كنكاشي در شاخصهاي بودجهاي كشور
مرضيه دينداررستمي
كارشناس شاخصهاي آمايش و داده هاي مكاني
گروه شاخصهاي نظام اداري كشور و تنظيم سالنامه دفترمحاسبه شاخص برنامهها و سياست كالن

مقدمه
بودجه كل در تعريف برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي منطبق بر سال تقويمي  ،تهيه ميشود .1در واقع بودجه دولت
مركز ثقل خط مشي عمومي و نشاندهنده دورنماي توسعه هر كشور است(آذر و امير خاني .)1391،به دليل سهم باالي دولت در
اقتصاد ،بودجه از مهمترين اسناد مالي كشور و از جمله اصليترين عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد كشور قلمداد ميشود .بدين جهت
مطالعه و بررسي عملكرد بودجه و واكاوي شاخصهاي مرتبط با آن ،ميتواند منجر به تصحيح سياستها و تغيير آن در راستاي
دستيابي به بهترين عملكرد در سالهاي آتي گردد .بر اين اساس در اين گزارش سعي شده است ،با توجه به عملكرد منابع و مصارف
بودجه اي دولت طي دوره  1381الي ،1396تحليلي از قانون و عملكرد بودجه كل كشور با استفاده از شاخصهاي مختلف ارائهگردد.
بررسي شاخصهاي مرتبط با بودجه كشور
نظام مالي  GFSاز سال  1381در نظام بودجه نويسي كشور ارائه شده است .دراين نظام آماري ،بودجه كل كشور مشتمل بر دو جزء
كلي ،بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي ،بانکها و موسسههاي وابسته به دولت بوده كه ماهيت ،كاركرد و مأموريت اين
دو جزء به ميزان بااليي با يكديگر متفاوت است .اما به دليل اين كه مصارف بودجه شركتهاي دولتي عمدتاً از منابع داخلي با تصويب
هيئت مديره هر شركت تأمين مي شود ،در قوانين بودجه ارقام مربوط به منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي صرفاً براي اطالع
ارائه ميشود و آنچه در عمل مورد بررسي قرار ميگيرد ،بودجه عمومي دولت است(شاكري .)1395 ،بودجه عمومي دولت از دو بخش
منابع و مصارف تشكيل شدهاست .اجزاي منابع عمومي دولت به تفكيک ،شامل درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري
داراييهاي مالي است .اجزاي مصارف عمومي دولت به تفكيک ،شامل پرداختهاي هزينهاي ،تملک دارايي سرمايهاي و تملک دارايي
مالي است .بر اين اساس ،منابع و مصارف دولت در قوانين بودجه ،براي يكسال به طور متوازن تنظيم ميشود .بدينصورت كه،
دريافتيهاي دولت و پرداختيهاي دولت در دو طرف تراز بودجه با يكديگر برابراند .هرچند ممكن است در عمل ارقام برآورد شده در
قوانين بودجه محقق نگردد؛ به ويژه در شرايطي كه سند بودجه با بيش برآورد منابع عمومي و كم برآورد مخارج عمومي تنظيم شده
باشد .كه در اين صورت گفته مي شود؛ دولت با كسري بودجه پنهان مواجه خواهد بود .در گزارشهاي رسمي ،كسري بودجه دولت
معادل دو قلم تراز عملياتي(تفاوت درآمدهاي عمومي از اعتبارات هزينهاي يا هزينه جاري) و خالص تملک داراييهاي سرمايه اي
دولت(تراز سرمايهاي بودجه كه از تفاضل تملک دارايي با بودجه عمراني حاصل ميشود) كه معادل خالص واگذاري داراييهاي مالي
است ،در نظر گرفته شده است .بر اساس اين نظام ،كسري بودجه معموأل از طريق تراز مالي جبران خواهد شد.
بيه سبب اينكه تصويري از ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي ارائه شود ،به بررسي سهم درآمدهاي نفتي و مالياتي از
كل منابع عمومي دولت ميپردازيم .بررسي سهم درآمدهاي نفتي و درامدهاي مالياتي از منابع عموميدولت در قوانين بودجه سنواتي،
طي سالهاي  1381الي  1396حاكي از اين حقيقتاستكه ،به طور متوسط حدود  32درصد منابع برآوردي در قوانين بودجه از
محل درآمدهاي نفتي پيشبيني شده است .و تنها در سال  1388سهم منابع برآورد شده از محل فروش نفت و فراوردههاي نفتي
حدود  18درصد بودهكه حاصل ازكاهش چشمگير قيمت نفت در بحران مالي سال  2008ميباشد .درصد تحقق درآمدهاي نفتي در
اسناد بودجه 99 ،درصد و درصد تحقق درآمدهاي مالياتي  93درصد ،طي سالهاي مورد بررسي است.

