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 چکیده

گذااران بذوده اسذت  ریزان و سیاستهای یک کشور همواره مورد توجه برنامهی اقتصادی استانای در توسعهتوازن منطقه

های دولتی نیذز شرکتی اقتصادی نامتوازن در جهت رفع آن دارای اهمیت بسیار است  تخصیص بودجه به شناخت دالیل توسعه

های ایران از دیدگاه اقتصاد ی اقتصادی نامتوازن استانی اقتصادی مطرح است  در این مقاله توسعهبه عنوان عامل مهم در توسعه

ریزی به عنوان یکی ی عینی و تاریخی فرآیند توسعه در ایران، بودجهسیاسی مورد بررسی قرار گرفته است  بدین منظور با مطالعه

ی اقتصذادی ترین دالیل توسعه )خصوصا در ایران( مورد تحلیل قرار گرفته است  نتایج پژوهش بیانگر این است که توسذعهمهم از

های دولتی نمود پیدا کرده است  همچنذین در ی شرکتسیاسی دارد که در قالب بودجه -ها در ایران علت تاریخینامتوازن استان

 تر خواهد شد های ایران بیشی اقتصادی بین استانصورت تداوم این روند شکاف توسعه

 های دولتی، اقتصاد ایران ی نامتوازن، اقتصاد سیاسی، شرکت: بودجه، توسعهواژگان کلیدی

 ,JEL :E60, H10, H61, O10, O20 بندیطبقه
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Abstract 
Regional balance in economic development provinces of the country has been attention by planners and 

policymakers. Identify the reasons for Uneven economic development is very important in order to solve it. 

Budget allocations to state-owned companies is also important factor in economic development. In this 

paper, Uneven economic development provinces of Iran from the perspective of political economy is studied. 

For this purpose, with objectively and historical study about development process in Iran, budgeting as one 

of the main reasons for development (especially in Iran) is analyzed. The results indicate that uneven 

regional economic development in Iran due to historical- political, that it appearance in the state-owned 

companies. Also the economic development gap between provinces of Iran for continuation of this trend will 

be more. 
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 مقدمه

گااران را به خود جلب کرده ریزان و سیاستی اخیر توجه برنامهای یکی از مباحثی است که در چند دههی منطقهتوسعه

قانون  ۸۴1ی متوازن )عادالنه( است  در ایران نیز بنابر اصل ی یک کشور اهمیت قابل توجهی دارد، توسعهاست  آن چه در توسعه

های توسعه مطرح است؛ کذه عادالنذه بذودن آن در ی اقتصادی به عنوان یکی از جنبهاست  توسعه اساسی به این نکته توجه شده

ی اقتصذادی اررگذاار ها تحقق نیافته و همواره مورد بحث و بررسی بوده است  به طور کلی عوامل مختلفی بر توسذعهسطح استان

گااری، صادرات، تغییرات جمعیت و سایر موارد را نام بذرد؛ توان نقش دولت، بخش خصوصی، سرمایهها میی آنهستند؛ از جمله

 ی رشد و توسعه اشاره کرد توان به نقش دولت به ویژه در مراحل اولیهترین عوامل میاز جمله مهم

-  نحوهتوان به بودجه اشاره کردترین این ابزارها میی مهمگاارند  از جملهها با ابزار مختلف بر فرآیند توسعه ارر میدولت

 2ی اقتصذادی نذامتوازنای را جهت ببخشد  هدف این مقالذه نیذز بررسذی دلیذل توسذعهی منطقهتواند توسعهی توزیع بودجه می

 های دولتی است  بنابراین ساختار مقاله به شرح زیر است:های ایران از دیدگاه اقتصاد سیاسی شرکتاستان

عینی فرآینذد  -ات نظری آورده شده است  در ادامه با روش تحلیل تاریخیی تحقیق و جایگاه موضوع در ادبیابتدا پیشینه

