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چکیده
در مقال ه حاض ه بهها اسههاداد از روش تحلیل هی-تههاریخی و ب ه اسهها
نظ یه هههای «دوله غههارت » و رویک ه د «ف آینه اناخهها » ،وضه ی
بودج ریزی کشور در  150سال گذشا مورد ب رسی قه ار گ فاه و بها
اساناد ب نظ ی های فوق ،تأثی رفاار مالی دول ب رون توسه کشهور
تحلیل ش اس  .ب ین منظهوردر بخه نخسه ایهن مقاله  ،ت یهف
ماهی دول در نظ یه ههای اقاصهادی آمه اسه  .در بخه دوم بها
م وری ب انقال ان لساان در ربع پایانی ق ن  ،17تهأثی تغییه ماهیه
دول و ب دنبال آن ،اصالح نظام مالی  -ک در رون این انقال ب وقهو
پیوس  -ب شکل گی ی انقال صن ای و توس این کشور ،مورد ب رسی
ق ار میگی د .در بخ سوم با م وری ب تاریخ م اص ای ان ،این موضو
ک آیا تغیی در حوز سیاس در عمل ب تغیی در ماهی دول  ،اصالح
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نظام مالی این نهاد و ق ار گ فان کشور در مسهی توسه انجامیه یها
خی  ،ب رسی ش اس  .در بخ چهارم نیز  2تج ب در زمینه اصهالح
ساخاار مالی دول را بازگو ک د و ناایج ه ک ام را ب رسهی مهیکنهیم.
آنچ ک از این ب رسی ب دس آم این اس ک اگ چ تحوالت مهم در
ع ص حکوم در مقهاط ی توانسها اسه تغیی اتهی در جهه بهبهود
ف آین بودج ریزی کشور ایجاد کن  ،اما این تغیی ات بیشها مقط هی و
در مواردی ماکی به افه اد خها درون مجموعه دوله (و نه تغییه
ساخاار دول ) بود و بها تغییه افه اد رونه های اصهالحی نیهز ماوقهف
ش ان .

واژگان كلیدي :جای ا دول  ،دول های ندای ،بودج ریزی
طبقهبندي H11, H61 :JEL

 .1مقدمه

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوز اقاصاد بحث مالی عمومی اسه  .ایهن موضهو را
میتوان تا ح ی ناشی از گسا ش نق دول ها در اقاصاد دانس  .اما ب طور خا و در
مورد کشورهای در حال توس  ،اهمی موضو مالی عمومی ب گون ای اسه که گداه
میشود ح ک در مسی توس ب ون حل مشکالت حوز مالی عمومی امکانپذی نیس .
ب ای درک اهمی مسائل حوز مالی عمومی در گام اول بای دربار دول و جای ها
آن در اقاصاد ،شناخ حاصل شود .ب طور کلی دو نو رویک د در مواجه با نحو حضور
و جای ا دول در اقاصاد وجود دارد :نخس  ،نظ یهاتی که در مهورد محه ود وظهایف
دول در اقاصاد مط ح میشون  .دوم ،نظ یاتی ک تبیین ماهی دول و سازوکار درونی
این نهاد را مح ود کار خود ق ار داد ان  .در حوز ماهی دوله اقاصهاددانان چ هون ی
رفاار دول در اقاصاد و جه گی یهای دوله در رابطه بها کسه درآمه و چ هون ی
مخارج را با توج ب ماهی دول تبیین ک د و توضیح میدهن .
ب این اسا  ،در این مقال تالش ش تا باروش تحلیلی -تاریخی ،اهمی اصهالح در
نهاد دول و ب طور خا نظام مالی آن در رون توس ش ح داد شود .پ سه اصهلی
در پژوه این اس ک «آیا تغیی در حوز سیاس در عمل ب تغیی در ماهی دوله ،
اصالح نظام مالی این نهاد و ق ار گ فان در مسی توس انجامی اس یا خی ؟» .ب این
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اسا  ،ف ضی تحقیق اینگون مط ح ش ک تغیی در حوز سیاسه و تغییه قهوانین،
ناوانسا اصالحات بلن م ت و پای اری را در رفاار مالی دول ب وجود آورد.
در بخ نخس این مقال  ،ت یف ماهی دول در نظ ی های اقاصهادی و تهأثی آن
ب مالی عمهومی آمه اسه و به طهور خها روی ماهیه دوله نداهی و چ هون ی
جه گی یهای مالی عمومی در این ساخاار تم کز ش اس  .در بخ دوم بها مه وری
ب تج ب آنچ ک انقال شکوهمن ان لساان 1خوان میشود ،تأثی تغیی ماهی دول
و ب دنبال آن ،اصهالح نظهام مهالی -که در رونه ایهن انقهال به وقهو پیوسه  -به
شکل گی ی انقال صن ای و توس این کشور ،ب رسی ش اس  .در نهای با م وری به
تاریخ م اص ای ان س ی ش ب پ س اصلی این مقال پاسخ داد شود.
 .2مروري بر ادبیات موضوع

