چشمگي برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزاي در طGDPکشور به 

 درصد ٧٢ن نسبت را به حدود يافت و ايش ي برنامه سوم افزاي در طGDPانه نسبت بودجه کل کشور به يرشد سال

سبت بودجه کل که ني دارد بطوريري رشد چشمگ١٣٨٣ نسبت به سال ١٣٨٤بودجه کل کشور در سال . رساند 

جه گرفت که بر طبق يتوان نت ين ميبنابرا. گردد ي درصد بالغ م٨٩ش از ي به بي درصد٤/١٦ با رشد GDPکشور به 

 برنامه اول، دوم و سوم توسعه ي سالهاين بودجه کل کشور، تسلط دولت بر اقتصاد کشور در طيارقام مصوب قوان

الزم به ذکر است که در صورت احتساب رقم . ده استي به حداکثر رس١٣٨٤افته و در سال يش يکشور افزا

 دولت بر اقتصاد يا زان تسلط بودجهي  م١٣٨٢-٨٤ ي در سالهاي انرژيحاملها) ارانهي(مت ي قيمصوب شفاف ساز

 )٦و نمودار شماره  جدول.(ز خواهد رفتي باالتر ن١٣٨٤ن سال ي برنامه سوم و همچنيدر ط

_____________________________________________________________________ 
در حسابهاي ملي نيز ) GDP(از هزينه ناخالص داخلي ) بخش عمومي(هاي بخش دولتي   ارزيابي نقش دولت در اقتصاد از نظر سهم هزينه- ١

 . ايم ده که در اين گزارش بدان نپرداختهمورد توجه بو
 . شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات وابسته به دولت- ٢



 ٢٢

 راني بر اقتصاد اي بخش عموميها يگر ي تسلط تصد-٢-٤

 به بودجه کل کشور ي دولتين نسبت بودجه شرکتهاي و همچنGDP به ي دولتينسبت منابع شرکتها

 يها  يگر ي گسترش تصدياست انبساطي، سيا  بودجهياست انبساطيدهد که دولت همزمان با س ينشان م

ش يافزا). ٦جدول و نمودار شماره  ( بعد از انقالب دنبال کرده استيا  توسعهيها  برنامهيز در طي را نيدولت

 نسبت به ي دولتيتر منابع بودجه شرکتها عي اول و دوم توسعه نشانگر رشد سريها  برنامهين دو نسبت در طيا

 .١باشد ي ميناخالص داخلتوليد ن رشد يمنابع بودجه کل کشور و همچن

افته است ي کاهش يه اندک برنامه سوم توسعي به بودجه کل کشور در طي دولتينسبت بودجه شرکتها

البته احتساب رقم .  دولت باشديها يگر  ي دولت به کاهش تصدي نسبيبنديتواند نشانگر پا يکه م

 را با يبندين پاي دولت اي در بودجه عموم١٣٨٣ و ١٣٨٢ ي در سالهاي انرژيحاملها) ارانهي(مت ي قيساز شفاف

ش ي برنامه سوم بي سالهاي در طي دولتيابع بودجه شرکتها که رشد منيياما از آنجا. کند يد ميي تايشتريقوت ب

. افته استيش يز افزاين برنامه ني اي سالهاي در طGDP به ي دولتي بوده، نسبت بودجه شرکتهاGDPاز رشد 

ف ي ضعيور   بهرهيايتواند گو ي بعد از انقالب مي سالهاي در طGDP به ي دولتيش نسبت منابع شرکتهايافزا

ران ي در اقتصاد  ايدي تولي از طرحهايبردار  بهرهي و مدت زمان طوالنيه در  بخش دولتيرماعوامل کار و س

 .باشد

 و بودجه GDP به ي دولتي، منابع شرکتهاGDPش هر سه نسبت منابع بودجه کل کشور به يافزا

 به يدبنيچ گونه پاين نکته است که دولت هي اياي گو١٣٨٤ به بودجه کل کشور در سال  ي دولتيشرکتها

 کوچک کردن اندازه دولت در يو  برنامه چهارم توسعه برا) ١٣٨٤-١٤٠٤(ست ساله ياهداف سند چشم انداز ب

 .ران نداشته استياقتصاد ا

 راني دولت در اقتصاد ايا ربودجهي نقش غي بررس-٥

 و نقش يا  اشاره شد، الزم است عالوه بر نقش بودجهيهمانگونه که در بخش مباحث نظر 

ها،  استي سيها از مجرا دولت. ز  توجه شودي دولت  در اقتصاد کشور نيا ربودجهي دولت به نقش غيگر يتصد

. گذارند ير ميابعاد خرد و کالن اقتصاد تاثبر کنند  يا اعمال مي که اجرا يمات مختلفين، مقررات و تنظيقوان

 . اشاره کردي، ارز و انرژيبانکل اعتبارات ي از قبييتوان به مداخالت دولت در بازارها يبعنوان مثال م

_____________________________________________________________________ 
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ک شاخص ياز به ساختن يران ني دولت در اقتصاد ايا ربودجهيزان مداخالت غي نشان دادن ميبرا 

 ابعاد يبررس"در ) ١٣٨٤ (يدرگاه. رون استين گزارش بيم که پرداختن به آن از حوزه ايمناسب دار

 دولت يزان اختالل دولت در اقتصاد و اثر بخشيدو شاخص م" راني دولت دراقتصاد ايا ربودجهي غيها دخالت

ف يها در محدوده صفر تا ده تعر ن شاخصيا. ١ن نموده استي  تدو١٣٨١ تا ١٣٣٨ ي سالهايدر اقتصاد را  برا

و عدد ده )  ين عدم اثربخشيشتريب (ين سطح اختالل و اثربخشياند که عدد صفر در آنها نشان دهنده کمتر شده

زان ي دولت ميشاخص اثربخش. باشد يم) ين عدم اثربخشيکمتر (يح اختالل و اثربخشن سطيشترينشاندهنده ب

شاخص کل اختالل از سه . رديگ ي آنها را در بر م٢ين اثربخشين و مقررات دولت وهمچنياستها و قوانياعتبار س

ل ي تشکيدولتن و مقررات يم قواني دولت و اختالل تنظيهايت و تصدي ، اختالل مالکياستگذاريجزء اختالل س

 شاخص کل ي اجزايت نسبياهم.  درصد است٢٧ و ١٨، ٥٥ب ين اجزاء به ترتيک از ايت هرياهم. شده است

ران يگر در اقتصاد ايبه عبارت د. شتر استي بياستگذاريت اختالل سيدهد که اهم ياختالل دولت نشان م

ها و اختالالت بازارها شود، با  يش از آنکه موجب رفع موانع، کاستي اتخاذ شده توسط دولت بيها استيس

 .کاهد يص منابع مي تخصييل شدن به عامل اختالل از کارايتبد

 تعداد ي براي اقتصادي ساالنه اقدام به محاسبه و  انتشار شاخص آزاد٤زري و موسسه فر٣جيتياد هريبن 

دو موسسه عالوه بر ن ي ايها اطالعات مورد استفاده درمحاسبه شاخص. ندينما ي جهان مي از کشورهاياديز

، ياست پولي سيها نهي مداخالت دولت در زميا ربودجهي دولت، بعد غيها يگر ي و تصديا ابعاد بودجه

ن ي ايبررس. دهند يز پوشش ميرا ن... ت و ي، حقوق مالکي ، بازار کار، تجارت خارجيمات دولتيمقررات و تنظ

 يا ربودجهي درباره نقش غير مناسبيتواند تصو ين م جهايگر کشورهايسه آن با ديران و مقاي ايدو شاخص برا

 . ران فراهم سازديدولت در اقتصاد ا

  ي اقتصاديشاخص آزاد -١-٥

ع يد، توزي توليتوسط دولت روفراتر از حد الزم ت يا محدوديعدم اعمال فشار " به عنوان ي اقتصاديآزاد 

گر، يبه عبارت د. ٥شود يف مي تعر"  خود يدت آزاي در مورد حفظ و تقوا مصرف کاالها و خدمات شهرونداني
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٢  - Effectiveness. 
٣ - Heritage Foundation. 
٤- Fraser Institute.   
٥ - Miles et al. (٢٠٠٦), p.٥٦. 
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دکنند، مصرف کنند و ي کارکنند، تول،ن روش استيکنند کارامدتر ي که احساس مييمردم آزاد هستند به روشها

 . کننديگذار هيسرما

کرده   را منتشري اقتصادي شاخص آزاد١٩٩٥-٢٠٠٦ يها  کشور جهان در سال١٣٥ يج برايتياد هريبن