 گیری و پیشنهادات ارائه شده است توسعه با دیدگاه اقتصاد سیاسی ایران بررسی و در پایان نتیجه

 مطالعات پیشین

ی و انسذانی( بذرای های توسعه )اقتصادی، اجتمذاعی، سیاسذ  شاخص۱توان به دو دسته تقسیم کرد: مطالعات قبلی را می

تذوان بذه مطالعذات ی ایذن مطالعذات مذییافتگی مناطق با هم مقایسه شده است  از جملهمناطق مختلف محاسبه و میزان توسعه

( و صذادقی و ۱۹۳۱(، اطاعت و شذجاعی نسذب )۱۹۴۴(، زیاری و دیگران )۱۹۴۳(، ضرابی و شاهیوندی )۱۹۳۱لیلیان و دیگران )

تذوان ی این مطالعات مذیاند  از جمله  مطالعاتی که دالیل توسعه نامتوازن را مورد بررسی قرار داده۱  ( اشاره کرد۱۹۴۳دیگران )

 به موارد زیر اشاره کرد:

های ( ارزیابی تأریر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استان۱۹۳۱اکبری و دیگران )

ویی مورد بررسی قرار داده است  نتایج نشان دهنده ارر مثبت چگالی جمعیذت و ارذر منفذی فاصذله و های تابلایران را با روش داده

 ها بوده است  ناهمگونی ماهبی و پراکندگی قومیتی بر رشد اقتصادی استان

ست  نتایج ای مورد بررسی قرار داده ا( نابرابری قومیتی و ارتباط آن با بودجه عمومی را روش تحلیل مقایسه۱۹۴۳باللی )

های تهران و اصفهان تفذاوت زیذادی نذدارد های کرد و ترک نشین نه تنها با استاننشان داده تخصیص بودجه )عمومی( به استان

 ها است های باالتر به این استانبلکه در بسیاری موارد نشان دهنده بودجه

های دولتی بر های ایران با بودجه شرکتستاناین پژوهش که در دسته دوم جا دارد ارتباط توسعه اقتصادی نامتوازن ا

 اساس رویکرد اقتصاد سیاسی در بستر تاریخی را مورد بررسی قرار داده است 

 

 مبانی نظری

گیر، طبقات با نفوذ اقتصذادی و سیاسذی های تصمیمها گروهاقتصاد سیاسی جریانات اجتماعی و نهادی را که از طریق آن

، ۱۹۴۱نمایذد )ملکذی، کنند بررسی مذیل و آینده، برای منافع شخصی یا گروهی خود کنترل میتخصیص منابع کمیاب را در حا

 تواند مؤرر باشد های ایران می(؛ بنابراین بررسی اقتصاد سیاسی توسعه در شناخت دالیل توسعه اقتصادی نامتوازن استان۵ص 

                                                             
. در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف 1

.ته باشدکشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات الزم در دسترس داش  
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ی اقتصادی یکی از گیرد و توسعهندگی را در بر میهای زی جنبهیافتگی رویکردی تاریخی، ساختاری است که همهتوسعه

های فرهنگی، اقتصذادی، اجتمذاعی و سیاسذی خذاص یذک ها است  توسعه یافتن محصول یا برآیند ساختار یا ویژگیترین آنمهم

وازن( و ی رشد متعذادل )متذی اقتصادی در چارچوب مباحث نظری، به نظریهیابی به توسعههای دستکشور است  از جمله روش

اند کذه قذدرت دولذت و تذوهم بندی هستند؛ این دو نظریه در شرایطی مطرح شدهی رشد غیرمتعادل )نامتوازن( قابل دستهنظریه

از جملذه  5و نلسذون 4، نذورک 3رودن -(  روزن اشذتاین۱۹۴۱جهرمذی، توسعه از طریق دولت شدیدا گسترده بوده است )موسوی