 1سامانه تعاريف و مفاهيم مركز آمار ايران

البته از انجا كه همواره دولت با بيش برآورد بخش از منابع غير نفتي در اسناد بودجه مواجه بوده است ،بر اساس نمودار  1مالحظه
مي گردد كه ،ميزان وابستگي بودجه به نفت در عمل بيشتر از رقم برآوردي در قوانين بودجه است .همانطور كه مشاهده ميشود،
ميزان وابستگي بودجه در عمل طي دوره  16ساله مورد بررسي ،به طور متوسط حدود  36درصد است.
نمودار :1سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع تحقق يافته در بودجه(درصد):
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شايان ذكر است ،نفت از رديفهاي ديگري نيز وارد بودجه مي گردد ،لذا وابستگي بودجه دولت به نفت بيش از رقم محاسبه شده از
محل فروش نفت و فراوردههاي آن است 2.بنابراين وابستگي باالي دولت به منابع حاصل از فروش نفت ،از يک سو و تأثر پذيري باالي
اين نوع از درآمد از متغير برون زاي قيمت نفت از سوي ديگر ،موجب تأثير پذيري بنيه مالي دولت از روند نوساني درآمدهاي نفتي
و ايجاد بيثباتي در فضاي اقتصاد كالن ميگردد.
در نمودار ،2سهم اجزاء تحقق يافته درآمد مالياتي طي سالهاي  1381الي  1396نشان داده شده است .نمودار گوياي اين حقيقت
است كه ،ماليات بر اشخاص حقوقي با سهم بيش از  40درصد ،باالترين سهم را از درآمدهاي مالياتي تحقق يافته را به خود اختصاص
داده است .پسازآن ،ماليات بر واردات با متوسط سهم بيش از  24درصد و ماليات بركاالها و خدمات با متوسط سهم  18درصد،
باالترين سهم را در درآمدهاي مالياتي طي دوره مورد بررسي ،داشتهاند .در نهايت ،ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت با متوسط سهم
حدود  14و  4درصد كمترين سهم را از درآمدهاي مالياتي تحقق يافته دولت ،به خود اختصاص داده

 2به عنوان نمونه ميتوان به سود سهام شركتهاي نفتي در رديف درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت و يا به برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه
ملي در رديف داراييهاي مالي اشاره كرد.