 مستقل مورد مطالعه قرار ير اقتصادي متغ٥٠ن رتبه هر کشور، يي اقتصاد و تعي شاخص آزادجادي ايراب. است

 :شوند، که عبارتند از يم مي تقسي اقتصادي از آزادييها مولفها ي طبقه گسترده ١٠رها به ين متغيا. رديگ يم

 ياست تجاريس •

  دولتيبار مال •

 دولت در اقتصاده خلادم •

 ياست پوليس •

 ي خارجيگذار هيرماه و سيان سرمايجر •

 ين ماليتام و يبانکدار •

 ها متيدستمزدها و ق •

 تيحقوق مالک •

 يمات دولتيمقررات و تنظ •

 يررسميت بازار غيفعال •

هر . ديآ ي ده فاکتور مذکور به دست ميازهاين ساده امتيانگياز م هر کشور  ي اقتصادي آزادياز کليامت

ا ي يط اقتصادي نشانگر مح، کياز يامت. شود ي ميبند  درجه٥ک تا ياس واحد از يک مقيز براساس يفاکتور ن

 را نشان يياستهاي سمجموعه ٥از يک است و امتي نزدي اقتصاديار به آزادي است که بسيياستهاي از سيا مجموعه

 . دارندي اقتصاديآزادف يتعرن ارتباط را با ي دهد که کمتريم

 دولت در مداخله دولت و ي بار مال:تند از که به موضوع اندازه دولت مرتبط است عباريا مولفهدو  

 :شوند يف مير تعرين دو مولفه بصورت زيا. اقتصاد

  دولتي بار مال-الف

ر ييات و تغي ماليي نهايکند، نرخها يل ميک دولت بر شهروندانش تحمي که ي بار ماليريگ  اندازهي برا

انه در ير سالييتغ .رديگ ي قرار ميبررس مورد (GDP)يد ناخالص داخلي مخارج دولت به تولنسبت در انهيسال

ک ي دولت در مخارجنده يا کاهش فزايش يشود، افزا ي که به سمت مخارج دولت منحرف ميا سهم ستانده
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ص به يتخص را از ن منابع ي، اکند ي کسب مينابع مخارج خود مي برا که دولتيهنگام. رديگ يجامعه را در بر م

 ي برامسئله همن يا. سازد ي به طور بالقوه کاراتر هستند، منحرف م، کهيها و اهداف بخش خصوص انتخاب

 ن، ي بنابرا. شهروندان، مصداق داردبه ي انتقالي پرداختهاي براهم است و که بعنوان مصرف دولت يمخارج

 .دابي يم) شيافزا( در جامعه کاهش ي اقتصاديسطح آزاد، دولتمخارج ) کاهش(ش يافزاهمزمان با 

 ييات بر درآمد، نرخ نهاي مالي بااليينرخ نها: شود يل مي دولت از سه مولفه تشکيبار مال  مولفهازيامت

 GDP .بهمخارج دولت نسبت انه ير سالييات برشرکتها و تغي ماليباال

  مداخله دولت در اقتصاد-ب

منابع  ياب و کنترل دولت رويم دولت از منابع کمي استفاده مستق،زان مداخله دولت در اقتصاديشاخص م

د دولت را با هم ي مصرف و تول، ن شاخصيا. کند ي ميريگ  را اندازهي دولتيها يت و تصديق مالکياز طر

حقوق  يانتقال اجبارکه )  دولت و مصرف دولتيها نهين هزيتفاوت ب (ي انتقاليپرداختها. کند يب ميترک

 .شود يشاخص کنار گذاشته من يرد، از ايگ يدر بر مرا گران ي افراد به ديمترتب بر منابع از بعض

 ي از کل درآمدهايت دولتيحاصل از شرکتها و مالک ي، سهم درآمدهاGDPسهم مصرف دولت از

 هستند ييرهاي متغ، له دولتيد شده به وسي تولي دولت بر تجارت و صنعت و ستانده اقتصاديگر يدولت، تصد

 .رنديگ يقرار م مداخله دولت در اقتصاد مورد استفاده مولفه  محاسبه يکه برا

 يها يگر ي و تصديا رنده نقش بودجهي دولت و مداخله دولت در اقتصاد در برگين، دو مولفه بارماليبنابرا

 يتواند نشانگر مناسب ين شاخص، مي اير مولفه هاي از سايبيترک.  هستندي اقتصاديدولت در شاخص آزاد

 .صاد باشددولت در اقت) ماتيها و تنظ استيس (يا ربودجهي نقش غيبرا

 راني در اي اقتصادي شاخص آزاد-١-١-٥

انگر ي که ب١رديگ ي م٥از ي امت٢٠٠٦ران در شاخص سال ي کشور ايمولفه مداخله دولت در اقتصاد برا 

 مصرف دولت يل نسبت باالي به دلزاين امتيا. باشد يران مي مداخله دولت در اقتصاد ايدارين سطح و پايباالتر

 دولت و ي از کل درآمدهايت دولتي درآمد شرکتها و مالکي، درصد باال(GDP)يد ناخالص داخلياز تول

 .ران داده شده استي،  به اقتصاد اي و شبه عمومي دولتياد شرکتهايتعداد ز

_____________________________________________________________________ 
 در نظر گرفته شده ٢٠٠٥ تا نيمه اول سال ٢٠٠٤، بطورکلي آمار موجود در دوره زماني نيمه دوم سال ٢٠٠٦ل براي شاخص آزادي اقتصادي سا ١

 .هر چند براي بعضي فاکتورها مانند فاکتور سياست پولي اطالعات چندين سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. است
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 از طرف ييباال نهيل هزيرد که نشانگر تحميگ ي م٦/٣از ين سال امتي دولت در شاخص ايمولفه بار مال 

ار يرات بسييات بر شرکتها و تغي متوسط ماليات بر درآمد، نرخهاي مالي باالينرخ ها. دباش يران ميدولت بر اقتصاد ا

 .باشد يران مي دولت در اقتصاد ايل باال بودن بار مالي داليد ناخالص داخلياد در نسبت مخارج دولت به توليز

ولت بر اقتصاد اد ديار زي نشانگر تسلط بس٢٠٠٦ تا ١٩٩٦ ي سالهاي در طي اقتصاديروند شاخص آزاد 

 مربوط به ي اقتصادين آزادين شاخص، کمتريبراساس ا).  ٧نمودار شماره  و ١٠جدول شماره (ران است يا

دوره . باشد يم) ٢١/٤از يبا امت (٢٠٠٥ مربوط به سال ي اقتصادين آزاديشتريو ب) ٨٤/٤از يبا امت  (٢٠٠١سال 

ل يشتر به دلير است که بي اخي در سالهاي اقتصادي آزاددوره بهبود)  برنامه سوم توسعهيسالها (٢٠٠٥  تا ٢٠٠١

. ران حاصل شده استي در اقتصاد ايررسمي غيها تين کاهش فعالي و همچنيها و موانع تجار کاهش تعرفه

 سبب کاهش ي خارجيگذار هيه و سرمايان سرماين محدودتر شدن جري و همچنيها و موانع تجار ش تعرفهيافزا

 .باشد ي م٢٠٠٦ران در سال ي اي اقتصاديشاخص آزاد

ت يافته و در حال توسعه نشانگر وضعي توسعه ي از کشورهايان تعدادي در مي اقتصاديسه شاخص آزاديمقا

رنده نقش ي در برگي اقتصاديشاخص کل آزاد). ٨نمودار شماره (ن کشورها است يان ايران در مينامطلوب ا

ن شاخص نشان دهنده تسلط يا. باشد ي دولت در اقتصاد ميا ربودجهين نقش غيها و همچن يگر ي، تصديا بودجه

ک و ي،  مجارستان، لهستان، مکزي مانند اندونزيا  در حال توسعهيران نسبت به اقتصادهايشتر دولت بر اقتصاد ايب

ک ي و مکزيران، اندونزي صادر کننده نفت مانند اي در کشورهاي نفتي دولت به درآمدهاياتکا. ه استيترک

  شده مانند انگلستان و فرانسهيين کشورها  نسبت به کشورهاي دولت در ايتر بودن شاخص بار مال نييباعث پا

ن است که در ينکته قابل توجه ا. گردد ين ميات تامي ماليآور ق جمعيشتر درآمد دولت از طرياست که سهم ب

شود که  يز در نظر گرفته مينانه مخارج دولت يرات سالييات، تغي مالي دولت عالوه بر نرخهايشاخص بار مال