هذای وسذیع و همزمذان اسذت  گذااریی اقتصادی نیازمند سرمایهی رشد متوازن توسعهظریهطرفداران رشد متوازن هستند  در ن

، کینذدل 6نیافته توسط اقتصاددانانی همچون هیرشمننظریه رشد نامتوازن نیز در انتقاد به رشد متوازن در مورد کشورهای توسعه

نیافتذه کمبذود سذرمایه و در مشکل اصلی کشورهای توسذعهها مطرح گردید  چراکه به نظر آن 10و لوئی  9، میردال8، روستو7برگر

 گااری محدود است نتیجه سرمایه

کنذد کذه بذا ی یک کشور )ناحیه، منطقه( مطرح است، بیذان مذیی نامتوازن که به عنوان یک رویکرد برای توسعهتوسعه

شرایط موجود در آن جا، به تدریج سایر صنایع ها و گااری و ایجاد صنایع پیشرو و زیربنایی در یک منطقه بر اساس مزیتسرمایه

-ی نامتوازن ممکن است در سطح جغرافیایی )مرکز و پیرامون(، نوع فعالیت اقتصادی )بخذشوابسته به وجود خواهند آمد  توسعه

است؛ اول بایذد بذر  ی نامتوازن مهمی توسعههای اقتصادی( و یا اجتماعی )شهر و روستا( اتفاق بیفتد  دو نکته در ارتباط با نظریه

اساس صنایع پیشرو و دارای مزیت اقتصادی در سطح )جغرافیایی، بخش اقتصادی، اقشار جامعه( مورد نظذر باشذد، دوم در کوتذاه 

ی نشان داده تداوم ایجاد گااری صورت گیرد  به صورتی که تجربهی توسعه و به دلیل کمبود سرمایهمدت و فقط در مراحل اولیه

ی آن سطح را نیز بذه شود؛ بلکه توسعهشرو در یک سطح )مثال جغرافیایی( نه تنها موجبات رشد سایر مناطق نمیصنایع حتی پی

ی قطذب رشذد نذه تنهذا معتقدنذد کذه نظریذه 14و میسذرا 13، دان فورد12، دویر11اندازد  به طوری که میردال، هایرسنمخاطره می

نیافته از بین ببرد، بلکه باعذث تشذدید نذابرابری ف را در کشورهای توسعهنتوانسته است نابرابری و عقب ماندگی بین مناطق مختل

 ( ۱۹۴۵باشد )موالیی، نیافته نمیای شده و لاا الگوی مناسبی برای کشورهای توسعهمنطقه

مفهوم توسعه به شکل گسترده مطرح شد؛ که با تغییر دیدگاه نسبت به نقش و جایگاه دولت در اقتصذاد  ۱۳۵۱ی در دهه

هذای ی فعالیذتی کالسیک مبنی بر محذدود بذودن دامنذهدیدگاه اقتصادی اولیه ۱۳۱۳د  در دنیا با وقوع بحران بزرگ در سال بو

اجتمذاعی و سیاسذی دیگذر در  -اقتصادی دولت تغییر کرد  وقوع بحران و عواقب حاصل از آن و همچنین برخی تحوالت اقتصادی

هذای زیربنذایی از قبیذل حمذل و نقذل، ارتباطذات، ها عالوه بر اجرای طرحدولت موجب گردید که ۱۳۹۱تا  ۱۳۱۳های طول دهه

ای را کذه بخذش خصوصذی بذه انرژی، بانکداری، بیمه و امور آموزشی، بهداشتی و غیره بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ کارخانه

تصدی خذود در آورنذد )کمیجذانی و احمدونذد، های دولتی تحت انحصار و ها و بنگاهها بود در قالب شرکتخوبی قادر به انجام آن

ی بودجذه بذا ایجذاد و حمایذت از ها به وسیلهتر کرد  دولت(  این تغییر و تحوالت اهمیت و نقش دولت را در توسعه پررنگ۱۹۱۴