نمودار :2سهم اجزاء تحققيافته درآمد مالياتي دولت(درصد):
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بررسي اسناد بودجه ،نشان دهنده آن است كه ،بيشترين محل انجام مصارف عمومي دولت مربوط به مخارج جاري است .به طوريكه
بر اساس نمودار  ،3هزينههاي جاري در قوانين بودجه سالهاي  1381الي  1396بيش از  16برابر شده است و همانطوركه مشاهده
ميگردد ،هزينههاي جاري طي دوره مورد بررسي ،همواره روند رو به افزايشي داشته است.
همچنين بر اساس نمودار شماره 4مشاهده مي شود كه ،حداقل 60درصد از مصارف دولت در قوانين بودجه مصوب را هزينههاي
جاري تشكيل ميدهد كه اين موضوع نيز از گسترده شدن حوزه دولت در اقتصاد نشأت ميگيرد.
نمودار :3هزينههاي جاري و تملک داراييهاي سرمايهاي مصوب و عملكرد(هزار ميليارد تومان)
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نمودار :4سهم مصارف عمومي دولت در قوانين بودجه(درصد)
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اين امر در حالياست كه اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي(هزينههاي عمراني) كه نه تنها به طور مستقيم موجب گسترش
ظرفيتهاي زير بنايي و تقويت بنيه توليدي جامعه ميشود ،بلكه به طور غيرمستقيم فعاليتهاي ساير حوزههاي اقتصاد را نيز بهبود
ميبخشد .در بهترين حالت ،كمتر از  32درصد از مصارف دولت در اسناد بودجه سنواتي را به خود اختصاص داده است و همانطور
كه در نمودار  3مشاهده ميگردد ،مخارج عمراني در طي زمان با نوساناتي مواجه بوده ،در برخي از سالها افزايش و در برخي از
سالها كاهش داشته است .عمده ترين دليل اين موضوع گسترش حجم دولت در اقتصاد و روند رو به گسترش هزينههاي جاري است
و بنابراين دولت در تأمين هزينههاي عمراني ناتوان است .عالوه براين ،همانطوركه مشاهده ميشود ،شكاف ميان عملكرد تملک
داراييهاي سرمايهاي و مقدار پيشبيني شده آن پس از سالهاي  ،1390زيادتر شده اما عملكرد هزينههاي جاري تقريبا همراستا با
مقدارمصوب حركت ميكند كه نشان از اولويت داشتن هزينههاي جاري به عمراني در كشور است .نتيجه يادشده ،با توجه به اثرگذاري
هزينههاي جاري و عمراني بر رشد و توسعه كشور قابل تأمل است.
نمودار :5درصد تحقق هزينههاي جاري و عمراني(درصد)
104 110 105 100 100
120 100
95 87
90 8398 88 93 96 98 97 96
86 93 80 91
100
73
7273
70 67
67 62
62
80
53
60
38 39
40
20
0

درصد تحقق هزينه هاي جاري

درصد تحقق تملک دارايي هاي سرمايه اي

مأخذ :فصل بودجه سالنامه آماري و گزارش تلفيق بودجه سالهاي 1396 -1381

د

درصد تحقق هزينههاي جاري و عمراني طي سالهاي  1381الي  1396در نمودار 5حاكي از آن استكه ،به طور متوسط هزينه
جاري به ميزان  93درصد محقق شدهاست .دليل اين امر ناشي از چسبندگي و انعطافپذيري هزينههاي جاري است ،زيرا عمدتأ
پرداختهاي پرسنلي و هزينههاي جانبي آناست .بررسي تحقق هزينههاي عمراني ،نشان از عدم تحقق قابل توجه در تملک داراييهاي
سرمايهاي است ،به گونهاي كه روند رو به كاهش ميزان تحقق هزينه هاي عمراني دولت محسوس بوده و در سال هاي  1391و 1392
تنها حدود  38و  39درصد از هزينههاي پيشبني شده در قوانين بودجه سنواتي محقق يافتهاست .به طور متوسط هزينههاي عمراني
دولت طي دوره مورد بررسي به ميزان  ٧4درصد ،محقق شده است.
نمودار :6سهم مخارج هزينهاي و درآمد مالياتي از (GDPدرصد)
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در نمودار ،6سهم مخارج هزينهاي و درآمدهاي مالياتي از  GDPنمايش داده شدهاست .به طور ميانگين ،سهم درآمد مالياتي به
 GDPطي دوره مورد بررسي  6/1درصد بوده است .باالترين مقدار اين شاخص در سالهاي  1388با ميزان  ٧.٧درصد و سال 1395
با  ٧/2درصد محاسبه شده است .در سال  1396رقم اين شاخص به  6/8درصد رسيده است كه نسبت به رقم برآوردي سال مزبور
در برنامه ششم توسعه (٧.4درصد) فاصله دارد .الزم به ذكر است كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي در حال
توسعه حدود  20درصد است.
شاخص سهم مخارج هزينهاي به  GDPنشان دهنده اندازه دولت از منظر اعتبارات جاري در كشور ميباشد .بررسي شاخص سهم
اعتبارات هزينهاي به  GDPنشان ميدهد كه ،اين شاخص به طور ميانگين  14/5درصد بوده و تقريبا روند يكنواختي داشته است.
همچنين در سال  1396رقم اين شاخص  14/3درصد بوده كه از مقدار پيشبيني شده در قانون برنامه ششم(15/5درصد) پايينتر
است.
نمودار :7سهم درآمد مالياتي به هزينههاي جاري(درصد)
47.7