 .1 .2اهمیت دولت و مالیه عمومی

زمانی ک بحث ماهی دول در اقاصاد مط ح میشود ،منظور ب رسی ان یهز و اهه افی
اس ک دول با توج ب آن در اقاصاد دخال که د و سیاسه ههای خهود را ب اسها
دسایابی ب آن اه اف تنظیم میکن  .ب طور کلی دو تبیین در مهورد ماهیه دوله در
اقاصاد وجود دارد؛ «نظ ی ق ارداد» و «نظ ی غارت ی».
در «نظ ی ق ارداد» ک م ت ها ب عنوان نظ ی غاله در حهوز اقاصهاد مطه ح بهود،
گدا میشود دول محصول یک ق ارداد اجاماعی و نماین جام اس و سیاس هایی
ک در جام دنبال میکن را با ه ف ح اکث ک دن تابع رفها جام ه شهکل مهیدهه
(تسلیمی.)220:1388 ،
در مقابل «نظ ی غارت ی» مط ح میکن  ،ف ض دوله خی خهواهی که به دنبهال
ح اکث ک دن رفا جام ب اسا یک ق ارداد اسه بها آنچه در دنیهای واق هی دیه
میشود ،مغای ت دارد« .السن» از اقاصاددانان مط ح ق ن بیسام ب اسا تحلیل دوله
غارت  ،دو نو دول را مط ح میکن  -1 :دول غارت ی ک با شیو عمل راهزن ساکن
رفاار میکن  -2 .دول غارت با شیو رفاار دزد دریایی.
ب ای توضیح بیشا در این زمین  ،وی ب چ ون ی شکل گیه ی دوله هها در جوامهع
ابا ایی اشار میکن و توضیح میده  ،در جوامع ابا ایی ک افه اد در قاله گه و هها و
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قبایل مخالف ب ای گذران زن گی ب ف الیه مشهغول بهود انه  ،بهین افه اد یهگ گه و
همبسا ی بسیاری وجود دارد ،اما بین قبایل ،تضاد منهافع جه ی ب قه ار اسه  .در ایهن
حال  ،قبیل ای ک ق رت بیشا ی داش  ،ایهن ان یهز را مهی یافه که قبایهل دی ه را
س کو ک د و با ب ق اری یک آرام نسبی ،بخشی از دسااورد قبایل دی را تصهاح
کن ؛ درنایج ب ای گ و های بزرگا از قبایل ،ب طهور طبی هی دوله پ یه آمه و ایهن
ض ورت ب خاط ق اردادهای اجاماعی نیس  ،بلک به خهاط منهافع شخصهی م قهول در
میان آنهایی اس ک میتوانن از ظ فیه خشهون خهود به ای کناه ل قه رت دی ه ان
اساداد کنن (السن .)140 :1382 ،از آنجایی ک ه ف این گه و به ای ب قه اری نظهم،
اساداد از مازاد حاصل اس  ،قبیل حاکم (یا ب عبارتی دوله بها شهیو رفاهاری راههزن
ساکن) ان یز دارد تا جایی ک منافع او ایجا میکن  ،کاالهای عمومی که مهیتواننه
تولی را باال بب ن  ،ارائ کن (همان .)141 :در نایج  ،ارائ کاالههای عمهومی ب گ فاه از
ندع شخصی حاکمان و مح ود ب منافع آنهاس  .در عین حال ،دول در ایهن حاله بها
خط وجود گ و های دی ک امکان مقابل با او و ته ی قه رت را دارنه  ،نیهز روبه رو
اس  .در این راساا ،دول امایازاتی را ب طور خا ب ای این گ و ها فه اهم مهیکنه تها
ان یز مقابل در آنها از بین ب ود و ب حدظ وضع موجود کمک کنن  .حاصل ف آین فوق،
یک نظم ابا ایی اس ک در اکث جوامع اولی وجود داشا و در اصهطالح اقاصهادی به
آن «دول طبی ی» گدا میشود (نورث ،والیس و وین اس .)12 :1385 ،
در نقط مقابل ،دول با ماهی رفااری دزد دریایی ق ار دارد .در ایهن حاله  ،منهافع
این غارت در ه جام کوتا م ت بود و از این رو ان یز ای ب ای ایجاد فضهای مناسه
جه کس وکار بها  ،ارائ کاالهای عمومی و اساداد از مازاد حاصل از آن در بلن م ت
در بین گ و ق رتمن (دول ) وجود نه ارد؛ در ایهن شهکل حکهومای ،دوله به منهافع
کوتا م ت توج دارد .در این جوامع ،تولی مازاد ب نیاز صهورت ن فاه و ان یهز به ای
س مای گذاری جه دسایابی ب دسااوردهای بلن م ت ،در آین وجهود نه ارد (السهن،
.)142 :1382
س ت یف فوق را میتوان ت هاریف م جهع در رابطه بها ماهیه دوله دانسه که
دول ها با توج ب ساخاار سیاسی خود ممکن اس تلدیقی از این ویژگی ها را در رفاهار
و سیاسا ذاری خود نشان دهن .
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تداوت در ت یف ماهی دول  ،ب تداوت های نظ ی در حهوز مالیه عمهومی دوله
انجامی اس  .در نظ یات اقاصاد کالسیک ک تحلیلها دربار ماهی دوله به اسها
نظ ی ق ارداد اس  ،نظ یات در حوز مالی عمهومی محه ود به تحلیهل هها درخصهو
اناقال بار مالیاتی و شمول مالیاتی اس  .در این تحلیهل هها ،اقاصهاددانان در محه ود ای
م ین اث ات ب ق اری یک مالیات خا را به رفاهار اشهخا و بن ها ههای اقاصهادی در
سطح خ د و ب ع ض  ،تقاضا و قیم ها در سطح کالن ب رسی میکنن (بوکانان:1384 ،
 .)183در سطح دول نیز این تحلیل ها حول محور «تحلیل امکان» میچ خه  .به ایهن
م نی ک توج میشود دول ها چ مق ار درآم در اخایار دارن و با توجه به آن ،چه
میزان کاالی عمومی میتوانن ارائ کنن (همان.)185 :
در مقابل و ب اسا ت اریف صورت گ فا در حوز ماهیه دوله غهارت  ،مبحهث
دی ی در حوز مالی عمومی با عنوان توج ب «ف آین اناخها » مطه ح شه  .در ایهن
ت یف گدا میشود نهادهای مخالف ک ه یک نماین و صاح منافع خها هسهان
در ف آین اناخا دخال دارن و ت امل میان این نهادها در ت یین ناایج تخصیص منهابع
اهمی ه بس هیاری دارد (جمس هی و دی ه ان .)22:1383 ،در نایج ه  ،پ هی از ارائ ه ه ه
نظ ی ای در حوز مالی عمومی ،بای این گ و ها و منافع آنهها را شهناخ و به تحلیهل
رفاار آنها در این حوز ها پ داخ  .ب این اسا  ،بای ب س حوز رفاار مالیات دهنه گان
(م دمی ک از نظم حاصل از وجود دول سود میب ن ) ،رفاار مالیاتگی ن (دولاهی که
نظم را ب ق ار ک د و ب ازای آن بخشی از تولی جام را تصاح میکن ) و شیو هزین
ک دن مالیاتها توج شود .در این رابط توضیح داد میشود ،در حالیک در یک جام
دول رفاار خود را ب شیو راهزن ساکن شکل میده  ،از دو راهب د مالیات پنهان (که
ب افزای سهم مالیات های غی مساقیم در اقاصاد میانجام ) و روش های غی مالیاتی ک
منج بانحصارهای دولای میشود ،اساداد میکنه  .در مهواق ی نیهز دوله به مصهادر
اموال و نقض حقوق مالکی روی میآورد (تسلیمی.)235:1385 ،
در ط ف مقابل مالیاتدهن گان ق ار دارن  .مالیهاتدهنه گان در ایهن سهاخاار سه ی
میکنن با عامالن جمع آوری مالیات وارد مذاک شون ک در این صورت فسهاد مالیهاتی
ب وز میکن  .در حال دی  ،آنها ممکن اس تولیه و سه مای گهذاری را تاحه حه اقل
م اش کاه دهن (همان.)235 :
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در سم مخارج نیز از آنجا ک دول در پی کس ران و حدظ ق رت خود اسه  ،از
یک سو امایازاتی را ب گ و هایی ک ته ی کنن قه رت هسهان مهیدهه و ازسهوی
دی هزین های بسیاری را ص ف ت ارک نی وی نظامی میکن اما از ط ف دی ه از آنجها
ک منبع درآم دول درآم های جام اس  ،تا جایی ک منافع دوله از هزینه ههای
بیشا باش  ،ب ارائ کاالی عمومی هم میپ دازد (همان.)236 :
این نو رفاار دول -ک گدا میشود ب اکث جوامع در حال توسه حهاکم اسه -
اگ چ ب دولای با شیو رفااری دزد دریایی مزی دارد ،امانمیتوان دسهایابی به رشه
اقاصادی را تضمین ک د و باعث افزای س مای گهذاری و به دنبهال آن افهزای تولیه
باش  ،چ اک از حقوق اکث ی در ف آین تصمیم گی ی ،چشم پوشی ش اس  .از ایهن رو
گدا میشود گام اول در دسایابی ب توس  ،تغیی ماهی دول اس (نورث و دی ه ان،
 .)115-116 :1387ح ک در این مسی نیز در گ و اصالح رابطه «دوله بها مه دم» و
«دول با مالی عمومی» اس .
 .2 .2ماهیت دولت و مالیه عمومی در یک ساخت رانتی

در مباحث قبل در ت یف ماهی دول  ،ف ض نانوشا ای وجود داشه دربهار ایهن که
دول ها منابع درآم ی خود را از تولی جام کس مهیکننه  .به ایهن ط یهق که یها
قسمای از تولی جام را ب عنوان مالیات از م دم میگی نه یها از ط یهق مصهادر هها و
انحصارها ،قسمای از منابع جام را ب تملک خود درمیآورن  .این شهیو کسه درآمه
اگ چ در هم دول ها وجود دارد ،امها در ب ضهی کشهورها ،دوله به منهابع درآمه ی
دی ی نیز دسا سی دارد ک اهمی منابع پی گدا را کاه میده  .درآم حاصهل
از ف وش داراییهای کشور یا اساق اض خارجی ،چنین ویژگیای دارن .
از منظ درآم ی ،وابسا ی دول ها ب درآم های رانای ،باعث میشهود دوله هها به
مالیات وابسا ی کما ی داشا باشن (خی خواهان ،)123:1385 ،در مقابل با این ک این
دول ها درآم ان کی از جام میگی ن  ،ب نام های رفاهی گسا د ای ایجاد میکننه و
ب همین دلیل حوز دخال این دول ها در اقاصاد بسیار گسا د اس  .عهالو به ایهن،
دول های رانای منابع عظیمی را ص ف تشکیل ارت های بزرگ میکننه تها باواننه از
این ط یق گ و هایی ک ته ی کنن دسا سی آنها ب منابع ران هسان  ،کناه ل کننه
(رنانی .)19-20 :1387 ،مورد دی اینک ران باعث ظهور گ و های ذیندهع ق رتمنه
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در اط اف بخ های تولی کنن یا تخصیص دهن ران میشهود .ایهن گه و هها تهالش
میکنن تا با ندوذ در دول  ،سیاس ها و جه گی یهای دول را ب سم وسویی بب نه
ک منافع آنها را در جام تأمین کن ؛ ه چن این سیاس ها ب ض ر کل جام باش .
ب آین رفاارهای فوق ،دول راناهی را به دولاهی تبه یل مهیکنه که از یهک سهو
دیوانساالری ض یدی دارد ،چ اک تح ندوذ نهادهای ق رتمنه اطه اف خهود اسه و از
سوی دی ب دلیل پایین بودن سهم مالیات در درآمه های دوله  ،ارتبها ضه یدی بها
جام دارد .توج ب این عوامل نشان میدهه  ،اصهالح مالیه عمهومی در یهک سهاخاار
رانای از اهمی بیشا ی نسب ب دی کشورهای در حال توس ب خوردار اس .
 .3قانون فراتر از فرادستان؛ مروري بر تجربه انقالب انگلستان