 ين شاخص براي اي کلي در رده بند٥١/٤از يران با امتي ا.رسد ي پررنگ تر به نظر مي نفتيها ر در کشوريمولفه اخ

 . قرار گرفته است١٥٦ در رده ي کشور تنها باالتر از کره شمال١٥٧ان ي ، در م٢٠٠٦سال 

 يا ربودجهيد غ اختالل دولت در اقتصاد از بعيبيشاخص ترک -٢-١-٥

در  دولت ياستهاي از سي ناشتاختالالرنده ي دربرگي اقتصاديآزاد شاخص ي اجزا ازياري بساز آنجا که

 يا نهير آي را تصوت دولت در اقتصاداختالال شاخص  وي اقتصاديتوان شاخص آزاد ي م، هستنداقتصاد

ب ي ترکو "  دولتيبار مال" و "قتصاد دولت در اهمداخل" دو مولفهگر دانست که در صورت کنار گذاشتن يهمد

 اختالل يبي که شاخص ترکجاد کردي دولت ايا ربودجهي غيتهاي از فعاليبي ترکيتوان شاخص ي مها، ه مولفهيبق
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 اختالل دولت در سال يبي شاخص ترکيب،  براين ترتي به ا.شود يده مي ناميا ربودجهيدولت در اقتصاد از بعد غ

از نشانگر ين امتيا. باشد يم ) ٥١/٤(ن سال يران در اي اياز کليش از امتيشود که ب ي حاصل م٥٦/٤از ي  امت٢٠٠٦

ها و   تعرفهيج سطح بااليتياز نگاه موسسه هر. ران استي دولت در اقتصاد ايا ربودجهي مداخالت غيسطح باال

 يار باالي سطح بس،ي خارجيگذار هيه و سرمايان سرماي جرياد براي تورم، موانع زي، سطح بااليموانع تجار

ار يها ودستمزدها، سطح بس متي مداخله در نظام قي، سطح باالين مالي و تاميها در بخش بانکدار تيمحدود

ت در ي فعالي از آن و سطح باالي و فساد ناشيمات دولتي مقررات و تنظيت، سطح باالين حفظ حقوق مالکييپا

 .باشد يران ميولت دراقتصاد ال عمده باال بودن سطح اختالل دي، داليررسميبازار غ

 از اختالل ييار باالي نشانگر سطح بس١يا ربودجهي اختالل دولت در اقتصاد از بعد غيبيروند شاخص ترک

مشابه با شاخص کل، سطح اختالل دولت در اقتصاد در سال . ر استي ده سال اخيران در طيدولت  در اقتصاد ا

 ين دوره زمانيهمچن. باشد ي م٢٠٠٦ تا ١٩٩٦ يود در دوره زمانزان خي حداقل م٢٠٠٥ حداکثر و در سال ٢٠٠١

ن يش ايافزا. باشد يران مي کاهش اختالل دولت در اقتصاد ايها سال)  برنامه سوم توسعهيسالها (٢٠٠٥  تا ٢٠٠١

 ) ٧نمودار شماره  و ١٠ جدول شماره .(ش شاخص کل دارديل افزاي با داليل مشابهيز دالي ن٢٠٠٦شاخص در سال 

  جهاني اقتصادي شاخص آزاد-٢-٥

ت يزان حمايا مي، درجه شود يزر منتشر ميکه توسط موسسه فر جهان ي اقتصاديشاخص آزاد 

 ين شاخص، ارکان آزاديدر ا. ٢کند ي ميريگ  را اندازهي اقتصاديک کشور از آزادي يها و نهادها استيس

ن چهار يا. يت خصوصيت مالکي رقابت و امني، مبادله داوطلبانه، آزاديانتخاب شخص:  عبارتند ازياقتصاد

 . امور، اجتناب کندي امور را انجام دهد و از انجام بعضي بعض ن است که دولتيرکن مستلزم ا

 :کند ي ميريگ  اندازهينه اصلي را در پنج زمي اقتصادي جهان، درجه آزادي اقتصاديشاخص آزاد 

 ي دولتيها و بنگاهها اتيمخارج، مال: اندازه دولت -١

 تي و حفظ حقوق مالکيساختار قانون -٢

  به پول سالميدسترس -٣

 يالملل ني تجارت بيآزاد -٤

  کار و کسب و کاريروي، نيمات اعتباريمقررات و تنظ -٥

_____________________________________________________________________ 
 و بـار مـالي دولـت        ،  هاي مداخله دولـت در اقتـصاد         پس از کنار گذاشتن مولفه     ،صاديهاي شاخص آزادي اقت      از ترکيب امتيازات ساير مولفه     - ١

 .دهد  بيشترين ميزان اختالل را نشان مي٥ که امتياز يک کمترين ميزان اختالل و امتياز شود حاصل مي
٢ - Gwarteny and Lawson (٢٠٠٥), p.٣.  
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ل يرمولفه تشکين زي از آنها از چندياريشود که بس ي مولفه در نظر گرفته م٢١، ينه اصلي زم٥ن يدرون ا

ت را نشان ين وضعي بهتر١٠ن و ي بدترصفررد که يگ ي قرار م١٠ تا فرصاس يرمولفه در مقيهر مولفه و ز. اند شده

. کند ين ميينه راتعي زم٥ک از ينه، رتبه هر ي درون هر زميها  داده شده به مولفهيها ن ساده رتبهيانگيم. دهد يم

 .شود ينه حاصل مي زم٥ن ي ايها ن ساده رتبهيانگي از مييب، رتبه نهاين ترتيبه هم

 :رد که عبارتند ازيگ ي مدربر  را دولت چهار مولفهنه اندازهي زم

  از مصرف کلي به شکل درصدي دولت عمومي مخارج مصرف– ١

 GDP از يها به عنوان درصد ارانهي و ي انتقالي پرداختها– ٢

و ) ي دولتيب و سهم محصول عرضه شده توسط بنگاههايبه لحاظ تعداد، ترک ( ي دولتي بنگاهها– ٣

  کليگذار هي از سرمايلت به عنوان درصد دويگذار هيسرما

 شود يات اعمال مي که ماليو آستانه درآمد اتي مالي بااليي نرخ نها – ٤

)vv(١٠از رابطه  مولفه اول ي هر کشور براازيامت
)vv(

minmax
imax ×−

 مصرف ivکه د يآ ي بدست م −

 .١باشند ي م٦ و ٤٠ب ي به ترتminV و maxV که ي حال از مصرف کل است دري دولت  به عنوان نسبتيواقع

اگر نسبت مصرف دولت . رنديگ ي ميتر نيي پاازيامت از مخارج دولت را دارند، ي که نسبت بزرگترييکشورها

ک ين کشور نزدي اازيمتا باشد ١٩٩٠ه ين نسبت در سال پايمم اينيک به مقدار مي نزد، ک کشور به مصرف کلي

ک ي به صفر نزداز يامته باشد، ين مقدار در سال پايک به باالترين نسبت نزديدر مقابل اگر ا.  خواهد بود١٠به 

 .شد خواهد

ر حداکثر و يسه با مقاديز مشابه قسمت قبل در مقايدها ني و سوبسي انتقالينه پرداختهاي رتبه هر کشور در زم

 .شود يسبه ممحا ١٩٩٠ه يحداقل سال پا

 (SOEs) ٢ي دولتيله بنگاههايب و سهم محصول عرضه شده به وسيها و اطالعات درباره تعداد، ترک  داده

 استفاده ١٠ از صفر تا يها جاد رتبهي ايکل برا يگذار هي از سرماي دولت به عنوان سهميگذار هيو سرما

. رنديگ ي ميتر نيي پايها شتر رتبهي بيدولت يگذار هيشتر و سرماي بي دولتي بنگاههاي دارايکشورها. شود يم

 درصد ١٥ دولت عموماً کمتر از يگذار هي وجود داشته باشد و سرماي درکشورSOEs ي که تعداد کميزمان

به جز ( SOEs ي تعداد کمي در کشور کهيهنگام. شود ي به آن کشور داده م١٠ باشد، رتبه يگذار هيکل سرما

_____________________________________________________________________ 
١ - maxV و minVمي باشد١٩٩٠ مقادير حداکثر و حداقل هر مولفه در سال پايه  به ترتيب . 