49.0

46.4

49.3

41.3

44.4

41.0

43.2

50.5

41.1

45.5

139٦

139٥

139٤

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

138٥

138٦

36.5

40.7

1383

1382

138٤

36.4

36.5

34.3
1381

مأخذ :فصل بودجه سالنامه آماري و گزارش تلفيق بودجه سالهاي 1396 -1381

تأمين مخارج جاري دولت از درآمدهاي مالياتي طي سالهاي اجراي برنامه دوم مورد توجه مسئوالن اقتصادي كشور قرار گرفت و در
برنامههاي توسعه بعدي نيز تأكيد برآن وجود داشت .شاخص سهم درآمدهاي مالياتي به هزينههاي جاري ،به نقش درآمدهاي مالياتي
در تأمين هزينههاي جاري دولت اشاره دارد و هر چه به يک نزديکتر باشد ،وضعيت مطلوبي را به نمايش ميگذارد .در برنامههاي
توسعه بر سهم ٧5درصدي مخارج جاري از طريق درآمدهاي مالياتي تأكيد گرديده است .در نمودار ،٧ميزان پوشش هزينه هاي جاري
بودجه عمومي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي نشان داده شده است .به طور ميانگين ،طي دوره مورد بررسي 42.٧ ،درصد تأمين
هزينههاي جاري از مالياتها بوده است .در بهترين حالت ،رقم اين شاخص(سال  50.5 )1388درصد نشانداده كه گوياي اين
حقيقتاست كه كمتر از نيمي از هزينههاي جاري از محل درآمد مالياتي است و اغلب هزينههاي جاري از ثروت و داراييهاي مادي
كشور(نفت و گاز) ،پرداخت شده است.
نمودار :8نسبت عملكرد اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي به اعتبارات جاري(درصد)
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در نمودار ،8نسبت عملكرد اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي به اعتبارات جاري ارائه گرديده است .با توجه به نمودار ،عملكرد
اعتبارات عمراني به هزينههاي جاري ،نه تنها نزولي بوده است ( از  3٧درصد در سال  1381به  18درصد در سال  1396كاهش
يافته است) ،بلكه رقم آن بسيار پايين است .به عنوان مثال در سال  1396نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به اعتبارات هزينهاي18 ،
درصد ميباشد ،به آن معنيكه ،به ازاي هر  10واحد اعتبارات جاري 1/8 ،واحد اعتبارات عمراني دركشور تخصيص داده شده است.
در واقع ،وجود كسريهاي دائمي دولت؛ بهخصوص در پرداختهاي جاري؛ موجب شده تا دولت هنگام تخصيص درآمدهاي خود به
مصارف بودجهاي با هدف پوشش بخشي از هزينه هاي جاري از سهم پرداختهاي عمراني بكاهد و در نتيجه طرحهاي عمراني را با
مشكل تخصيص اعتبار مواجه كند.
تراز عملياتي بودجه ،تفاوت ميان درآمدهاي عمومي دولت و اعتبارات هزينهاي(جاري) است .منفي بودن تراز مزبور ،نشان دهنده آن
است كه دولت نتوانسته از محل درآمدها ،هزينه هاي جاري خويش را تأمين كند و براي جبران اين كسري ناچار است داراييهاي
مالي و سرمايهاي خويش را واگذار نمايد كه تبعات منفي به دنبال خواهد داشت .كسري اين تراز به نوعي ميتواند ،بازتاب كارايي
پايين بخش دولتي و پرهزينه بودن نظام ادراي كشور بباشد و يكي از مهمترين علل كسري بودجه دولت محسوب ميشود .ضعيف
بودن كسب درآمدها ،فرارمالياتي ،كارايي پايين بخش دولتي و اندازه نامناسب بخش دولتي ،از داليل كسري منفي اين تراز است.