در اقاصاد و به طهور
بخهواهیم تهأثی ایهن
ان لسهاان و ب رسهی
شه  ،مهیتوانه تها

آنچ ک تا اینجا ب آن اشار ش  ،ب رسی اهمی اصالح رفاار دول
خا اصالح رفاار مالی این نهاد در نظ ی های اقاصادی بهود .اگه
تغیی را در ف این توس کشورها بهاه درک کنهیم ،مه ور تج به
زمین هایی ک منج ب انقال صن ای در این کشور ماقه م توسه
ان از ای گویای این اهمی باش .
اقاصاددانان در توضیح زمین هایی ک باعث ب وز انقال صن ای در ان لساان ش  ،به
وقایع سال های  1688و  1689ک ب انقال شکوهمن م وف اسه  ،اشهار مهیکننه ؛
انقالبی ک طی آن روابط بین اجزای حکوم ان لساان -ک شامل دربار و پارلمان بهود-
و رابط حکوم با م دم تغیی پی ا ک د (ساارید .)23 :1391 ،
اگ بخواهیم یک چشم ان از کلی از وض ی ان لسهاان در دوران مهورد اشهار داشها
باشیم ،میتوان گد ؛ پهی از انقهال و در دوران سهلطن خانه ان تئهودور ،حکومه
ان لساان ب صورت پادشاهی مش وط بود .در این ساخاار ،در کنهار دربهار ،پارلمهان قه ار
داش ک از دو مجلس عوام و اعیان تشکیل میش  .اگ چ در چارچو ظاه ی دربهار و
پارلمان باهم ب کشور حکوم میک دن  ،امها پارلمهان به طهور جه ی در ادار مملکه
دخال ن اش و تنها زمانی تشکیل جلس میداد ک دول نیازمن بودج بیشها بود و
ب ای این کار ب تصوی پارلمان احایاج داش .
نایج چنین رویک دی در ادار کشور ،ب هیهای کالن و کس ی بودج هایی بود که
در زمان الیزاب آخ ین پادشا این خانه ان ،بهاقی مانه (سویشه  .)12 :1386 ،الیزابه
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وارثی ن اش  ،از اینرو پس از مه گ وی دسهاور پارلمهان ،پادشها اسهکاتلن از خانه ان
سلطنای تئودور ب پادشاهی رسی .
با تغیی خان ان سلطنای از تئودورها ب اساوارت ها ،ب دلیل ایهنکه پادشها ج یه
مقبولی کافی نزد م دم ن اش و البا باال گ فان اخاالف های مهذهبی بهین پارلمهان و
دربار ،پارلمان خواساار ق رت بیشا در ادار حکومه و پایبنه ی شها به قهانون شه ،
چ اک در همان سال های ابا ایی و ب خالف قانون ،شا چارلز اول (شا دوم این خان ان)
ب ای تأمین ب هی و مخارج دربار اقه ام به مالیهات گیه ی بیشها و اخهذ وام اجبهاری از
ث وتمن ان ک د .این اخاالفها در نهای ب محاکم و اع ام چارلز اول پادشها ان لسهاان
انجامی .
با این حال ،این اتداق در عمل تغیی ی در ش ایط حکوم ب وجود نیهاورد .مشهکالت
مالی دربار ،افزای مالیات ها ب خالف قانون ،ق ض گ فان بیروی از بانک ها ک از دالیهل
نارضایای پارلمان از دربار بود ،ب از اع ام چارلز نیز ادام یاف و حای ب ق ض گه فان
ان لساان از ف انس انجامی .
شای در گ فان از این تج ب بود ک باعث ش در سال  1688زمانی ک اخاالف ها
دوبار باال گ ف  ،پارلمان ب جای مواجه با شخص شا ب مواجه بها سهاخاار حکومه
روی آورد .در همین راساا ،شا جیمز دوم ک موردپسن پارلمان نبود ،از سلطن ب کنار
ش و دخا و دامادش جای زین او ش ن .
بنا ب درخواس پارلمان ،شا ج ی در نخسهاین اقه ام ب ه از تغییه سهلطن  ،به
اعالمی حقوقی ک در آن ح و م زی ب ای شا مشخص مهیشه  ،رسهمی بخشهی  .در
نایج این مق رات ،قانون باالت از شا ق ار میگ فه و شها ملهزم به رعایه مصهوبات
پارلمان بود (همان .)80 :در این قوانین و ب طور خها در مهورد وضه ی مهالی دوله
مشخص ش بود ،شا حق وام گ فان ن ارد و این کهار تنهها در اخایهار پارلمهان اسه .
عالو ب این ،در مورد نحو خ ج ک دن نیز پارلمان تصمیم میگ ف و این نهاد بود که
مشخص میک د این پول ها ب چ میزان و در چ مواردی خه ج شهود ،دربهار نیهز حهق
تأمین مالی از روشهای دی را ن اش .
تغیی مهم دی ی ک در این دور ب وجود آمه  ،آزادی مطبوعهات و تصهوی قهانون
آزادی بیان بود .این قانون ب قو مج ی و شا اجاز نمیداد جلوی گ دهمایی عمومی یا
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نوشا های سیاسی ک دول را مورد حمل ق ار میداد ،ب ی د؛ در نایج حکوم خود را
ملزم ب رعای چارچو ت وین ش در قانون میدی (همان.)104 :
در این ساخاار ،بانک اران مساقل ان لساان ک دی ریسک های ناشی از تصمیم ههای
ناگهانی دربار آنها را ته ی نمیک د ،ان یز پی ا که د و بها ههم ماشهکل شه ن و پایه
نخساین بانک م کزی را را تشکیل دادن  .در همین سال ،اسکنا هایی که پشهاوان آن
طال بود و توسط بانک مناش میش  ،رواج یاف و یک نظام پولی نهوین را در ان لسهاان
ب وجود آورد.
با ثبات ایجاد ش در اقاصاد ،ان یز س مای گذاری در ف الی های نوین نیز ب وجود
آم و در همین راساا ،در فاصل ان کی ش ک های بیم تشکیل ش ن و بازار مهالی نیهز
ب تناس رش پیه ا که د .در چنهین شه ایطی بهود که ان یهز سه مای گهذاری به ای
فناوریهای ج ی (ماشین بخار و )...پی ا ش و پای های انقال صن ای شکل گ ف .
ب طور خالص  ،اث ات این تغیی ات اساسی ب مالی عمهومی را مهیتهوان در دو مهورد
اساسی بیان ک د -1 :تنظیم روابط شا -پارلمان-مالی عمومی و تح ی ق رت شا به ای
دخال در امور مالی  -2ایجاد امکان نظارت عمومی ب چ ون ی اج ای سیاس ها.
تج ب ان لساان نشان میده  ،تغیی ات ه چن کوچک در یک جام در صورتی ک
باوان ب توانمن ک دن و در عین حال قانونمنه که دن دوله در جام ه کمهک کنه ،
میتوان ناایج شکوهمن ی را ب دنبال داشا باشه  .در ایه ان نیهز سهاخاار حکهومای از
 150سال گذشا تاکنون دچار تحهوالت بسهیاری شه اسه  .اگه بخهواهیم از منظه
اقاصادی ب تحوالت سیاسی ن ا کنیم ،بای ب چ خ رابط دول -مل -مالیه عمهومی
توج کنیم و تأثی این تحوالت را در پیوسا ی این عوامهل مهورد نظه قه ار دههیم .به
همین منظور در قسم ب ب م وری به تهاریخ م اصه ایه ان مهیپه دازیم و ب رسهی
میکنیم آیا تحوالت سیاسی توانسا تغیی ی در رابط گدا شه ایجهاد کنه یها خیه .
ب ای این منظور مالی عمومی از س منظ  -1بودج و ماهی دول  -2انه از دوله و
-3کس ی بودج و نق ین ی مورد ب رسهی قه ار مهیدههیم .ایهن مه ور را از سهال ههای
حکوم قاجار قبل از مش وط آغاز میکنیم.
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 .4مالیه عمومی در ایران