٢ - State-Operated Enterprises  (SOEs). 
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 ، که وجود داشته باشد)کنند يت مياس فعالي از مقي ناشي اقتصادمنافع از ع برخورداري که در صناييشرکتها

آن  باشد، يگذار   هي درصد از کل سرما٢٠ تا ١٥ن ي بي دولتيگذار هي و سرماداده رقابت را کاهش يمدآکار

ابد و ي يمن رتبه کاهش ي دولت، ايگذار هي و سهم سرماي دولتيها ش تعداد بنگاهيبا افزا. رديگ ي م٨کشور رتبه 

 کل يگذار هي درصد سرما٥٠ از ي دولتيگذار هي بر اقتصاد مسلط باشند و سرماي دولتي که شرکتهايهنگام

 .تجاوز کند، رتبه آن کشور، صفر خواهدشد

 :ر مؤلفه دارديات،  دو زي اعمال ماليات و آستانه درآمدي مالي بااليينرخ نها

 .شود يات اعمال مي که مالينه درآمدات بر درآمد و آستاي مالي بااليي نرخ نها–١ 

 .شود يات اعمال مي که ماليات بر حقوق و دستمزد و و آستانه درآمدي مالي بااليي نرخ نها– ٢ 

 به ي هر محدوده درآمدي درصد برا٧٠ ي درصد و باال٢٠ر يات زي مالي بااليي نهاي نرخهايبرا 

ات متناسب با محدوده ي مالي نرخهاي درصد٥  يزول نيها  محدودهيبرا. شود ي و صفر داده م١٠ب رتبه يترت

 .شود ي داده م١٠ن صفر و ي بيها ، رتبهيدرآمد

 راني اي برا(EFW) جهان ي اقتصادي شاخص آزاد-١-٢-٥

 تا ١٩٧٠ دوره يزر در طيران براساس شاخص موسسه فري در اي اقتصادي روند آزاد٩نمودار شماره  

 ١٩٧٠زان آن مربوط به دهه ين ميشتري و ب١٩٨٠ن شاخص مربوط به دهه ي ازانين ميکمتر. دهد ي را نشان م٢٠٠٣

 ٢٠٠٠ يها  سالي را برايز روند رو به بهبودين شاخص نيج، ايتي هري اقتصاديمشابه با شاخص آزاد. باشد يم

 .دهد ي نشان م٢٠٠٣تا 

ر يان سايان در مريت نامطلوب ايز نشاندهنده وضعي جهان ني اقتصادي شاخص آزاديالملل نيسه بيمقا

ران ين شاخص، اي اي کليبند  در رده).١٠نمودار شماره (باشد  ي م٢٠٠٣ تا ١٩٧٥ ي دوره زمانيکشورها در ط

 .  قرار گرفته است٧٨اند در رده   شدهيبند  رده٢٠٠٣ که در سال ي کشور١٢٧ان يدر م

 راني دولت در اقتصاد ايا ر بودجهي شاخص اختالل غ-٢-٢-٥

 ساخت که نقش يبيک شاخص ترکيتوان  ين مولفه اندازه دولت از شاخص مزبور، م با کنار گذاشت

 ١ دولتيا ربودجهين شاخص که ما آن را شاخص اختالل غيا. دهد ي دولت در اقتصاد را نشان ميا ربودجهيغ

قدار  م٢٠٠٣شاخص اختالل در سال ). ٩ نمودار شماره( دارد ي اقتصادي مشابه با شاخص آزاديم، روندينام يم

_____________________________________________________________________ 
 .دهد ده کمترين اختالل را نشان مي  صفر بيشترين اختالل  و- ١
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اختالل   نقشياست و نشان دهنده وزن باال) ١٣/٦( کمتر از مقدار شاخص کل يرد که اندکيگ ي م٠٤/٦

 .ران استي اي اقتصادين شاخص آزاديي دولت در رتبه پايا ربودجهيغ

 يريجه گي و نتيبند جمع

 که  درصد بوده است٤٥ش از يب) ١٣٥٢-٥٧ (ي نفتي در دوره رونق درآمدهاياندازه دولت مرکز 

 داشته و در دوره برنامه اول يريکاهش چشمگ) ١٣٥٨-٦٧( در دوره انقالب و جنگ يهمزمان با رکود اقتصاد

 ي در سالهايکاهش رشد اقتصاد. افته استيل ي درصد تقل٤/١٧ يعنيزان خود يبه حداقل م) ١٣٦٨-٧٢(توسعه 

 ي در طي  و رونق اقتصادGDP به يش نسبت مخارج دولت مرکزيموجب افزا) ١٣٧٤-٧٨(برنامه دوم توسعه 

 مخارج دولت در سال يرشد باال. دين نسبت گرديموجب کاهش ا) ١٣٧٩-٨٣( برنامه سوم توسعه يسالها

 .دي درصد گرد٤/٢٦ش اندازه دولت به ي، موجب افزايژه در بخش مخارج عمراني به و١٣٨٤

ز ي را نين اجتماعيمان تامها و سازي شهرداريگذار هي و سرماي که مخارج مصرفياندازه دولت عموم 

 .کند ي ميروي پي مشابه با اندازه دولت مرکزي در بر دارد، از رونديعالوه بر مخارج دولت مرکز

ن يش اي موجب افزايالتفاوت نرخ ارز در برآورد اندازه دولت مرکز  و مابهيارانه انرژياحتساب ارقام  

 ٣٦ حدود ١٣٨٤ل شده در سال ي تعديولت مرکزاندازه د. گردد ي مي تحت بررسيها نسبت در تمام دوره

 واحد درصد مربوط به ٦ و ي واحد درصد آن مربوط به مخارج جار٣٠ش از يدرصد برآورد شده است که ب

 . باشد ي مي دولت مرکزيمخارج عمران

ن نسبت يا. دهد يران نشان ميت دولت در اقتصاد اي از سطح فعاليتر ر جامعي تصوياندازه بخش عموم

نسبت مخارج بخش . باشد ي بعد از انقالب و جنگ ميها  دورهي در طي برابر اندازه دولت عموم٢از ش يب

 .گردد ي درصد بالغ م٧٢ش از ي به ب١٣٨٤ در سال GDP به يعموم

 برنامه سوم توسعه يها  ساليز در طين) ١٣٧٦ ثابت سال يها متيبه ق (يمخارج سرانه دولت مرکز 

 .ده استير رسين مقدار خود در دهه اخي به باالتر١٣٨٤ت و در سال  داشته اسيروند رو به رشد

 داشته و در ي صعودي بعد از انقالب رونديها  دورهي در طGDPنسبت منابع بودجه کل کشور به  

 ي نسبت منابع شرکتهاي هم برايروند مشابه. ده استي درصد رس٥/٨٩ يعني به حداکثر مقدار خود ١٣٨٤سال 

، ي دولتيسهم بودجه شرکتها. باشد ي درصد م٦٣ش از ي ب١٣٨٤شود که در سال  يهده م مشاGDP به يدولت

 بعد از انقالب و جنگ همواره يها  وابسته به دولت از بودجه کل کشور در دورهيبانکها و موسسات انتفاع

ن در ي در کل اقتصاد و همچني دولتيها يگر ي درصد بوده است که نشانگر بزرگ بودن حجم تصد٦٠ش از يب



 ٣١

 اول، يها  برنامهي در طGDP به ي دولتيش نسبت بودجه شرکتهايافزا. باشد ي دولت ميا سه با نقش بودجهيمقا

 ي دولتيگذار هي و سرمايد بطور کلين عوامل توليي پايور  نشانگر بهره١٣٨٤ن سال يدوم و سوم توسعه و همچن

 .باشد ي دولت ميگر ي تحت تصديها نهيدر زم

ها، مقررات و  استي از سي دولت نشانگر باال بودن اختالالت ناشيا ربودجهي غشاخص اختالالت 

روند رو ) ٢٠٠٠-٢٠٠٥( برنامه سوم توسعه ي سالهاين شاخص برايا. باشد يران ميمات دولت در اقتصاد ايتنظ

لت در شتر دوين روند نشانگر اختالالت بيا) ٢٠٠٥-٢٠٠٦ (١٣٨٤کن، در سال يل. دهد ي را نشان ميبه بهبود

 .ران استياقتصاد ا

، ي برنامه چهارم توسعه اقتصادي کلياستهايست ساله کشور و سي به سند چشم انداز بي             توجه کاف

 کاهش اختالالت دولت در اقتصاد و بهبود نقش دولت در رشد و ي تواند راهگشاي مي و فرهنگياجتماع

 ي، اجتماعي برنامه چهارم توسعه اقتصادي کلياستهاي س٥١ و ٥٠، ٤٧، ٤٢ يبندها.  کشور باشديتوسعه اقتصاد