نمودار :9تراز عملياتي مصوب و عملكرد( ميليارد ريال)
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نمودار فوق حاكي از آن استكه ،طي سالهاي مورد بررسي ،مقدار تحقق يافته ترازعملياتي رشد منفي تقريباً  9برابري و در  5سال
اخير بيش از دو برابري داشته است .وخيمتر آنكه ،همانطور كه مشاهده ميشود ،رشد منفي بيش از  41درصدي در تراز بودجه
عملياتي مصوب در سال  1396نسبت به سال  1395پيشبيني شده ،اگرچه مقدار تحقق يافته ،رشد منفي  23درصدي بوده است
اما به هيچ وجه پديده مطلوبي تلقي نميگردد و به نوعي ميتواند نشان از وخيمتر شدن نحوه تأمين مالي هزينهاي جاري دولت باشد.
بدين مفهوم كه بخش بيشتر منابعي كه ميبايست در جهت سرمايهگذاري مورد استفاده قرار گيرد ،صرف هزينههاي جاري ميگردد.
تراز داراييهاي سرمايهاي بيانگر تفاوت ميان واگذاري و تملک داراييهاي سرمايهاي است .اين تراز بيانگر آن است كه ،دولت به طور
خالص چه ميزان بر ثروت و دارايي هاي مادي خود افزوده و يا از آن كاسته است .مثبت بودن اين تراز بدين معناست كه ،ميزان
داراييهاي واگذار شده بيشتر از ميزان داراييهاي سرمايه اي جديد ايجاد شده است و حاكي از ان است كه دولت چه مقدار از
ثروتهاي طبيعي و مادي كشور را نقد نموده و براي تأمين نيازهاي خود بكار گرفته است .به عبارت ديگر ،هر چه مازاد واگذاري
سرمايه سرمايهاي نسبت به تملک داراييهاي سرمايهاي بيشتر باشد ،حاكي از واگذاري بيشتر داراييهاي سرمايهاي است كه دولت
براي تأمي ن كسري موجود تراز عملياتي ناگزير به انجام آن بوده است .بخش اعظم واگذاري داراييهاي سرمايهاي مربوط به منابع
نفتي در بودجه است.
نمودار :10خالص داراييهاي سرمايهاي مصوب و عملكرد( ميليارد ريال)
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در نمودار  ،10ميزان خالص ترازداراييهاي سرمايهاي مصوب و عملكرد بودجه عمومي دولت نشان داده شده است .از نكات قابل توجه
آن ،تندي شيب رو به رشد اين تراز طي دورههاي مورد بررسي بودهاست همچنين ،در برخي از سالها مانند 1395 ،1394 ،1392
تراز عملكرد فاصله زيادي با مقدار پيشبيني شده دارد كه نشان از پايبند نبودن به بودجه مصوب و خارج از چارچوب هزينه كردن
آن است .نكته قابل تآمل آن كه ،رشد خالص داراييهاي سرمايهاي مصوب در سال  1396نسبت به سال  120 ،1395درصد بوده
است  .اگرچه مقدار محقق اين شاخص در سال  1396حدود  36درصد رشد داشته است اما اين مقدار ،نشان دهنده واگذاري بيشتر
داراييهاي سرمايهاي(منابع نفتي) براي جبران كسري موجود تراز عملياتي سال  1396است .به عبارت ديگر ،دولت به جاي استفاده
از ثروتهاي طبيعي و مادي كشور در جهت مخارج عمراني و سرمايهگذاريهاي زيربنايي ،آن را به منظور تأمين نيازهاي خود در
هزينه جاري بكارگرفته است.
تراز داراييهاي مالي تفاوت ميان واگذاري و تملک داراييهاي مالي را نشان ميدهد .منظور از واگذاري داراييهاي مالي ،استفاده از
ابزار تأمين مالي مانند استقراض داخلي( فروش اوراق قرضه و خصوصي سازي) و استقراض خارجي است .منظور از تملک داراييهاي
مالي ،بازپرداخت بدهيهاي داخلي و خارجي است .به طوركلي چنانچه ،مجموع تراز عملياتي و تراز سرمايهاي صفر باشد ،واگذاري
داراييهاي مالي تنها در حد بازپرداخت بدهيهاي خارجي خواهد بود .در غيراين صورت ،براي تأمين كسري ،ناگزير به استقراض
داخلي و خارجي خواهند شد .به بيان ديگر ،تراز خالص دارايي هاي مالي يا كسري بودجه دولت ،آن مقدار وجوه مربوط به آيندگان
است كه توسط دولت گردآوري و مصرف ميگردد .هر چقدر اين تراز ،مازاد بيشتري داشته باشد بيانگر آن است كه ،دولت با وامگيري
و مصرف آن براي نسلهاي فعلي رفاه آيندگان را فداي رفاه نسل فعلي ميكند.
نمودار :11خالص داراييهاي مالي مصوب و عملكرد( ميليارد ريال)
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با توجه به نمودار شماره  ،11روند رو به رشدي طي سالهاي اخير در شاخص خالص واگذاري داراييهاي مالي مصوب و عملكرد
مشاهده ميشود به طوري كه پس از سال  1391رشد حدود  6برابري در تراز داراييهاي مالي پيشبيني و محقق ،مشاهده ميگردد.
به عبارت ديگر ،طي اين سالها مقدار مصرف وجوه آيندگان حدود  6برابر گشته است .همانطور كه مشاهده ميشود ،طي سالهاي
اخير ،تصميم دولت در جهت افزايش استقراض داخلي و خارجي و سپس افزايش بدهي در جهت تأمين مالي كسري بودجه دولت
است كه اين مورد در ارقام پيشبيني شده و مصوب و فاصله آن از ميزان عملكردي آن كامالً مشهود است.
روند كسري بودجه در نمودار 12نشان ميدهد كه ،كسري بودجه دولت در فاصله سالهاي  1381الي  1396بر اساس آمارهاي
رسمي به طور متوسط با رشد منفي  33/11درصدي مواجه بوده است .در واقع ،بروز دائمي كسري بودجه در ماليه دولت حكايت از
ناكارآمد سيستم بودجه ريزي كشور دارد و اين مسأله به طور قطع ،تبعات منفي براي اقتصاد كشور و فعاالن اقتصادي وارد ساخته