 .1 .4ماهیت دولت و ساختار بودجه

در سالهای حکوم قاجار و پی از آن ،قبل از انقال مش وط  ،نو حکوم در ایه ان
یک حکوم سنای مطابق با م یارهای یک دول طبی ی بود اس  .ادار کشور در ایهن
دور ب شکل نظام مساوفی گ ی بود و ب تبع آن مالی عمومی دول نیز ماأث از همهین
ساخاار شکل میگ ف .
از بُ درآم ی ،درآم دول در آن دور ب دو گ و عم مالیاتها یا درآم ثابه و
سیورسات یا درآم غی منظم تقسیم می ش (عیسوی ،چهارلز .)526 :1362 ،درآمه های
غی منظم درآم هایی بودن ک ب صورت مصادر یا پیشک ب دربهار ت لهق مهی گ فه .
کاتوزیان در این زمین توضیح می ده  :اگ چ این قبیهل درآمه ها در لدهظ غیه مهنظم
بودن  ،اما روال حکوم ب گون ای بود ک مصادر ها ب صورت منظم صورت میگ فه و
در حقیق سیورسات ب نوعی درآم دائمی ب ای دول تب یل ش بود .وی رقهم ناشهی
از مصادرات در ایهن دور را بهین  10تها  15درصه درآمه دوله به آورد که د اسه
(کاتوزیان ،)76:1382 ،اما بخ اصلی درآم های دول در این دور از مالیات هها بهود و
قسم بزرگی از درآم های م دم ب ین ط یق ب دول مناقل میش .
در آن زمان ،ادار مناطق ب شیو تیول داری بود .این شهیو حکومه عهاملی به ای
افزای مالیات ب شمار میرف  .تیولداری نوعی مقاط دادن مالیاتسهاانی اسه ؛ به
این م نی ک حکوم م کزی در ازای دریاف مبلغی از تیولدار ،حکوم یک بخه را
ب آنها میسپ د .از آنجایی ک تیول دار نمیدانس تا چ زمانی ب مسهن قه رت اسه ،
بیشا ین تالش را ب ای کس درآم در زمان حهال مهی که د(دوله در منطقه بها ن ها
کوتا م ت ب کس مند میان یش ) ،به ای مثهال به اسها گهزارش هها ،در طهبس
مجمو مالیاتها 24هزار تومان بود ،امها کهل درآمه اسهاان به 22ههزار و  600تومهان
میرسی (فلور .)262:1998 ،این ن خ باالی مالیات در کنار مصادر های بهیرویه دوله
باعث اف ش ی ان یز تولی در میان م دم بود.
از جنب مخارج در این دور  ،عم هزین های کشور هزینه دربهار و هزینه نظهامی
بود اس  .هزین دربار عموما ص ف ریخ وپاشهای بیحسا و کاا شها و درباریهان
می ش  .در مقابل ،هزین باالی نظامی و تجهیزات ارت نیز بیشا ب ای س کو شهورش
های داخلی مورد اساداد ق ار می گ ف  .آمارهای مح ودی که از آن دور در دسها
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اس نشان می ده ح ود 60درص درآم دول ب ارت و دسا ا دیوانی مهی رسهی و
مابقی ص ف امور م بو ب دربار و مسام ی اش اف و روحهانیون مهی شه و تنهها سههم
ان کی ح ود ش درص ب خ مات عمومی اخاصا مییاف (تسلیمی.)96 :1388 ،
نارضایایها در قبال حکوم قاجار (از منظ سیاسی و اقاصادی) ب انقال مشه وط
در سال  1285انجامی  .از آنجا ک یکی از مشکالت اساسی م دم با حکوم  ،بهیحسها
و کاابی در رفاار مالی بود ،اصالح این ساخاار و نظم بخشی ب سیسام مالی کشور جهزو
اولوی ف الی دول ب از مش وط و مجلس شورای ملی ق ار گ ف  .در همین راساا و
در اسدن  1289نخساین قانون محاسبات کشور ب تصوی مجلس شورای ملهی رسهی .
ب طبق این قانون ،وظید تنظیم بودج ب عه وزیه دارایهی گذاشها شه  .نخسهاین
بودج دول ب از مش وط ب ای سال  1288هج ی قم ی توسط صنیعال ول تنظیم و
ب مجلس ارائ ش  .در زمان تصوی بودج  ،صنیعال ول کشا ش و رون اصهالحی او
ناوانس ادام پی ا کن ب همین دلیل تصمیم گ فاه شه که گ وههی از کارشناسهان
خارجی با ه ف اصالح ساخاار مالی دول و اسهاداد از روش بودجه نویسهی غه  ،به
کشور دعوت شون  .در همین راساا و همزمان با شه و دور سهوم قانون هذاری در سهال
 1290هج ی شمسی ،گ وهی از کارشناسهان مهالی آم یکهایی به سه ک دگی مورگهان
شوسا ب کشور آم ن  .این گ و  ،تغیی ات بسیاری در ساخاار قبلی مالی کشور ب وجود
آوردن  ،اما ناوانسان سیسام جای زینی ماناس با چارچو اقاصادی داخل ،ب ای ای ان
پیاد کنن  .شوسا پس از اساق ار تشکیالت مذکور هم مساوفیان را از اعمهال نظهارت
ب امور پیشکاران مالی خلع و آنها را موظف ب تب ی از ادار خزان ک د .شوسها به ای
کمک ب مأموران خزان جه وصول عای ات ح ود یک هزار ژان ارم را توسط آم یکایی ها
آموزش داد و ب ایاالت مخالف اعزام ک د و همچنین زن انی مخصو جه کسانی که
از پ داخ مالیهات خهودداری مهیک دنه  ،در نظه گ فه (شهبی ینهژاد.)123:1375 ،
شبی ینژاد م اق اس ک اق ام های شوسا ب دلیل تغیی ات سهاخااری نهاهمخوان بها
واق ی های کشور ،نخسهاین ضه ب به پیکه مالیه ایه ان را وارد و ریشه انح افهات و
نابسامانیهای ب ی را در کشور ایجاد ک د و منوامس یک رونه اصهالحی بلن مه ت را
در کشور ب وجود آورد.
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درنهای ش ایط نابسامان مناههی به سهال  1300به کودتهای سهوم اسهدن 1299
انجامی ک این تغیی مهم نیز به نوبه خهود اثه ات قابهل تهوجهی به مالیه دوله در
دور های ب ی داش .
روی کار آم ن رضاشا فصل ج ی ی در ع ص سیاس و اقاصاد کشهور بهود که بها
اصالحاتی در زمین مالی عمومی هم ا ش  .یکی از نکات قابل توجه در زمینه بودجه
در دور پهلوی اول این اس ک در بین سالهای 1304تا 1319ه سال بودجه دوله
تنظیم ش و مورد تصوی مجلس ق ار گ فا اس  .موضهوعی که در دور قبهل اتدهاق
نیدااد و در دور پهلوی دوم ناوانس تک ار شود .اصلی ته ین دالیهل در خصهو ایجهاد
انضبا مالی در این دور را می توان در مهواردی مثهل اصهالح سهاخاار مالیهاتی کشهور،
کاه هزین های غی ض وری و قانون انحصارات مخالف ک به دوله اجهاز مهیداد از
را های مشخص کس درآم کن  ،دانس (جزای ی.)97 :1342 ،
با این حال ،م ور دی سیاس های پی گ فا ش توسط دول درایهن دور نشهان
میده ک بیشا این اصالحات جنب ظاه ی داشا و به همهین دلیهل کشهور در ایهن
دور ناوانس باوجود نوسازیهای صورت گ فا  ،در دسایابی ب توس موفق باش .
سهم اصلی درآم های دول در این دور از ط یق مالیاتهای غی مسهاقیم ،انحصهارها
و مصادر اس  .در بودج سال  1319نسب مالیاتهای مساقیم ب کهل درآمه دوله
یک ب  14بود  ،در حالیک همین نسب به ای کشهور ت کیه که از سهطح توسه ای
نزدیک ب ای ان ب خوردار بود اس ب  25درص مهی رسه (جزایه ی .)202 :1342 ،در
این دور  ،بسیاری از امالک کشور ب تصاح شا درآم  ،به طهوریکه گداه شه در
ع ض  17سال 44هزار سن مالکی ب نام رضاشا تثبی ش  .ایهن تصهاح امهوال به
گون ای بود ک هن ام تب ی رضاشا ب گدا خود او ،م ادل پنج هزار و چهارصه خه وار
طال دارایی داشا اس (مؤمنی.)207 :1388 ،
در زمین مخارج ،سهم بزرگی از مخارج دولای را هزین های نظامی تشکیل میدهن ،
ب طوریک هموار قسمای از درآم های ندای ک در صن وقی ذخی می ش ب ای خ ی
تسلیحات نظامی مورد اساداد ق ار میگ ف  .عالو ب این ،هزین های امنیای نیهز سههم
باالیی از بودج را ب خود اخاصا می داد .ج ول  1می توان تاحه ی گویهای اهمیه
مسائل نظامی در این دور باش .
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مالحظ می شود سهم بودج نظهامی در هه دوسهال نسهب به بودجه ف هنهگ و
به اری ک ه دو از پای های اصلی توس هسان  ،بسیار باالت اس .
در ط ف ع ض مالیات نیز فه ار مالیهاتی در ایهن دور شهایع اسه  .آمهاری که به
اساخ ام 40هزار ژان ارم خزان ب ای تأدی مالیهات اشهار دارد ،نایجه چنهین اخاالفهی
میان دول و م دم اس (جزای ی.)210:1342 ،
جدول  .1حجم هزینههاي نظامی در سالهاي  1315و 1319
وزارت ف هنگ