 ي نفت و گاز، توانمند سازيت مطلوب درآمدهايري به صراحت به مد١راني اي اسالمي جمهوريو فرهنگ

 دولت همراه با يهاي گري و کاهش تصدي رشد اقتصادي به عنوان محرک اصلي و تعاوني خصوصيبخش ها

، نظم و انضباط ي قانون اساس٤٤ اصل ي کلياستهاي در چارچوب سيتيحاکمحضور کارامد آن در قلمرو امور 

 .  مخارج دولت به نفت اشاره داردين منابع و مصارف دولت و قطع اتکاي و تعادل بي و بودجه ايمال

 که به ي و فرهنگي، اجتماعي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد٢ و ١ مطلوب مواد ين، اجرايهمچن

 حاصل از آن به  ييل داراي حاصل از فروش نفت خام و تبديد ارزيزان استفاده از عوايات در مجاد ثبيمنظور ا

 ي شده در برنامه و برقرارينيب شي پيها تي و فراهم کردن امکان تحقق فعاليگذار هير و سرمايگر انواع ذخايد

نه ي کاسته و زمي نفتيه درآمدها دولت بي ماليتواند از شدت اتکا ياند، م ن شدهي تدويا  و بودجهيانضباط مال

 يها ي را فراهم نموده، از نابسامانيرنفتي غير درآمدهاي و ساياتي ماليق درآمدهايت کارامد بودجه از طريريمد

 يا  تعادل بودجهي کاسته و به برقراري نفتيها  از تکانهيناش) ها و مقررات استيس (يا ربودجهي و غيا بودجه

 قانون برنامه چهارم توسعه که به منظور ٧ و٦ن مواد يهمچن.  کندي کمک فراوان کشوريدولت و ثبات اقتصاد

 و استفاده مطلوب از ي در توسعه کشور و ساماندهيردولتي بخش غي و توانمندسازيساز يتداوم برنامه خصوص

خش  که ضرورت است در بيي و اداره مطلوب شرکتهايور  و بهرهيش بازدهي و افزاي دولتيامکانات شرکتها

_____________________________________________________________________ 
 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  هجري شمسي  و سياستهاي کلي برنامه چهارم١٤٠٤ سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق - ١

  ).١٣٨٢(جمهوري اسالمي ايران 



 ٣٢

 يرضروري غيت آنها در بخش دولتي که ادامه فعاليي شرکتهاينه واگذاريز فراهم کردن زمي بمانند و نيدولت

تواند  ي مي قانون اساس٤٤ اصل ي کليها استياست، به همراه ابالغ س ن شدهي، تدويردولتياست به بخش غ

 .  کشور گردديعملکرد اقتصادد بخش بهبود يران و نوي دولت بر اقتصاد اي هايگر ي کاهش تصديراهگشا

طه تسلط آن بر اقتصاد يکننده و نسبتاً جامع از نقش دولت و ح  نگرانيرين گزارش تصوي         در مجموع، ا

ست ساله ي به قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف سند چشم انداز بيبنديرود با پا يد ميام. دينما يران ارائه ميا

ران ي از دولت  در اقتصاد اينده چهره قابل قبولي، در آي قانون اساس٤٤  اصل ي کليها استي سيکشور  و اجرا

 ٤./ميرا شاهد باش



 خذآمنابع و م

 ياستهايها و سي، اداره بررس"رانياندازه دولت در اقتصاد ا"، )١٣٨٣(ران ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز-١

 .ياقتصاد

ان نامه ي، پا" صادرکننده نفتيد بر کشورهايزه دولت با تاکن کننده انداييعوامل تع"، )١٣٨٤(، اکبر ي چشم-٢

  . في شري ارشد، دانشگاه صنعتيکارشناس

، جامعه " ت منابع در بودجهيري بر مدي با نگاهيت بودجه و ثبات اقتصاديريمد"، )١٣٨٤(روزه، ي ، في خلعتبر-٣

 .٦و اقتصاد، سال دوم، شماره 

 برنامه چهارم توسعه ي کلياستهاي  و سي شمسي هجر١٤٠٤ر افق ران دي اي اسالميسند چشم انداز جمهور -٤

 . کشوريزيت و برنامه ريري، سازمان مد)١٣٨٢(ران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد

، در "راني در اياست ماليمخارج خارج از بودجه و س"، )١٣٧٨( و فرزاد طاهرپور ي، هادي اصفهاني صالح-٦

 . و توسعهيزي پژوهش در برنامه ري، موسسه عال"رانياقتصاد ا"، )١٣٧٨(ان يبيمحمد طب

، " سادهيک مدل اقتصادي کشور در يش مخارج دولت بر رشد اقتصادير افزايتاث"، )١٣٨٣ (ي، مهدي عسل-٧

 .٨٥مجله برنامه و بودجه، شماره 

، )" دولتي بودجه عموميمبنابر (نه دولت ين اندازه بهيي تعي برايکرديرو"، )١٣٨٣( اکبر ي زاده، علي قل-٨

  . ٨٥مجله برنامه و بودجه،شماره 

 . مختلفين بودجه کل کشور، سالهاي قوان-٩

 . مختلفيران، سالهاي اي اسالمي جمهوري و ترازنامه، بانک مرکزيزارش اقتصاد گ-١٠

 .١٣٨٤، يي وداراي دولت، وزارت امور اقتصادي گزارش وضع مال-١١

 :ي موردبررسي- ي دولت بر رشد اقتصاديتهاير فعاليتاث"، )١٣٨٥ (يلماز مصلحده سي، مسعود و سيلي ن-١٢

، ي و بانکي پولپژوهشکده، ي و ارزي پوليها استين کنفرانس ساالنه سي شانزدهم مجموعه مقاالت،"-رانيا
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۷/۵۶/۹۱/۶۷/۶۲۵/۲-۱۳/۸کل مخارج دولت عمومي

۶/۱۲/۳۳/۳۷/۱۱۶/۰-۱۵/۴مخارج جاري  

۱/۵۸/۷۴۳/۹-۱۱/۱۱۸/۶-۱۱/۱تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱/۰۴/۵۴۶/۸-۱۲/۸۲۲/۵-۲۶/۱کل مخارج بخش عمومي

۵/۷۱۶/۵۱/۸۱۳/۴۳۸/۷-۱۹/۷مخارج جاري  

۱/۱۴/۱۴۷/۲-۱۳/۰۲۲/۷-۲۶/۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

(GDP) ۲/۰۶/۹۲/۹۵/۷۴/۴-۴/۶توليد ناخالص داخلي

۳/۱۳/۶۲/۱۱/۴۱/۶۱/۴جمعيت

۱۴/۶۱۸/۷۱۸/۷۲۶/۷۱۴/۱۱۲/۱تورم

GDP ۲۱/۲۱۷/۲۲۸/۲۲۴/۲۱۹/۵۱۵/۹شاخص ضمني

۱-مخارج جاري با شاخص ضمني مصرف دولتي تعديل شده است.

مخارج عمراني با شاخص ضمني تشکيل سرمايه ثابت ناخالص تعديل شده است. -۲

۳- هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار

 * ارقام سال ۱۳۸۴ مقدماتي است. نرخهای رشد سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ می باشد.

اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی - دايره مالی

۱۳۸۵/۵/۱

۳ جدول شماره

متوسط نرخ رشد مخارج دولت 

(۱۳۷۶  (به قيمتهاي ثابت سال

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

۳



(هزار ريال-درصد)

دوره رونق

درآمدهای نفتی

دوره انقالب و

سالبرنامه سومبرنامه دومبرنامه اولجنگ

۱۳۵۲-۵۷۱۳۵۸-۶۷۱۳۶۸-۷۲۱۳۷۳-۷۸۱۳۷۹-۸۳۱۳۸۴

۱۷۷۴/۸۱۰۶۱/۷۶۱۳/۳۷۰۲/۳۸۰۵/۹۱۰۹۲/۱ مخارج جاری سرانه

۴۲/۲۱۴/۵۱۴/۷۱۴/۸-۴۰/۲-- نرخ رشد بين دوره ای

-۰/۲۲/۲۵/۸-۹/۶-۱۲/۰متوسط رشد طی دوره

۱۳۰۴/۷۴۲۲/۴۲۴۶/۶۳۱۹/۵۳۳۵/۵۵۶۱/۵مخارج عمرانی سرانه

۴۱/۶۲۹/۵۵/۰۴۶/۲-۶۷/۶-- نرخ رشد بين دوره ای

-۳/۶۵/۴-۱۴/۹۱۵/۳-۷/۷متوسط رشد طی دوره

۳۰۷۹/۵۱۴۸۴/۱۸۵۹/۹۱۰۲۱/۸۱۱۴۱/۳۱۶۵۳/۶مخارج کل سرانه

۴۲/۱۱۸/۸۱۱/۷۲۳/۸-۵۱/۸-- نرخ رشد بين دوره ای

-۱۱/۱۴/۰۰/۳۵/۷-۱۰/۴متوسط رشد طی دوره

اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی - دايره مالی

۱۳۸۵/۵/۱

۴ جدول شماره

مخارج سرانه دولت مرکزی در اقتصاد ايران

۱۳۷۶ به قيمتهای ثابت سال

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران



(هزار ريال)