است .چرا كه جدا از آثاري كه بروز كسري بودجه به اقتصاد تحميل ميكند ،نحوه تأمين مالي كسري بودجه نيز آثار مخربي را بر
اقتصاد تحميل خواهدكرد.
نمودار :12كسري بودجه دولت(هزار ميليارد ريال)
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شواهد حاكي از اين حقيقت است كه ،كسري بودجه گسترده ،دولت را ناگزير از اين امر ساخته كه به منظور تأمين مالي نقدينگي
مورد نياز خود از بانک مركزي و يا شبكه بانكي وام بگيرد .همانطوركه در نمودار  13مشاهده ميشود ،ميزان بدهي دولت به نظام
بانكي در طي سالهاي  1381الي  1396رو به افزايش بوده است .طي سالهاي  1381الي  ،1386بخش عمدهاي از بدهي دولت به
بانکها از بدهي دولت به بانک مركزي پيشي گرفته است و طي سالهاي  1390الي  1394اين روند شدت بيشتري به خود گرفته
است.
نمودار :13وضعيت بدهي دولت به نظام بانكي(هزارميليارد ريال)
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اگرچه دولت در طي سال هاي اخير به منظور پوشاندن كسري بودجه خود ،كمتر از بانک مركزي وام گرفته اما براي تأمين كسري
بودجه خويش  ،انتشار اوراق مشاركت و اوراق خزانه اسالمي را در دستور كار قرارداده است .به طوري كه در سال  48 ،1394درصد
از واگذاري دارايي مالي از طريق اوراق مشاركت بوده و در قانون بودجه سال  1395و  1396اين نسبت به ترتيب به  69و  ٧3درصد
افزايش يافته است(مركز پژوهشهاي مجلس .)1395،بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه ،راهبرد دولت به ويژه در دو سال اخير