لتی بذه های دوی شرکتی دولت بخش جدیدی با عنوان بودجهبنابراین در بودجه صنایع، سعی در تسریع فرآیند توسعه داشتند؛
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های تحت پوشش دولت بود  نقش بودجه به ویذژه اشکال گوناگون مطرح شد  هدف از تخصیص این بودجه حمایت و تشویق بنگاه

بعد از بحران بزرگ به دلیل لزوم حمایت و گسترش صنایع زیربنایی و پیشرو در توسعه محرزتر است  اما این روند با عدم کذارایی 

( مباحث اندازه مناسب دخالت دولت و کاراتر بودن بخش خصوصی نسذبت ۱۳۴۱و  ۱۳۱۱ی د )دههی بعهمراه شد تا در دو دهه

 سازی به عنوان راهکاری برای رهایی از دولت ناکارآمد مد نظر قرار گرفت همچنین خصوصی به دولتی مطرح شد 

ی اقتصادی اسذت  در ایذن بذین بودجذهی ترین عوامل مؤرر بر توسعهدر ایران به دلیل دولتی بودن اقتصاد، بودجه از مهم

توانذد موجذب دهد، در صذورت توزیذع نذامتوازن مذیتر بودجه را تشکیل میجا که قسمت بیشها و مؤسسات دولتی از آنشرکت

 ی نامتوازن اقتصادی شود توسعه

 

 شرکت دولتی. 1

تذوان نتیجذه تعریذف قذانونی مذی قانون محاسبات عمومی کشور تعریف شده است  با توجه بذه ۸۱۵شرکت دولتی در ماده 

شود  با تشکیل هر شذرکت دولتذی گرفت در نظام اقتصادی کشور، شرکت دولتی برا تحقق اهداف قانونگاار و یا دولت تشکیل می

 (  ۱۹۴۱فر، شود )رحیمیانجام بخشی از وظایف دولت به آن سپرده می

تذرین اهذداف عبارتنذد از: محرومیذت شوند  مهذممی های دولتی حتی در یک کشور بر اساس اهداف مختلف ایجادشرکت

ای، کاهش مصرف ارز خارجی، ایجاد زیرساخت، ارائه خدمات عمومی، توزیع عادالنه درآمد، افزایش تولید و زدایی و توسعه منطقه

 های بین المللی و سایر موارد ها، اجرای سیاست دولت، افزایش امنیت ملی، همکاریاشتغال، تثبیت قیمت

گذردد بذدین های دولتی در قالب بودجه کل کشور با ابالغ ریاست جمهوری آغذاز مذیرایند تهیه و تنظیم بودجه شرکتف

صورت که بودجه توسط مجمع عمومی شرکت تصویب و برای تلفیق در الیحه بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه جهذت 

گردد  پ  از تلفیق و تصویب در هیئت های کالن، ارسال میجه با سیاستبررسی، اصالح و ارائه مشاوره الزم جهت هماهنگی بود

 شود ها و موسسات انتفاعی در قالب بودجه کل کشور برای تصویب به مجل  فرستاده میهای دولتی، بانکوزیران بودجه شرکت

 

 ریزی در ایرانبودجه . 2

تواند  زیادی در اقتصاد داشته ی مالی میولت است  این برنامهگااری مالی دو ابزار سیاست ی مالی یک سالهبودجه برنامه

هذای هایی میان گزینذهریزی به معنای انتخابای شود  بودجهی تخصیص موجب تعادل یا عدم تعادل منطقهباشد؛ به ویژه با نحوه

ای بعیت از اصول و قواعد مقولهای سیاستی است و تممکن است که طبق اصول و قواعد معینی صورت گرفته باشد  انتخاب مقوله

ای تحت تأریر سذاختار قذدرت، سذازمان سیاسذی، های بودجهگااریهای نظری انتخاب یا سیاستی سیاسی، زمینهفنی  در مقوله