سال 
 پرداختهای 

جاری سرانه

پرداختهای 

عمرانی سرانه
مخارج کل سرانه

۱۳۷۴۶۵۲/۰۳۳۲/۸۹۸۴/۸

۱۳۷۵۷۰۵/۶۳۶۳/۰۱۰۶۸/۶

۱۳۷۶۷۳۷/۲۳۳۵/۶۱۰۷۲/۹

۱۳۷۷۷۲۸/۲۲۵۳/۷۹۸۱/۹

۱۳۷۸۷۱۸/۹۲۹۴/۹۱۰۱۳/۸

۱۳۷۹۶۷۱/۹۲۱۹/۴۸۹۱/۳

۱۳۸۰۷۰۹/۳۲۱۸/۳۹۲۷/۶

۱۳۸۱۸۲۴/۵۳۸۷/۰۱۲۱۱/۵

۱۳۸۲۸۷۲/۲۴۶۸/۶۱۳۴۰/۸

۱۳۸۳۹۵۱/۴۳۸۴/۰۱۳۳۵/۴

۱۳۸۴۱۰۹۲/۱۵۶۱/۵۱۶۵۳/۶

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

اداره بررسيها و سياستهای اقتصادی - دايره مالی

۱۳۸۵/۵/۱

۵ جدول شماره

مخارج سرانه دولت مرکزی در اقتصاد ايران

۱۳۷۴-۸۴

(۱۳۷۶ (به قيمتهای ثابت سال



(درصد)

دوره رونق

درآمدهاي نفتي

دوره انقالب و

جنگ
سالبرنامه سومبرنامه دومبرنامه اول

۱۳۵۲-۵۷۱۳۵۸-۶۷۱۳۶۸-۷۲۱۳۷۳-۷۸۱۳۷۹-۸۳۱۳۸۴

GDP ۶۷/۲۴۲/۵۴۲/۷۵۹/۷۷۱/۹۸۹/۵  منابع بودجه کل کشور به

GDP ۵۵/۰۲۴/۳۲۶/۰۳۹/۰۴۶/۴۶۳/۱ منابع بودجه شرکت هاي دولتي به

۸۰/۰۵۳/۹۶۰/۵۶۵/۳۶۴/۶۷۰/۵ بودجه شرکتهاي دولتي به بودجه کل کشور 

GDP ۵/۷۴/۶۲/۶۴/۰۱۶/۴-۹/۰ بودجه کل کشور به

۰/۸۱۰/۵-۴/۷۲/۸۰/۴-۱۲/۰ بودجه شرکتهاي دولتي به بودجه کل کشور 

GDP ۱۰/۲۷/۵۲/۹۳/۲۲۸/۷-۲۲/۱ بودجه شرکتهاي دولتي  به

               (GDP) ۲/۰۶/۹۲/۹۵/۷۴/۴-۴/۶توليد ناخالص داخلي

۳/۱۳/۶۲/۱۱/۴۱/۶۱/۴جمعيت

۱۴/۶۱۸/۷۱۸/۷۲۶/۷۱۴/۱۱۲/۱تورم

GDP ۲۱/۲۱۷/۲۲۸/۲۲۴/۲۱۹/۵۱۵/۹شاخص ضمني

مأخذ: قوانين بودجه کل کشور. بدون احتساب رقم شفاف سازي قيمت (يارانه) حاملهاي انرژي براي سالهاي ۱۳۸۲-۸۴. 

شامل منابع بودجه عمومي دولت و بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ميباشد.۱-

شرکتهاي  دولتي، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت۲-

۶۲-۱۳۵۸ آورده نشده است.۳- ارقام مربوط به بودجه شرکتهاي دولتي در قوانين بودجه سالهاي

هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار۴-

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - دايره مالي

۱۳۸۵/۵/۱

۶ جدول شماره

  GDP  منابع بودجه کل کشور به

۱۳۵۲-۸۴

متوسط نرخ رشد طي دوره: (۱۰۰=۱۳۷۶)

١

٢

٣

۴



سال
منابع بودجه کل 

GDP کشور به

منابع بودجه 

عمومی دولت به 

GDP

منابع بودجه  

شرکتهای دولتی 

GDP به

۱۳۷۴۵۱/۶۹۲۴/۹۶۳۴/۷۸

۱۳۷۵۵۵/۲۶۲۴/۶۱۳۵/۸۷

۱۳۷۶۶۴/۴۵۲۷/۸۳۴۰/۵۴

۱۳۷۷۷۰/۰۱۲۷/۵۲۴۶/۷۹

۱۳۷۸۶۳/۲۶۲۵/۱۲۴۱/۹۲

۱۳۷۹۶۲/۱۳۲۲/۰۲۴۱/۳۶

۱۳۸۰۶۷/۸۸۲۴/۴۵۴۴/۷۲

۱۳۸۱۷۴/۸۳۲۹/۴۹۴۷/۰۵

۱۳۸۲۷۷/۹۰۲۹/۹۳۴۹/۹۶

۱۳۸۳۷۶/۸۵۲۹/۵۲۴۹/۰۰

۱۳۸۴۸۹/۴۷۲۹/۲۹۶۳/۰۶

اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - دايره مالي

۱۳۸۵/۵/۱

جدول شماره ۷

منابع بودجه کل کشور

۱۳۷۴-۸۴

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران



درآمد نفت 

(ميليارد ريال)

درآمد نفت (ميليون 

دالر)

نرخ ارز 

(ريال)

شاخص CPI ايران 

(۱۳۷۶=۱۰۰)

 CPI شاخص

کشورهاي صنعتي 

(۱۹۹۵=۱۰۰)

۱۳۷۴۲۹۴۳۱/۲۱۵۲۳۷/۸۴۰۳۶/۰۶۹/۲۱۰۰/۰

۳۷/۰۶/۲۵۱/۳۴۹/۴۲/۵نرخ رشد (درصد)

۱۳۷۵۳۸۱۵۳/۰۱۸۷۱۶/۱۴۴۴۶/۰۸۵/۳۱۰۲/۲

۲۹/۶۲۲/۸۱۰/۲۲۳/۲۲/۲نرخ رشد (درصد)

۱۳۷۶۳۶۴۴۶/۷۱۴۹۶۵/۳۴۷۸۲/۰۱۰۰/۰۱۰۴/۳

۲۰/۰۷/۶۱۷/۳۲/۱-۴/۵-نرخ رشد (درصد)

۱۳۷۷۲۲۵۳۰/۰۹۶۰۴/۷۶۴۶۸/۰۱۱۸/۱۱۰۵/۸

۳۵/۸۳۵/۳۱۸/۱۱/۴-۳۸/۲-نرخ رشد (درصد)

۱۳۷۸۴۴۱۷۰/۴۱۲۴۶۱/۱۸۶۵۸/۰۱۴۱/۸۱۰۷/۲

۹۶/۱۲۹/۷۳۳/۹۲۰/۱۱/۳نرخ رشد (درصد)

۱۳۷۹۵۹۴۴۸/۵۱۱۵۰۰/۰۸۱۸۸/۰۱۵۹/۷۱۰۹/۸

۵/۴۱۲/۶۲/۴-۷/۷-۳۴/۶نرخ رشد (درصد)

۱۳۸۰۷۱۹۵۷/۱۱۳۵۱۹/۸۸۰۰۸/۰۱۷۷/۹۱۱۲/۱

۲/۲۱۱/۴۲/۱-۲۱/۰۱۷/۶نرخ رشد (درصد)

۱۳۸۱۱۵۵۳۱۷/۸۱۹۵۱۷/۱۷۹۵۸/۱۲۰۶/۰۱۱۳/۸

۰/۶۱۵/۸۱/۵-۱۱۵/۸۴۴/۴نرخ رشد (درصد)