براي تأمين منابع ،مراجعه به بازار اوراق بدهي بوده است 3.بنابراين در صورتي كه اصل پايداري بدهيهاي دولت مد نظر قرار نگيرد،
شاهد انباشت بيشتر بدهيهاي دولت و تشديد بيشتر بيانضباطي مالي در سالهاي آينده خواهيم بود.
نتيجه گيري
نتايج بدست آمده از اطالعات بودجهاي در غالب آمارهاي نظام مالي( )GFSطي دوره  1381-1396نشان ميدهد كه ،اگرچه طي
ساليان اخير سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به درآمدهاي نفتي افزايش يافته است ،اما همچنان سهم درآمدهاي مالياتي از توليد
ناخالص داخلي به طور ميانگين از ميزان مطلوب فاصله دارد .همچنين بررسي شاخص نسبت درآمد مالياتي از هزينههاي جاري
گوياي اين حقيقت است كه ،كمتر از نيمي از هزينههاي جاري از محل درآمد مالياتي ميباشد و اغلب داراييهاي جاري از ثروت و
داراييهاي مادي كشور تآمين مالي ميشود .شكي نيست كه براي نزديکتر شدن به هدف تأمين مالي مخارج دولت از طريق مالياتها
ميبايست روند مخارج دولت كند شود و با اصالحات مالياتي ميزان درآمد مالياتي دولت افزايش يابد.
بررسي تملک دارايي هاي سرمايهاي و هزينههاي جاري در طي دورههاي مورد بررسي نشان داده است كه همواره ،هزينههاي جاري
بر تملک داراييهاي سرمايهاي اولويت داشته ،بطوري كه درصد تحقق شاخص هزينههاي جاري به طور ميانگين طي دوره مورد
بررسي  93درصد و درصد تحقق تملک داراييهاي سرمايهاي  ٧4درصد محاسبه شده است .همچنين روند نموداري مصوب و عملكرد
هزينههاي جاري و تملک داراييهاي سرمايهاي نشان دهنده آن است كه در سالهاي اخير ،شكاف ميان مقادير برآوردي و عملكرد
تملک داراييهاي سرمايهاي در سالهاي اخير بيشتر شده اما اين فاصله در هزينههاي جاري اندك است .همچنين ،با توجه به نزولي
بودن شاخص عملكرد اعتبارات عمراني به هزينههاي جاري و نيز با عنايت به اثرگذاري تملک داراييهاي سرمايهاي بر تقويت بنيه
توليدي كشور و به تبع آن بهبود رشد اقتصادي ،تداوم اين روند نتايج مطلوبي براي اقتصاد نخواهد داشت.
همچنين روند نزولي ترازعملياتي و روند صعودي خالص داراييهاي سرمايهاي و اختالف عملكردي آن از ميزان برآوردي و نيز روند
صعودي تراز دارايي مالي همگي نشان دهنده وخيم شدن نحوه تآمين مالي هزينههاي جاري دولت و نيز بكارگيري منابع سرمايهگذاري
زير بنايي در جهت تأمين هزينههاي جاري و مصرف وجوه مربوط به آيندگان دارد.
بنابراين انضباط مالي دولت ،اصالح نظام مالياتي در جهت افزايش درآمدهاي دولت و توجه بيش از اين به بودجه تملک داراييهاي
سرمايهاي از پيشنهادات اين گزارش ميباشد.
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 3دولت در قانون بودجه  ،1395به منظور پوشش هزينههاي جاري خود ،اقدام به انتشار اوراقي چون اوراق مرابحه گندم و اوراق مرابحه خريد تضميني
محصوالت استراتژيک كشاورزي كرده است .همچنين دولت در قانون بودجه  1396اقدام به انتشار اوراق تعهد زا كرده است .بطوريكه در قانون بودجه سال
 1396دولت پيشبيني انتشار  445هزارميليارد ريال اوراق مالي را دارد.
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