-ی فنی، قواعد سخت افزاری و کارکردهای فرآیند بودجذهگیرد، اما در مقولههای اجتماعی شکل میتعامل قوا با یکدیگر و با گروه

ریذزی بذه ایذن (  در ایران فرآیند اداری بودجه۱۹۴۹نژاد، ریزی در مراحل تهیه، تصویب، اجرا و نظارت ظهور و بروز دارد )شبیری

ی اسذتان را بذه سذازمان مذدیریت و ریذزی و توسذعههای شورای برنامهها مصوبهی استانصورت است که سازمان برنامه و بودجه

هذای اجرایذی ملذی و اسذتانی، کنند  پ  از دریافت پیشنهادات دستگاهریزی فعلی( منعک  مینامهریزی کشور )معاونت بربرنامه

نذوی  نماید  سپ  پذیشنوی  الیحه بودجه میریزی اقدام به بررسی و تلفیق پیشنهادها و تنظیم پیشسازمان مدیریت و برنامه

ی بودجه به مجلذ  انجامد  الیحهی کل کشور میی بودجهیحهشود که در نهایت به البرای تصویب به هیئت وزیران فرستاده می

های ویژه و در نهایت جرح و تعدیل در کمیسیون تلفیق، در صحن علنذی مجلذ  شود و پ  از بررسی در کمیسیونفرستاده می

                                                             
ا اجازه قانون و به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شود و یا مصادره   شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که ب۱۵

های گااری شرکتدرصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد  هر شرکت که از طریق سرمایه ۵۱شود و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 

 .شودد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است، شرکت دولتی تلقی میدرص ۵۱دولتی ایجاد شود، مادام که 



  

بذه  شود  کسب نظر مثبت شورای نگهبان یذا مجمذع تشذخیص مصذلحت آخذرین گذامی اسذت کذهبه شور گااشته و تصویب می

هذای انجامد  به دلیل ضیق وقت در هنگام تصویب، به طور عموم تنها ماده واحده و تبصذرهمشروعیت قانونی بودجه کل کشور می

 نذژاد،شذود )شذبیریهای استانی بدون هیچ گونه بررسی تصذویب مذیشود و عموما بودجهآن در مجل  شورای اسالمی بحث می

گیرد و عوامل زیذادی بذه نماینذدگی از ریزی صورت میاین فرآیند هر چند دقیق و با برنامه(  ۱۹۱۴؛ دفتر برنامه و بودجه، ۱۹۴۱

هذای تذر مقولذهی اقتصادی را کاهش دهد  چرا که بیشی در توسعهکنند، نتوانسته عدم تعادل منطقهمردم در آن ایفای نقش می

توان گفت که دلیل اصذلی آن های فنی  میگاارند نه مقولهسیاسی )اقتصاد سیاسی( در انتخاب هستند که بر توزیع بودجه ارر می

-های دولتی است  بودجه در ایران به دو بخش اصلی تقسذیم مذیی شرکتی دولت با عنوان بودجههم وجود یک بخش از بودجه

 شود که عبارتند از:

 بودجه عمومی دولت که خود شامل: -الف

 بودجه جاری -۱

 ای )عمرانی( است بودجه تملک دارایی سرمایه -۱

 ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت های دولتی، بانکبودجه شرکت -ب

ی بسیاری از اقتصاددانان سذهم دولذت اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی وابسته به درآمدهای نفتی است  به طوری که به عقیده

باشد  به نحذوی کذه ریزی نیز وابسته به درآمدهای نفتی میدرصد بوده است  نظام بودجه ۴۱های اخیر بیش از در اقتصاد در دهه

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سهم باالیی از بودجذه را بذه خذود اختصذاص داده اسذت  های دولتی، بانکی شرکتبودجه