۱۳۸۲۱۸۴۲۶۰/۸۲۲۲۴۹/۶۸۲۸۱/۵۲۳۸/۱۱۱۵/۸

۱۸/۶۳۱۴/۰۰۴/۰۶۱۵/۶۱/۸نرخ رشد (درصد)

۱۳۸۳۲۱۴۱۶۵/۴۲۴۵۶۳/۱۸۷۱۹/۰۲۷۴/۵۱۱۸/۴

۱۶/۲۱۰/۴۵/۳۱۵/۳۲/۲نرخ رشد (درصد)

۱۳۸۴۲۵۵۷۲۵/۸۲۸۳۳۲/۱۹۰۲۶/۰۳۰۷/۶۱۲۱/۱

۱۹/۴۱۵/۳۳/۵۱۲/۱۲/۳نرخ رشد (درصد)

۲۵/۳۶/۴۱۱/۷۱۸/۸۲/۰متوسط رشد طی دوره (درص

 در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ شامل استفاده از منابع OSF است.۱-

۱۳۸۱ به بعد نرخ ارز مرجع و براي سال هاي قبل از آن نرخ ارز بازار غيررسمي مي باشد. ۲- نرخ ارز براي سال هاي

۱۳۸۵/۵/۱

۱۳۷۴-۸۴

به قيمتهاي جاري

۸ جدول شماره

درآمدهاي ارزي و ريالي بودجه دولت 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - دايره مالي

١٢



(درصد)

۱۹۷۵۱۹۸۰۱۹۸۵۱۹۹۰۱۹۹۵۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴

۲۱۲۱۲۴۲۶۲۵۲۰۲۰۱۹۱۹۱۸کانادا

GDP ۲۰۲۱۲۴۲۶۲۵۱۹۱۹۱۹۱۹۱۸ مخارج جاري به

۳۶۳۹۴۴۴۲۴۶۴۶۴۶۴۷۴۸۴۷فرانسه

GDP ۳۳۳۶۴۲۳۹۴۴۴۶۴۶۴۷۴۸۴۷ مخارج جاري به

۳۹۳۸۴۰۳۷۴۱۳۶۳۷۳۸۴۰۴۰انگلستان

GDP ۳۶۳۷۳۸۳۴۳۹۳۷۳۷۳۸۴۰۴۰ مخارج جاري به

..۴۰۳۳۳۶۳۶۳۹..۴۵....لهستان

GDP ۳۶۳۶۳۹..۳۹..۴۲.... مخارج جاري به..

۵۳۵۲۵۱۴۱۴۱۴۵۴۳۴۴....مجارستان

GDP ۴۸۵۰۴۷۴۰۴۰۴۲۴۲.... مخارج جاري به..

......۱۷۲۱۲۰۱۷۲۲۳۹۵۰ترکيه

GDP ۱۲۱۵۱۶۱۵۲۰ مخارج جاري به..........

......۱۶۱۷۱۶۱۶۱۷۱۹۲۰کره

GDP ۱۲۱۵۱۴۱۴۱۳۱۷۱۹ مخارج جاري به......

..۲۸۳۱۲۸..۲۵۲۸۲۹۲۹۲۲مالزي

GDP ۲۱۱۹۲۶۲۳۱۷۱۶۲۰۲۳۲۰ مخارج جاري به..

۱۵۱۶۲۳۱۸۱۶۱۶۱۵۱۶۱۶۱۶مکزيک

GDP ۱۱۱۲۲۰۱۵۱۴۱۵ مخارج جاري به........

۳۱۳۴۳۴۴۱۳۹۳۳۳۴۳۸۳۹۳۸نروژ

GDP ۲۹۳۲۳۲۳۹۳۷۳۳۳۴۳۸۳۹۳۷ مخارج جاري به

۱۹۲۲۲۱۱۸۱۵۱۶۲۰۱۷۱۸۱۹اندونزي

GDP ۱۵۱۶۱۷....۱۱۱۲۱۲۱۰۸ مخارج جاري به

۴۸۳۶۲۳۲۰۲۴۱۹۱۹۲۰۲۳۲۴ايران

GDP ۳۴۲۸۱۸۱۵۱۶۱۷۱۹۱۹۱۹۲۰ مخارج جاري به

.IFS, GFS,WDI منبع: منابع آماري

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - دايره مالي

۱۳۸۵/۵/۱

مقايسه اندازه دولت مرکزي در ميان کشورهاي مختلف -۹ جدول شماره

۱۹۷۵-۲۰۰۴



سياست سال

تجاري

بار مالي 

دولت

مداخله دولت 

در اقتصاد

جريان سرمايه و سياست پولي

سرمايه گذاري 

خارجي

بانکداري و 

فاينانس

دستمزدها و 

قيمت ها

حقوق 

مالکيت

مقررات و 

تنظيمات دولتي

فعاليت بازار 

غيررسمي

شاخص اختالل 

غيربودجه اي دولت

شاخص کل

۱۹۹۶۵۴/۹۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۷۵۴/۷۹

۱۹۹۷۵۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۷۵۴/۸۰

۱۹۹۸۴/۵۴/۶۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۶۹۴/۷۱

۱۹۹۹۴/۵۴/۶۳/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۶۹۴/۵۱

۲۰۰۰۵۴/۹۴/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۴/۷۵۴/۶۹

۲۰۰۱۵۴/۴۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۸۸۴/۸۴

۲۰۰۲۵۴/۸۴/۵۴/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۶۳۴/۶۳

۲۰۰۳۳۳/۰۵/۰۴/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۳۸۴/۳۰

۲۰۰۴۲/۵۳/۶۵/۰۴/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۵/۰۵/۰۴/۳۱۴/۳۱

۲۰۰۵۲/۵۳/۶۵/۰۴/۰۴/۰۵/۰۴/۰۵/۰۵/۰۴/۰۴/۱۹۴/۲۱
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Index of Economic Freedom ٢٠٠۶ :منبع

*  در همه زمينه ها عدد پنج بدترين وضعيت و عدد يک بهترين وضعيت را براي تحقق آزادي اقتصادي نشان مي دهد.

۱۳۸۵/۵/۱

* شاخص آزادي اقتصادي در ايران -۱۰ جدول شماره

۱۹۹۶-۲۰۰۶

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - دايره مالي



نمودار شماره ١- اندازه دولت مرکزی در اقتصاد ايران

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

١٣
۵٠

١٣
۵١

١٣
۵٢

١٣
۵٣

١٣
۵۴

١٣
۵۵

١٣
۵۶

١٣
۵٧

١٣
۵٨

١٣
۵٩

١٣
۶٠

١٣
۶١

١٣
۶٢

١٣
۶٣

١٣
۶۴

١٣
۶۵

١٣
۶۶

١٣
۶٧

١٣
۶٨

١٣
۶٩

١٣
٧٠

١٣
٧١

١٣
٧٢

١٣
٧٣

١٣
٧۴

١٣
٧۵

١٣
٧۶

١٣
٧٧

١٣
٧٨

١٣
٧٩

١٣
٨٠

١٣
٨١

١٣
٨٢

١٣
٨٣

١٣
٨۴

GDP  نسبت پرداختهای جاری دولت مرکزی به GDP  نسبت پرداختهای عمرانی دولت مرکزی به (GDP نسبت کل پرداختها به)  دازه دولت مرکزی ان



 
نمودار شماره ٢- سهم اجزای درآمدی از کل مخارج دولت مرکزی

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١٣
۵٠

١٣
۵١

١٣
۵٢

١٣
۵٣

١٣
۵۴

١٣
۵۵

١٣
۵۶

١٣
۵٧

١٣
۵٨

١٣
۵٩

١٣
۶٠

١٣
۶١

١٣
۶٢

١٣
۶٣

١٣
۶۴

١٣
۶۵

١٣
۶۶

١٣
۶٧

١٣
۶٨

١٣
۶٩

١٣
٧٠

١٣
٧١

١٣
٧٢

١٣
٧٣

١٣
٧۴

١٣
٧۵

١٣
٧۶

١٣
٧٧

١٣
٧٨

١٣
٧٩

١٣
٨٠

١٣
٨١

١٣
٨٢

١٣
٨٣

١٣
٨۴

نسبت درآمدهای نفتی به کل مخارج دولت نسبت درآمدهای مالياتی به کل مخارج دولت نسبت ساير درآمدها به کل مخارج دولت 



نمودار شماره ٣- مخارج سرانه دولت مرکزی در اقتصاد ايران (١٠٠=١٣٧۶)