وزارت به اری

سال

بودج وزارت جنگ و امنی

ریال

ریال

1315

279،480،380

2،000،000

71،358،250

21،170،000

1319

520،480،385

2،000،000

122،500،000

64،000،000

ریال

لی

مأخذ :ج ایزی1342 ،

با این توضیحات میتوان ادعا ک د ک دوران ب از کودتای  1299نمهود کامهل یهک
دول با ماهی رفااری راهزن ساکن اس و نایج چنین نظمی در ساخاار مالی کشهور
ب طور کامل نمود یافا اس  .در این دور یک دول اقا ارگ ا ب کشهور حهاکم بهود که
توانس نوسازی هایی در ب ضی حیط ها داشا باش  ،اما ع م توج به حقهوق مالکیه ،
تب یل ش ن دول ب بزرگا ین ناقض این حقوق ،بیتوجهی ب وضه ی عمهوم مه دم و
البا اساب اد حاکم ب کشور ک منشاء اصلی این نارسایی هاس  ،ب طور طبی هی امکهان
توس را از جام سل ک د اسه (مهؤمنی .)1388 ،در ایهن سهاخاار کارآمه شه ن
ابزارهای اعمال ندوذ دول در اقاصاد (مثل بودج ) هم نمی توان تهأثی مثباهی به رونه
کلی توس در این دوران داشا باش .
ش و جنگ جهانی دوم و ب دنبال آن تب ی رضاشا  ،آشهدا ی وسهی ی را در همه
سطوح ب نظام اقاصادی -سیاسی ای ان تحمیل ک د .وض ی مهالی دوله نیهز ماهأث از
همین آشدا ی عمومی ،دچار تزلزل و نابسامانی گسها د شه  .نخسهاین اقه ام در دور
محم رضا شا در خصو حل مشکالت مالی دوله  ،تنهها 13روز ب ه از بیه ون رفهان
رضاشا صورت گ ف و ب اسا آن ،عوای ند ب بودج عمهومی دوله واریهز شه  .در
هشام مه  1320دول ف وغی قانونی تصوی که د که به موجه آن کلیه موجهودی
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حسهها ان وخاهه کشههور و عوایهه سههال  1320شهه ک ندهه را بهه بودجهه مناقههل
می ک د(جزای ی .)205 :1342 ،در همین سال دول قوانینی در جهه افهزای مالیهات
غی مساقیم (مالیات ب ند و بنزین) ب تصوی رسان و در مقابل مخارج عم انهی را به
طور کامل ماوقف ک د (همان .)220:
آشدا ی مالی دول یکسال ب از خ وج رضاشا از کشهور باعهث شه زمینه به ای
اساخ ام میلسپو مساشار آم یکهایی (به ای بهار دوم) فه اهم شهود ،امها حضهور وی ههم
ناوانس گ از مشکالت کشور بازکن  .در بودج سال  1322ک توسهط میلسهپو تهیه
ش  ،مبلغ  439میلیون ریال از باب حق امایاز و عوای ند از ش ک نده جنهو  ،به
حسا درآم های بودج گذاشا ش و در ارقام هزین هم ،پی بینی هیچگونه مخهارج
عم انی و صن ای وجود ن اش (جزای ی .)238:1342 ،سال  1322آخ ین سالی بود ک
بودج ب تصوی رسی و پهس از آن تها سهال  1334به اسهاثنای سهال  ،1328ههیچ
بودج ای مصو مجلس نش و دول با جوازههای قهانونی یهک یها چنه دوازدههم و در
مواردی بها تصهوی نامه (در دوران فاه ت) پ داخه ههای مهالی خهود را انجهام مهیداد
(شبی ینژاد.)129:1375 ،
درنهای و ب ای مقابل با این نابسامانی ها کمیسیون ب نامه مجلهس در سهال 1327
ب نام عم انی هد سال اول را ب تصوی رسان ک ب موج آن ،سازمان ب نام کشهور
تأسیس ش  .اج ای این ب نام ب دلیل مصادف ش ن با سالهای مبارز ب ای ملهیشه ن
صن ند و قطع درآم های ندای ماوقف ش .
ب از کودتای  1332و افزای درآم های ندای دول ک حاصل ملی شه ن صهن
ند بود ،بودج رون ندای ش ن بیشا را طی ک د .سهم باالی نده در بودجه  ،درصه
باالی پ داخ های جاری نسب ب عم انی ،پایین بودن سههم مالیهاتههای مسهاقیم در
درآم غی ندای دول و کس ی گسا د بودج  ،مشکالت دائمی بودج دوله در تمهام
این سالها بود ک البا این رون ب از شوک ندای در سهال  1353و مقهارن بها ب نامه
پنجم عم انی تش ی ش و با اف و خیزهایی تا ب ام وز باقی مانه اسه  .جه ول زیه
گویای این موضو اس :
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جدول  .2متوسط سهم نفت در بودجه (واحد :میلیارد ریال)

سال

درآم دول

درآم ند

سهم ند در درآم ها (درص )

1350-1360

1296/98

926/74

69

1370-1380

59651/71

34344/57

59

1360-1370

1380-1387

2336/14

472996/2

1662/2

311721/22

49
64

مأخذ :بانک م کزی (سالهای  1387-1383از آمار م کز پژوه ها اساداد ش

 .2.4اندازه دولت

اس )

آمارهای مح ودی ک از دور مش وط و پی از آن در دسا اس نشان میدهه در
آن دور دول هایی بزرگ با مخارج باال در کشور حکوم داشا ان ک سههم اعظمهی از
تولی را ب تصاح خود درمیآوردن  .در دور قاجار تا اوایل دور فاح لی شا مالیات ب
اراضی (یکی از انوا مالیاتها ک سهم مهمی در بودج داش ) یک دهم محصهول بهود،
اما فاح لی شا تالش ک د این مالیات را ب یهکپهنجم محصهول افهزای دهه  .ب خهی
تحقیقات نشان داد ان مالیات در این دور گا ب میزان  40درص از محصول نیز رسی
اس (لمباون .)1377 ،در مق مه بودجه صهنیعال وله نیهز مطاله قابهل تهوجهی در
خصو وضع دارایی و عوای و ق وض کشهور در آن تهاریخ ذکه شه که از آن جمله
می توان ب فشار وابسا ان دربار ب ای حدظ مواج خود ،ه ج و م ج و نارسایی تشکیالت
اداری ،دیون عمومی ک از قبل انباشا ش بود و بار آن ب دوش دوله وقه گذاشها
ش و مخارج سن ین دربار اشار ک د (جزای ی .)76 :1342 ،به اسهاناد مق مه بودجه
صنیعال ول مخارج دربار ای ان ب نسب عای ات  15ب اب بی از دربار ان لیس بود.
در دوران مش وط اق امهایی در جه کاه مخارج صورت گ فه امها در نهایه
ناواس ب اه اف مورد نظ دس یاب .
در دور پهلوی اول اگ چ نظم بودج بیشا ش اما توج ب آمار و ارقام م بهو به
بودج در آن دور نشان میده ک مخارج دول طهی ایهن دور بسهیار افهزای یافاه
اس ب طهوری که مخهارج بودجه از رقهم 247،159ههزار ریهال در سهال  1304به
 3،210،973هههزار ریههال در سههال  1319رسههی ی نههی رشهه ی  13ب ابهه ی داشهه
(شبی ینژاد .)127 :1375 ،افزای حجم بودج در دور پهلوی دوم نیز ادام یافه به
طوری ک مخارج دول در سال  1333ب 17،942،525هزار ریال رسهی  .شهوک نداهی
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 1353هم این رون بزرگ ش ن دول را ش ت بخشی  .ب طور کلی دول های ندای به
واسط دسایابی ب منابع درآم ی حاصهل از صهادرات نده  ،ایهن امکهان را به ای خهود
میبینن که حهوز دخاله خهود را در اقاصهاد گسها د ته کننه  .آنهها مجموعه ای از
ف الی های توس ای ،تص یگ ی و توزی ی را تنها با اتکا به درآمه های نداهی ب عهه
میگی ن ک باعث میشود حجم بودج در این کشورها باال ب ود ،اما ایهن حجهم عظهیم
هزین ها تنها با تکی ب منابع درآم ندای قابل پ داخ اس  .این موضو را میتهوان در
دو شوک ندای سال  1353و  1384پی ی ی ک د .در تج ب سهال  ،1353سههم نده از
درآم دول ب رکورد  86درص رسی (قوانین بودج کل کشهور )1353 ،و به واسهط
آن ،درآم های دول  200درص رش پی ا ک د (درآم دول از نده در سهال  1353از
مجمو درآمه های سهالههای 1344-1351بیشها بهود) .در اثه ایهن افهزای درآمه
پ داخ های دولای  106درص رش یاف و ب واسط آن ،ب پ داخ های عم انهی ههم
در ع ض یکسال  45درص افزود ش (بانک م کزی) .در سال  1384نیز ب از افهزای
قیم ند و با 9ماممی ک دول ب مجلهس به د ،در نهایه حجهم بودجه 34درصه
افزای یاف ک سهم بودج ش ک ها  -ک نشان دهن تص یگ یهای دول اس  -از
این افزای 59 ،درص بود .این رون ب ای سال های ب نیز ادام داشا  ،ب طوریکه در
حال حاض نسب رقم بودج کل ب تولی ناخالص داخلی ،ب بی از  80درص رسهی
اس (ارقام بودج و آمار بانک م کزی).
 .3 .4كسري بودجه و رشد نقدینگی