ریزی بودجه بین این بخذش گردد  همچنین در برنامهمنشأ این بخش از بودجه نیز دلیل تاریخی دارد و به دوران پهلوی اول برمی

 شود ای مشاهده نمیی متوازن منطقهی ملی و بودجه استانی، مالحضات توسعهاز بودجه، بودجه

تذرین های دولتی بسته به نظام کشوری که در آن هستند بر اقتصاد ارراتی خواهند گااشت  در ایران مهذمبه طور کلی شرکت

ها به دولت موجب شده قسمت اعظم بودجذه را بذه خذود نحوی که رشد و تداوم وابستگی آنها، ارر بر بودجه بوده است  به ارر آن

هذایی ها یکنواخت نیست همین اختصاص بودجه تفاوتهای دولتی در استانجایی که پراکندگی این شرکتاختصاص دهند  از آن

ها به وجود آورده است؛ کذه ایذن به سایر استانتری هستند نسبت های بیشهایی که دارای شرکتی اقتصادی استانرا در توسعه

 ها است های دولتی و سرریز آن در این استانها ناشی از خود بودجه اختصاص یافته به شرکتتفاوت

باشذند کذه متفذاوت از ماهیذت و های دولتی آن بخش از دولت هستند که دارای فعالیذت اقتصذادی مذیتوان گفت شرکتمی

ها و مؤسسات دولتی از نظر نظذارت قذانونی )در کذارکرد اقتصذادی و جایی که شرکتت  همچنین از آناهداف کارکردی دولت اس

تر هستند، تضمینی مبنی بر اینکذه بتواننذد در راسذتای رسیدن به اهداف( در مقایسه با نهادهای دولتی و بخش خصوصی ضعیف

ها نیز در راستای این تغییرات واکذنش نشذان اسی اهداف آنهای سیاهداف کالن حرکت کنند وجود ندارد  با تغییر دولت و پست

 شود ها میداده و موجب ناکارایی آن

هذا سال اخیر کامالً محرز بوده است  این دخالذت ۹۱ها و نهادهای دولتی در ایران طی تسلط دولت بر اقتصاد از طریق شرکت

ای، آرار و عواقب زیانبذار مناطق شده است  عدم تعادل منطقه ی اقتصادیای )استانی( خصوصا در توسعهموجب عدم توازن منطقه

توان به مذوارد زیذر اشذاره کذرد: افذزایش فرآینذد تمرکزگرایذی، افذزایش ها میی آنفراوانی برای کشور به دنبال دارد که از جمله

واگرایی و مرکزگریذزی در منذاطق  نشینی، افزایش فرآیندی روند مهاجرت و حاشیهاقتصادی، ادامه -بسترهای نارضایتی اجتماعی

های مختلف اقتصادی و منذاطق مختلذف ی طبقاتی، گسستگی پیوند ارگانیک بین بخشمختلف، افزایش احساس تبعیض و فاصله

کشور، افزایش تخریب محیط زیست و فشارهای اکولوژیکی به ویژه در ارر رشد بی رویذه شذهرهای بذزرگ، عذدم بهبذود در وضذع 

ی مناطقی از کشور از جمعیذت )میرشذجاعیان حسذینی و رهبذر، ی روند بیکاری، توزیع نامتوازن جمعیت و تخلیهاشتغال و ادامه

هذا را از شذود کذه شذرکتتر مذیها وقتی روشنی نامتوازن استانهای دولتی و توسعه(  ارتباط بین اقتصاد سیاسی، شرکت۱۹۳۱



  

بندی کرد  از دیدگاه قابلیت جا حضور دارند طبقهها در آناطقی که شرکتی قابلیت جابجایی و یا داشتن مزیت اقتصادی منجنبه

 ها را به دو دسته تقسیم کرد:توان شرکتجابجایی می

 هایی که قابلیت جابجایی در سراسر کشور را دارند   شرکت۱

 نفت استقرار دارد( هایی که قابلیت جابجایی ندارند )همانند شرکت استخراج نفت که الزاما در محل چاه   شرکت۱