٠

۵٠٠

١٠٠٠

١۵٠٠

٢٠٠٠

٢۵٠٠

٣٠٠٠

٣۵٠٠

۴٠٠٠

١٣
۵٠
١٣
۵١
١٣
۵٢
١٣
۵٣
١٣
۵۴
١٣
۵۵
١٣
۵۶
١٣
۵٧
١٣
۵٨
١٣
۵٩

١٣
۶٠
١٣
۶١
١٣
۶٢
١٣
۶٣
١٣
۶۴
١٣
۶۵
١٣
۶۶
١٣
۶٧
١٣
۶٨
١٣
۶٩
١٣
٧٠
١٣
٧١
١٣
٧٢
١٣
٧٣
١٣
٧۴

١٣
٧۵
١٣
٧۶

١٣
٧٧
١٣
٧٨
١٣
٧٩
١٣
٨٠
١٣
٨١
١٣
٨٢
١٣
٨٣
١٣
٨۴

ال
ري

ر 
هزا

پرداختهای جاری  پرداختهای عمرانی کل پرداختهای دولت مرکزی 



نمودار شماره ۴- اندازه دولت عمومی در اقتصاد ايران

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

١٣
۵٠

١٣
۵١

١٣
۵٢

١٣
۵٣

١٣
۵۴

١٣
۵۵

١٣
۵۶

١٣
۵٧

١٣
۵٨

١٣
۵٩

١٣
۶٠

١٣
۶١

١٣
۶٢

١٣
۶٣

١٣
۶۴

١٣
۶۵

١٣
۶۶

١٣
۶٧

١٣
۶٨

١٣
۶٩

١٣
٧٠

١٣
٧١

١٣
٧٢

١٣
٧٣

١٣
٧۴

١٣
٧۵

١٣
٧۶

١٣
٧٧

١٣
٧٨

١٣
٧٩

١٣
٨٠

١٣
٨١

١٣
٨٢

١٣
٨٣

١٣
٨۴

GDP  هزينه های عمرانی دولت عمومی به GDP  هزينه های جاری دولت عمومی به اندازه دولت عمومی



نمودار شماره ۵- اندازه بخش عمومی در اقتصاد ايران

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٨٠

١٣
۵١

١٣
۵٢

١٣
۵٣

١٣
۵۴

١٣
۵۵

١٣
۵۶

١٣
۵٧

١٣
۵٨

١٣
۵٩

١٣
۶٠

١٣
۶١

١٣
۶٢

١٣
۶٣

١٣
۶۴

١٣
۶۵

١٣
۶۶

١٣
۶٧

١٣
۶٨

١٣
۶٩

١٣
٧٠

١٣
٧١

١٣
٧٢

١٣
٧٣

١٣
٧۴

١٣
٧۵

١٣
٧۶

١٣
٧٧

١٣
٧٨

١٣
٧٩

١٣
٨٠

١٣
٨١

١٣
٨٢

١٣
٨٣

١٣
٨۴

GDP  زينه های جاری و مصرفی بخش عمومی به ه GDP  زينه های سرمايه گذاری بخش عمومی به ه اندازه بخش عمومی



 
(GDP درصد از ) نمودار شماره ۶- روند منابع بودجه کل کشور

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١٣٧۴ ١٣٧۵ ١٣٧۶ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨۴

GDP منابع بودجه کل کشور به GDP منابع بودجه عمومی دولت به GDP منابع بودجه  شرکتهای دولتی به



نمودار شماره ٧- روند اختالالت غيربودجه ای دولت در اقتصاد ايران

٠٫٠

٠٫۵

١٫٠

١٫۵

٢٫٠

٢٫۵

٣٫٠

٣٫۵

۴٫٠

۴٫۵

۵٫٠

١٩٩۶ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠۴ ٢٠٠۵ ٢٠٠۶

مداخله دولت در اقتصاد بار مالی دولت شاخص اختالل غيربودجه اي دولت شاخص آزادی اقتصادی    منبع: بنياد هريتيج



مقايسه بين المللی  شاخص آزادی اقتصادی در سال ٢٠٠۶ نمودار شماره ٨- 

٠٫٠

٠٫۵

١٫٠

١٫۵

٢٫٠

٢٫۵

٣٫٠

٣٫۵

۴٫٠

۴٫۵

۵٫٠

Canada France Hungary Indonesia Iran South
Korea

Malaysia Mexico Norway Poland Turkey United
Kingdom

شاخص آزادی اقتصادی  بار مالی دولت مداخله دولت در اقتصاد منبع: بنياد هريتيج



نمودار شماره ٩- روند اختالالت غيربودجه ای دولت در اقتصاد ايران

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

١٠

١٩٧٠ ١٩٧۵ ١٩٨٠ ١٩٨۵ ١٩٩٠ ١٩٩۵ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

شاخص آزادی اقتصادی  شاخص اختالل غير بودجه ای دولت اندازه دولت موسسه فريزر منبع: 



قايسه بين المللی شاخص آزادی اقتصادی  نمودار شماره ١٠- م

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

١٠

Canada France Hungary Indonesia Iran Japan Malaysia Mexico Norway Poland Turkey United
Kingdom

يانگين شاخص زنجيره ای آزادی اقتصادی در دوره  ٢٠٠٣-١٩٧۵  م موسسه فريزر منبع: 



 1

In the name of God 
 
 
 

Government Size in the Iranian Economy 
 
 

Economic Research and Policy Department 
Central Bank of the Islamic Republic of Iran 

August 2007  
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 The present study reviews the size and role of the government in Iranian 
economy from various aspects, by separating the government activities into three 
levels such as central government, general government and public sector. The main 
focus is on the government expenditures and consumptions in these three levels. 
Moreover, with dividing the government activities into three areas of budgetary,  
non-budgetary (policies and regulations) and monopolies, the government role in the 
Iranian economy is being evaluated. 

 The ratio of the total government expenditures (at each level of activity) to 
GDP was considered as the government size in this report. The review period was 
1973/74-2005/06. 

 The studies reveal that the government enjoyed the greatest size at all 
mentioned levels during the booming period of oil revenue (1973/74-1978/79) 
compared with other review periods. During the imposed war with Iraq  
(1979/80-1988/89) and in an environment of economic recession, with massive cuts in 
government spending, Iranian economy witnessed downsizing of the government. 
During the 1st Five-Year Development Plan (FYDP) (1989/90-1993/94), the size of 
central and general government shrank, while the size of public sector despite 
remarkable growth of GDP remained relatively unchanged. This was mostly due to 
the establishment and expansion of State-Owned Enterprises (SOEs) during the 
course of the 1st FYDP.  

Stagnation during the 2nd FYDP (1995/96-1999/2000), despite noticeable 
reduction in government spending, raised the ratio of the government expenditures to 
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GDP, resulting in increase in government size at all levels. The booming period of 
economic activities during the 3rd FYDP (2000/01-2004/05), despite huge increase in 
government spending, led to downsizing the government at central and general 
government levels. However, the size of public sector increased. This was owing to 
noticeable increase in current expenditures of SOEs, banks and institutions affiliated 
to government. In 2005/06, the government current and development expenditures 
grew noticeably compared with the previous year, resulting in increasing the size of 
government at all levels. 

 Increase in the ratio of SOEs resources to GDP and also the ratio of SOEs 
budget to total budget during the review periods is indicative of the expansion of the 
government dominance during the post-revolutionary era. The ratio of the SOEs 
budget to total budget declined slightly during the 3rd FYDP period, showing 
reduction of government dominance in the economy. However, the mentioned ratios 
grew exponentially in 2005/06. This hinders achieving the targets set in the 4th FYDP 
(2005/06-2009/10).  

Index of economic freedom (according to two international indices) was used 
in this report to study non-budgetary role of the government in the Iranian economy. 
The findings confirm that distortions resulting from adoption of the policies and 
regulations undertaken by the government were noticeable in the review period. These 
indices indicate reduction in the government non-budgetary distortions in economy 
during the course of the 3rd FYDP (2000/01-2004/05) and increase in the government 
non-budgetary distortions in 2005/06. Moreover, this report gives a picture of the 
government size in the Iranian economy through considering estimates of  
off-budgetary expenditures of the central government. The results indicate that the 
government size adjusted according to foreign exchange and energy subsidies is larger 
than the unadjusted figures for the government size in the Iranian economy. 

On the whole, the findings give an unfavorable picture of the budgetary and 
non-budgetary (policies and regulations) dominance of the government as well as 
monopolies in the Iranian economy during the past years. Furthermore, the results 
indicate lack of effective supervision on implementation of FYDP laws and the  
20-Year Vision Plan, efficient management and transparency required in budgetary 
system of the country. 

 