یکی از تب ات افزای مخارج دول ب ون توج ب درآم های آن ،افزای کس ی بودجه
اس  .م ور آمارهای موجود نشان میده ک کسه ی بودجه از مشهکالت اصهلی مالیه
دول ها از پی از مش وط بود اس  .یکی از روش های دول به ای پوشهان ن کسه ی
بودج در آن زمان اساق اض خارجی بود .میزان اساق اض خارجی ایه ان در سهال1280
.ش .ب  36،471،600تومان آن دور میرسی (تسلیمی .)90 :1388 ،ک م ادل ریالی
آن تق یباً ب اب بودج سال . 1304ش اس (محاسبات تحقیهق) .توسهل به اسهاق اض
خارجی ب ای جب ان کس ی بودج در دور مش وط نیز ادام داش به طهور مثهال در
دور وثوقال ول و م ی ی وزارت مالی توسط نص ت ال ول دول ب ای پ داخ مخارج و
حقوق ادار ها ب اساق اض از دول ان لیس روی آورد و در مواردی از آجه و کها به ای
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پ داخ حقوق مساخ مین اساداد میک د (جزای ی .)82 :1342 ،در دور پهلهوی دوم
مشکل کس ی بودج تا ح ودی م تدع گ دی در این م ت ،به جهز سه سهال (،1308
 1318و  )1319در دی سالها بودج ای ان هموار با مازاد روب رو بود اسه  .ایهن در
حالی اس ک از سال  1308طبق قهانون مصهو مجلهس ،درآمه های نده از بودجه
جاری دول خارج ش و ب صن وق ذخی ارزی مناقل ش و ب اسها سیاسه ههایی
تنها ب ای ب ضی ف الی های عم انی خها و خ یه تسهلیحات از آن اسهاداد مهی شه
(شبی ینژاد.)126 ،1375 :
در این دور  ،قوانین مهمی نیز تصوی و ب اج ا گذاشا شه  ،یکهی از ایهن قهوانین،
قانون تأسیس بانک ملی بود ک در اردبیهش سهال  1306به تصهوی مجلهس رسهی .
اح اث بانک ملی باعث ش تا در سال های ب دول باوان از ابزار سیاس های پهولی در
جه اه اف اقاصادی کشور به گی د و این ابزار را تح کنا ل خهود درآورد .به همین
اسا بود ک دول این امکان را یاف ک در دو سال 1312و  1318با حدظ پای طال و
نق  ،دس ب اناشار اسکنا در کشور بزن .
در ابا ای دور پهلوی دوم هم زمان با جنگ جههانی دوم بهیانضهباطیههای مهالی
دول تش ی ش  .در همین راساا در سال  ،1321ب ای جب ان کس ی بودجه آن سهال،
ب موج س قانون مخالف مبالغ  500 ،300 ،700میلیون ریال اسهکنا مناشه شه
ک نخساین اساق اض دول از بانک ملی ب شمار میرفه (شهبی ینهژاد.)128:1375 ،
طی سال های 1322تا  1334تنها در سال  1328بودج دول ب تصوی مجلس رسهی
ک ان بودج نیز کس ی  20درص ی داش (همان )129 :ب ه از کودتهای سهال 1332
نیز باوجود افزای درآم های ندای دول  ،بودج دچار کسه ی گسها د بهود .به طهور
مثال بودج سال  1333با درآم 10،848،000هزار ریهال و هزینه 17،942،525ههزار
ریال کس ی  40درص ی را تج ب ک د .در سالهای  34و  35هم بودج ههای کشهور بها
کس ی ب ت تی  22و  25درص ی رو ب رو بود .این کس ی درحالی بود ک تمام مخهارج
عم انی از قسم هزین بودج ب داشا ش و ب اعابار خ ج سازمان ب نام مناقل شه
و بودج دول تنها بودج جاری کشور بود (جزای ی.)386:1342 ،
با شوک ندای  1353اگ چ درآم های دول افزای ش ی داش اما مشکل کس ی
بودج ناوانس حل شود و تا ام وز نیز در بیشا سال ها بودج بها کسه ی همه ا بهود
اس .
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ب ای درک میزان واق ی کس ی بودج شاخص نسب کس ی بودج به پ داخه هها
میتوان مناس باش  .این شاخص نشان میده دول تها چه انه از توانهایی پ داخه
مخارج خود را داشا اس  .ماوسط شاخص فوق در  40سهال گذشها (به ون احاسها
سالهای اخی ) ح ود 18درص بود اس  ،ی نی ب طور ماوسط دوله از تهامین مهالی
18درص از هزین های خود ناتوان بود اس  .این میزان کس ی بها احاسها درآمه های
ندای تحقق پی ا ک د و اگ درآم های نداهی را از کهل درآمه های دوله کسه کنهیم،
کس ی بودج بسیار بیشا از این ح خواه بود.
جدول .3سهم مازاد یا كسري بودجه در پرداختها (واحد :میلیارد ریال)

سال

پ داخ ها

مازاد (کس ی)

سهم مازاد (کس ی) در پ داخ ها

4297/31

-1061/17

-2142/18

26درص
3درص

-92096/9

20درص

1350-1360

1685/44

1370-1380

61793/9

1380-1387

449038/6

1360-1370

-378/45

مأخذ :بانک م کزی

20درص

م اج ب آمار بانک م کزی نشان میده ک هموار یکهی از را ههای دوله به ای
جب ان کس ی بودج  ،اساق اض از بانک م کز ی بود اسه که نایجه آن در افهزای
نق ین ی دی میشود .نمودار شمار  1ب خوبی گویای این وض ی اس :
2000000
1500000
1000000
500000
0
52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86

نمودار .2حجم نقدینگی در كشور (واحد :میلیارد ریال)

مأخذ :بانک م کزی
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مشاه میشود هم زمان با افزای قیمه نده در دهه  80و در نایجه افهزای
درآم دول  ،ن تنها مشکل کس ی بودج دول حل نش اس  ،بلکه نسهب به دور
قبل از آن افزای نیز نشان میده  .رویک د دول نسب ب اساق اض از بانهک م کهزی
ب ای جب ان بخشی از این کس ی ،حجم نق ین ی را نیز در همین دور افزای بسهیاری
داد اس .
 .5مرور  2تجربه در اصالح ساختار مالی دولت

ب اسا آنچ ک گدا ش و با توج به اثه مسهاقیم رفاهار مهالی دوله به عملکه د
اقاصادی ،لزوم اصالح ساخاار مهالی دوله و پیشه ی ی از تب هات اسهاداد نادرسه از
درآم های دول در دور های مخالف مورد توج سیاسا ذاران اقاصهادی و کارشناسهان
این حوز ق ار داشا اس  .با این حال تغیی ات صورت گ فا در این ع ص ک هم ا بها
تغیی ات در ساخاار سیاسی بود ناوانسا یک رون اصهالحی بلن مه ت را به ای کشهور
هم ا داشا باش  .در این میان اما دو تج ب تاریخی ویژ وجود دارد که اگ چه کوتها
م ت بود ان ولی ب دلیل اث ات مثب قابل توجهی ک ب اقاصاد داشا ان شایسا ی آن
را دارن ک ب صورت مجزا مورد ب رسی ق ار ب ی ن  .این دو تج ب عبارتن از سهالههای
ابا ایی ب از ملی ش ن صن ند و دوم ده ابا ای انقال .