 و از دیدگاه مزیت اقتصادی )نسبی( نیز به دو دسته تقسیم کرد:

 اند جا به وجود آمدهها )مناطق( در آنهایی که بر اساس مزیت استان  شرکت۱

 اند جا به وجود نیامدهها )مناطق( در آنهایی که بر اساس مزیت استان  شرکت۱

ی نامتوازن شذده باشذند قابلیذت جابجذایی هایی که موجب توسعهکند که اگر شرکتدا میجا اهمیت پیبندی از آناین طبقه

شذود  مطالعذات در هذا مطذرح مذیها ارتباط نباشد، آنگاه نقش عوامل دیگذر در ایجذاد آنها و مزیت استانداشته باشند و بین آن

-اسذتراتژی»ر عمده بر مبنای دو دسته متغییرهذا و ها و منابع عمومی، به طوای هزینهخصوص الگوهای تخصیص و توزیع منطقه

ای نیذز خذود (  تخصیص بودجه بر مبنذای برنامذه۱۹۳۱اند )میرشجاعیان حسینی، و رهبر، بنا شده« 17ایو برنامه 16های تاکتیکی

ریشذه در عوامذل  تواند با دو رویکرد کارایی محور و یا عدالت محور صورت گیرد  در ایران تخصیص بودجه بر مبنای تذاکتیکی،می

 سیاسی دارد  -تاریخی

 

 روش تجزیه و تحلیل

ی تذاریخی ی عینی توسعه و مطالعهتوان از دو روش مطالعهتوسعه مفهومی علمی است و برای تجزیه و تحلیل توسعه می

د بررسذی قذرار گرفتذه های ایران مذوری اقتصادی نامتوازن استاناستفاده کرد  لاا در این مقاله هر دو روش در مورد دلیل توسعه

ی قبل و بعد از انقذالب اسذالمی، پیذدایش و رونذد تغییذرات و ارذر گذااری ی تاریخی، در دو دورهاست  بدین منظور برای مطالعه

ی های ایران مورد بررسی و تحلیل اقتصادی قرار گرفته است  سپ  بذرای مطالعذهی اقتصادی استانهای دولتی بر توسعهشرکت

 -۱محاسبه شذده اسذت   ۱۹۳۸ -۱۹۳۱های های دولتی مستقر در هر استان طی سالی شرکتها از بودجهستانسهم ا -۱عینی 

هذا در های دولتذی هذر یذک از اسذتانای با بودجه شرکتهمچنین به منظور تکمیل تجزیه و تحلیل بودجه تملک دارایی سرمایه

هذا بذا روش ی اقتصذادی اسذتانهای دولتی با توسعهی شرکتجهمقایسه شده است  بدین گونه ارتباط بود ۱۹۳۱ -۱۹۳۱ی دوره

 آماری بررسی شده است  -تحلیلی

 

 ی تاریخیمطالعه. 1

 ی قاجار و پهلوی(قبل از انقالب اسالمی )دوره . 1-1

در پادشذاهی های تاریخ ایران، دوره معاصر )از زمان قاجار تا پهلوی دوم( است  دوره معاصر به ویذژه ترین دورهیکی از مهم

تحذوالت اقتصذادی، سیاسذی و اجتمذاعی زیذادی اتفذاق  کهرضا شاه )پهلوی اول( شاهد تغییرات و نظم نوین بوده است  به طوری

-ای مذدرن و توسذعهها با عنوان نوسازی و با هدف ایجاد جامعهاند  تحوالتی که از آنها تا اکنون نیز ادامه داشتهافتاده که آرار آن

شود  نوسازی فرآیند تغییرات اجتماعی بر پایه و مبنذای مدرنیتذه و بذا هذدف ی غرب شکل گرفت، یاد میید از جامعهیافته به تقل