ملی شدن نفت و قطع درآمدهاي نفتی :اشار ش ک در ده  1320دول ایه ان بها

نابسامانی بسیاری در حوز مالی روب رو بود و ب ای جب ان این نارسایی هها وکسه ی ههای
ما د در بودج  ،دس ب اقه اماتی زد که نه تنهها شه ایط را بهبهود نبخشهی  ،بلکه
تش ی کنن ش ایط نامناس نیز بود .در چنین ش ایطی ،دول مص ق زمهام کهار را به
دس گ ف  ،این در حالی بود ک ب عل تح یم ها ،درآم های نداهی قطهع شه بهود و
تولی ند ای ان ک در سال  1329ب  242/4میلیون بشک می رسی  ،در سال 1330به
 ،127/6در سال 1331ب  10و در سال  1332ب  9/8میلیون بشک تقلیل یافه  .عهالو
ب مح ومی از منابع ندای ک تا پی از آن سههم قابهل تهوجهی از بودجه را به خهود
اخاصا می داد ،هزین ادار س اس ی صنایع ند ب میزان سهاالن  600میلیهون ریهال
(ش درص بودج سال  )1330نیز ب عه دول گذاشا ش (صاب .)31 :1387 ،
این وض ی ش ایط را ب ای شکاف بیشا درآم و هزین دوله و کسه ی فزاینه مهیها
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ک د .اما اتخاذ سیاس های مناس از سوی دول در دو سم هزین ها و درآمه ها ،ایهن
کس ی را ب مازاد در سال  1330تب یل ک د .در جه کاه هزین ها دول مصه ق در
نخساین هزین های زائ اداری مثل سد های غی ض وری ،ضهیاف هها ،پهاداشهها و ...را
حذف ک د و به انحهای مخالهف به ت ه یل هزینه ههای دولاهی پ داخه  .وی در دور
نخس وزی ی حقوق دریاف نک د و حای هزین هایی را نیز ب ای کمک ب خزان ماحمل
و در این را مق وض ش ( .همان )72 :دول همچنین با اعمال سیاس هایی ،به میهزان
هد درص از هزین های نظامی کاس و آن را ب امور مهما اخاصا داد(.همان)71 :
در این دور از افزای حقوق کارمن ان عالیرتب نیهز جلهوگی ی شه و تنهها کارمنه ان
طبقات پایین مشمول افزای درآم ها شه ن (همهان .)71 :بها اعمهال ایهن سیاسه هها
بودج سال 1330با 14درص کاه هزین نسب ب سال قبل بسا ش .
در سم درآم ها نیز اق ام های قابل توجهی صهورت گ فه ؛ اقه ام نخسه در ایهن
خصو  ،اناشار اوراق ق ض دولای بود .این سیاس در مقابل سیاس اخهذ وام از بانهک
م کزی و اناشار پول ،ک سیاس هایی تورمزا هسان  ،ق ار گ فه و به دلیهل اعامهاد و
هم لی ک بین م دم و دول وجود داش  ،بها اسهاقبال رو به رو شه  .اناشهار ایهن اوراق
تاح ی کس درآم دول را جب ان ک د .عالو ب ایهن ،اصهالحات مهمهی نیهز در حهوز
مالیاتها صورت گ ف  .در ابا ای الیح بودج سال  1330دکا مص ق توضیح می ده ،
سیاس های مالیاتی بای ب گون ای باش ک کما ین فشار را روی طبقه مسهامن وارد
کن  ،ازایهنرو مالیهاتههایی به دارنه گان اتومبیهلههای وارداتهی و مالیهاتی به اراضهی
غی کشاورزی وضع ش (.همان )71 :اعمال این سیاس های درآم ی باعث ش بها وجهود
کاه ش ی درآم های ندای ،درآم های دول تنها  12درص کاه یاب و در نهایه ،
بودج سال  1330با ان کی مازاد هم ا بهود .الباه دوران ایهن تج به چنه ان به درازا
نکشی و با کودتای  1332ش ایط ب گذشا بازگش و حای ب دلیل افزای درآم های
ندای ،رون بیثباتت ی نسب ب گذشا در پی گ فا ش .
انقالب اسالمی و تحریمهاي نفتی :در ابا ای انقال و در دول موق هم با توج ب

شوک ندای قبل و تب ات مندی ب جا مان از آن زمان ،عزم عمومی وجهود داشه تها بها
یک ب نام ریزی صحیح ،زی بناهای الزم ب ای ج اسازی اقاصاد از ند فه اهم آیه  .ایهن
جه گی ی و البا مح ودی ها و مشکالت حاصل از تح یم های بین المللهی باعهث شه
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صادرات ند کشور در سال  1359نسب ب سال  80 ،1356درصه کهاه یابه  .ایهن
کاه در میزان صادرات ند می توانسه به کهاه  26درصه ی در تولیه ناخهالص
داخلی بینجام  ،اما سیاس های مکمل اقاصادی ک توسط دول اعمال شه باعهث شه
تنها یک کاه رش ش درص ی در تولی این دور داشها باشهیم که ایهن موضهو
نشاندهن یک موفقی بزرگ ب ای ج اسازی اقاصاد از ند بود (مؤمنی.)76 :1387 ،
تحههول نهههادی دی ه ی که در آن دور رخ داد و باعههث شه بهها وجههود بس هیاری از
مشکالت دور خا جنگ ،دوله کارنامه قابهل قبهولی از خهود بهاقی ب هذارد ،ایجهاد
شدافی در مسی تخصیصهای ارزی دول بود .در آن زمان دول وق به ای مقابله بها
فشارهای ران جویان ،ک طی شوک ندای سال  53از ق رت ندوذ بسیاری ب خوردار ش
بودن  ،از مجلس تقاضا ک د ب موازات ت یین سهازوکار دخهل و خه ج ریهالی دوله و در
قال بودج های ساالن  ،در مورد تخصیصهای ارزی کشور هم تصمیم ب یه د تها از ایهن
ط یق فشارهای وارد ب دول ب ای تخصیص منابع ب ندع این گ و ها را کاه ده .
نخساین نایج واگذاری رون تصمیمگی ی در مورد مسائل مالی دوله به مجلهس،
ایجاد شدافی در حوز تخصیص منابع اس  .عالو به ایهن ،امکهان اسهاداد از نظه ات
کارشناسی در سطح جام ب وجود میآی و از هم مهما  ،نظارت هم انی ب عملکه د
دول امکانپذی میشود .در این حال و با ایجاد یک فضای شداف تمایالت ران خهواری
ک عموماً در فضای غی شداف امکان ظهور مییابن تاح زیادی کاه مییاب (مؤمنی،
.)45 :1391
مج ای دی ی ک از ط یق آن گ و های ق رتمن سه ی در کسه امایازههای ویهژ
دارن  ،دریاف مجوزهای صادراتی و وارداتی اس  .در همین راسهاا دوله به ای محه ود
ک دن این ط یق کس ران هم ،تصمیم در مورد کوچکا ین مسائل م بو به تجهارت
بینالملل را ب مجلس سپ د تا از ط یق شداف ک دن رون اعطهای مجهوز ،ف الیه ههای
ران جویان را کاه ده  .این شیو عمل و شدافسازی ف آین های تصمیمسازی منافع
ران جویان را ب ح اقل رسان  ،دولام دان را از فساد مهالی نجهات داد و امکهان نظهارت
عمومی ب عملک د مالی دول ف اهم ساخ (همان.)45 :
این رون تا پایان جنگ ادام و اساق ار دول وق ادامه داشه  ،امها پهس از پایهان
جنگ و با تغیی دول  ،با ه ف آزادی عمهل مه ی ان اج ایهی ،ایهن رونه تغییه که د و
مجلس تنها مجاز ب تصمیمگی ی در مهورد منهابع ریهالی دوله شه  .در مهورد قهوانین
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در این زمین ب عه

جم ی چن ند در قهو

صادرات و واردات هم کل ف آین پیچی
مج ی گذاشا ش (همان.)46:
م ور این دو تج ب این پ س را ب ذهن مابادر میکن ک چ ا با وجود آگهاهی نسهب
ب اینک بیانضباطی مالی دول زمین بسیاری از ناکارآمه یهها در سیسهام اقاصهادی
اس و با تصوی قوانین مخالف ب ه ف نظهم بخشهی ن به ایهن سهاخاار ،هنهوز ایهن
ناکاراییها در سیسام اقاصادی پایه ار مانه انه و ف آینه های اصهالحی ناوانسهان در
بلن م ت ت اوم یابن  .اقاصاددانان در پاسخ ب این پ س مدههوم «وابسها ی به مسهی
طی ش » را مط ح میکنن  .در این رابط گدا میشود ،زمانی که خهط سهی اقاصهاد
روی مسی ی خا تنظیم شود ،تشکیل نهادها و سازمانها و ادام ح ک آنها ب اسا
همین اناخا اولی شکل میگی د ،و باعهث اسهاحکام رونه اباه ایی مهیشهود (نهورث،
 .)157 :1377ب زبان ساد ت  ،نهادها و سازمانهایی ک ب تبع تصمیمهای گذشا شکل
گ فا ان  ،مسی ح ک ام وز و آین توس را مشخص میکنن .
اما آیا این رون ها غی قابل اصالح هسان ؟ در پاسخ ب این پ س نیز گدا مهیشهود
گام اول اصالح نهادهای ناکارای اقاصادی ،اصالح بازار سیاسی اس  .ب واقهع گداه مهی
شود ،اصالح در بازار اقاصادی و سیاسی بای هم ام با هم بود و تغیی در یکی از این دو
بازار ب ون اصالح در بازار دی محکوم ب شکس اس  ،از ایهن رو ههمزمهان بها اصهالح
قوانین اقاصادی و ایجاد امکهان دسا سهی آزاد به منهابع اقاصهادی ،بایه اصهالح نظهام
سیاسی و دسا سی آزاد ب این بازار نیز دنبال شود (نورث و دی ان .)113 :1385 ،ایهن
مهم در مورد اقاصادهای رانای نمود بیشا ی مییاب  ،چ اکه بازارههای اقاصهاد در ایهن
کشورها بسیار سیاس زد اس (کارل .)356 :1388 ،ب ای اصالح نهاد سیاسهی در یهک
ساخ رانای ،ابهام زدایی و ایجاد شدافی در ف آین تخصهیص منهابع و تصهمیمگیه ی،
ابا اییت ین و مهما ین گام ب شمار میرود .در غی این صورت ه گونه اقه ام اصهالحی
درنهای بازگش ب روال قبلی را رقم خواه زد.
با این ت یف ،میتوان تص یح ک د ک ب کارگی ی دوبار تج ب ده اباه ایی انقهال
در زمین دخیل ک دن مجلهس در رابطه بها چ هون ی تخصهیص بودجه ارزی دوله و
تصمیمگی ی در مورد اصول و قواع تجارت خارجی با شداف ک دن ف آینه های تصهمیم
گی ی و تخصیص منابع ،بسیاری از تمایالت ران جویان را کاه داد و انضبا مالی را
تا ح زیادی ب ساخاار دول بازمیگ دان .
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 .7نتیجهگیري

در این مقال س ی ش در ابا ا اهمی اصهالح سهاخاار مالیه عمهومی در رونه توسه
کشورها و ب طور خا کشورهای دارای منابع ندای ،ش ح داد شود و سپس با توج به
این اهمی  ،ب رسی ش ک آیا تغیی ات مخالف در حوز سیاسه در ایه ان توانسها در
عمل بهبودی در این رابط ایجاد کن یا خی .
آنچ ک از این ب رسی ب دس آم این اسه که اگ چه تحهوالت مههم در ع صه
حکوم در مقاط ی توانسا اس تغیی اتی در جه بهبود ف آین بودجه ریهزی کشهور
ایجاد کن  ،اما این تغیی ات بیشا مقط هی و در مهواردی ماکهی به افه اد خها درون
مجموع دول (و ن تغیی ساخاار دول ) بود و با تغیی افه اد رونه های اصهالحی نیهز
ماوقف ش ان .
اگ بخواهیم ب مسائل مالی عمومی در زمان حاض تم کز کنیم ،سهم باالی نده در
بودج و وابسا ی دول ب این درآم ها ب ای انجام وظاید را میتوان ب عنوان مشهکل
اصلی نظام مالی دول مط ح ک د .ب تبع وابسا ی بودجه به ایهن درآمه ها مشهکالتی
مانن تورم ،افزای نق ین ی ،و ...ب ای اقاصاد کشور رقهم زد شه اسه  .اگ چه ایهن
مسائل ب عنوان مشکالت کالن اقاصاد کشور مط ح میشون  ،اما ن ا کارشناسی ب ایهن
موضو تأکی خواه ک د ک مشهکالت فهوق خهود م لهول مشهکلی بزرگاه که همهان
بیانضباطی در ساخاار مالی دول اس  ،میباشن  .این بیانضباطی نیهز تها حه زیهادی
وابسا ب سهم باالی درآم های ندای در بودج کشور اس  ،چه ا که ایهن درآمه ها در
ذات خود بیثبات بود و این بیثباتی را از روش های مخالف ب رون تصمیم گی ی دول
نیز مناقل میکن  .از این رو تأکی میشود ک ه گون اصالح در ساخاار مهالی دوله در
گام اول بای با ه ف مح ود و البا ه فمن ک دن اساداد از درآم های ند در بودجه
صورت گی د .با این هم م وری ب تج ب  150سال گذشا ای ان ایهن موضهو را نشهان
داد در زمانی ک دول ب درآمه های نداهی دسا سهی ن اشها اسه ههم بها مشهکالت
ما دی در حوز مالی عمومی رو ب رو بود ایم .از این رو تنها جهای زین که دن مالیهات
ب جای درآم های ندای نمیتوان ش الزم و کافی ب ای اصالح بودج ریزی باش  .آنچه
ک در کنار این رون بای م نظ ق ار گی د توج ب سه اصهل ایجهاد شهدافی در نظهام
مالی دول  ،کنا ل مخارج و نظارت دقیق ب عملک د این نهاد اس  .با توج ب کلی ایهن
موارد ب نظ میرس بازگش ب نوآوری نهادی ده ابا ایی انقال با ایجاد شهدافی در
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سازوکار تصمیمگی ی دول در تخصیص منهابع و به تبهع آن امکهان نظهارت رسهمی و
م دمی ب آن ،میتوان گام مهمی در شکسان این دور باطل توس نیافا ی باش .
 .8منابع
 السههن ،منس ه ( .)1382اسههاب اد ،م ه دمسههاالری و توس ه  .در دول ه  ،فسههاد و
ف ص های اجاماعی :ت امهل ان یشه هها در اقاصهاد سیاسهی توسه -162 ( ،
 )135ت جم  :حسین راغد ته ان :اناشارات نق و ن ار.
 بیوکانان ،جیمز ( .)1384مالی عمومی و اناخها عمهومی ،در مبهاحثی در بها
نظ ی اناخها عمهومی(  )13-28ت جمه جمسهی یوسهف ،قاسهمی محمه
یوسدیان علی .ته ان :اناشارات م کز پژوه های مجلس دفا مطال ات ب نامه و
بودج .
 تسلیمی ،حسین ( .)1388تأثی تغیی ماهی دول ب مالی عمومی :بسط نظ یه
توازن دوگان  .فصلنام اقاصاد و جام  ،شمار  ،22-21صص253-217 .
 تسههلیمی ،حسهین ( .)1387تب ههات اقاصههادی تغییه ماهیه دوله از دیه گا
نهادگ ایی .پایاننام کارشناسی ارش اقاصاد توس  ،دانش ا عالمه طباطبهایی،
چاپ نش .
 جزای ی ،شمس ال ین ( .)1342قوانین مالی و محاسبات عمومی و مطال
از ابا ای مش وطی تا ب حال ،ته ان :اناشارات دانش ا ته ان.

بودج

 جمسی ،یوسف؛ قاسمی ،محم و یوسدیان ،علهی ( .)1384مق مه ای به نظ یه
اناخا عمومی .ته ان :اناشارات م کز پژوه های مجلس دفا مطال ات ب نامه
و بودج .
 خض ی ،محم ( .)1383تحلیل اقاصادی ران جوی در بودج ریزی دولای ای ان.
پایاننام دکا ی اقاصاد ،دانش ا اصدهان ،چاپ نش .
 خی خواهان ،ج د ( .)1382بالی منابع و اث آزمن ی .نام مدی  ،شمار  ،38مه
و آبان ،صص.158 -130 .
 خی خواهان ،ج د ( .)1385بهالی منهابع .فصهلنام اقاصهاد و جام ه  ،مؤسسه
مطال ات دین و اقاصاد ،شمار  ،7صص .8-25
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 داونز ،آناونی ( .)1384نظ ی های اقاصادی رفاار سیاسی در نظام دموک اسی .در
کاا مق م ای به نظ یه اناخها عمهومی ،ت جمه  :جمسهی ،محمه  .تهه ان:
اناشارات م کز پژوه های مجلس ،دفا مطال ات ب نام و بودج .
 رنانی ،محسهن (« .)1387/08/11نده سه مای اجامهاعی و امانها ازتوسهع در
.13
ای ان» ،همای ض آهنگ ص سال ند  .روزنام س مای
 سازمان م ی ی و ب نام ریزی کشور .قانون بودج  ،اناشارات سازمان مه ی ی و
ب نام ریزی ،سال .1386-1381
 ساارید  ،محم ( .)1391اصالح نظام بودج ریزی اولین گهام در توسه
نش ی چشمان از ای ان شمار  .76صص33-41 .

پایه ار.

 سحابی ،عزتاهلل و صاب  ،ه ی ( .)1379حسه ت آن دو سهال و تهاوان آن شه
سال .نش ی ای ان ف دا ،شمار  ،58صص.57-54 .
 سویش کالریس .)1386( ،انقال باشکو .ما جم :مه ی حقیق خوا اناشهارات
ققنو .
 شبی ی نژاد ،علیاکب ( .)1375گسا مالی و سهاخاار بودجه ای ایه ان :ال هوی
منابع و مصارف .ته ان :نش نی.
 صاب  ،ه ی ( .)1378ان یش ب جای ند  .نش ی ای ان ف دا ،شهمار  ،53صهص.
. 67-73
 صالح خو ،قاسم ( .)1381توصی های بین المللی در با موازین و م یهار شهدافی
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