ها، ها و حوزهی جنبهی اروپاییان به نحو اساسی و ساختاری و در همهای مدرن و توسعه یافته است که در تجربهرسیدن به جامعه

 ( ۹۱، ص ۱۹۳۹آمیز صورت گرفت )علم و دیگران، موفقیتمند و نسبتا به صورت یکپارچه و نظام

                                                             
16. Tactical 
17. programmatical 



  

ابتدای دوره قاجار ایران دارای اقتصاد سنتی بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بود  به نحوی کذه صذنایع جدیذد چذه بذه 

نظذام اربذاب صورت دولتی و یا خصوصی تقریبا وجود نداشتند، تشکیل و انباشت سرمایه بسیار کم بود، هر چند در سراسر ایذران 

ی چنانی نداشذت، طبقذهشدند و معموال تداوم آنرعیتی وجود داشت ولی به دلیل اینکه عموما قشر ارباب توسط دولت تعیین می

-بورژوا نیز در ایران شکل نگرفته تا موجب تشکیل و انباشت سرمایه شود  در اواخر این دوره بخش خصوصی با همکذاری شذرکت

ی های تهران، مشهد، تبریز، مازندران، اصفهان، گیالن( صنایعی احداث کرد  اواخر دورهعموما استانهای خارجی در چند استان )

 توانست باشد که اتفاق نیفتاد قاجار و اوایل پادشاهی پهلوی دوره گاار اقتصاد ایران از اقتصاد سنتی به صنعتی می

استقالل سیاسی دست یافتند  شماری از این کشذورها ( بسیاری از مستعمرات به ۱۹۱۴بعد از جنگ دوم جهانی )در سال 

ی ایذن کشذورها بذود؛ کذه در دوره پادشذاهی   ایران نیز ازجمله(۱۹۱۹ی دولت ساالر را در پیش گرفتند )سیف، استراتژی توسعه

ریذزی نامذهپهلوی اول با محوریت دولت، در جهت توسعه گام برداشت  رضا شاه، دولتذی مرکذزی پدیذد آورد کذه مسذتقیما در بر

-داری دخالت نمود )محمد امجد، تاریخ اقتصاد سیاسی ایران(  در طی این دوره صنایعی شامل: کارخانهاقتصادی و توسعه سرمایه

سذازی و سذیمان تأسذی  گردیذد های شیمیایی، پاالیش نفت، تصفیه شذکر، کبریذتهای کتان، ابریشم، پشم و منسوجات، طرح

ی نامتوازن صورت گرفت  انتظار ایذن سی ایران(  از همان ابتدا تأسی  این صنایع بر اساس توسعه)محمد امجد، تاریخ اقتصاد سیا

هذای تر به درآمدهای نفتی و سیاستی سایر مناطق نیز شوند  ولی وابستگی هر چه بیشبود که به مرور این صنایع موجب توسعه

 بر مبنای تجدد مانع این مهم گردید سازی فرهنگی، اجتماعی و توسعه غلط رضا شاه در مورد یکسان

ی اقتصادی به جریذان سازمان برنامه تأسی  شد که هدف از آن این بود تا درآمدهای نفتی را برای توسعه ۱۹۱۱در سال 

شذدن بذود   یجهذت صذنعتدر هذا ش تالشیع به منظور افزایان صاحبان صنایدر م یفتن توزیع درآمدهای ،دولت سیاست  اندازد

 ینفت یاز درآمدها)به عنوان یک سازمان خیریه(  یاد پهلویشود( و بنیده مینون سازمان برنامه و بودجه نامکاکه نامه )سازمان بر

ی د )محمد امجد، تاریخ اقتصاد سیاسی ایران(  در این دوره بر مبنای تخصیص بودجذه در دورهردنکین مییرا تع یسهم هر صنعت

در دسذترس بذودن و رشذد  -گرفذت  دو عامذل الذفریذزی صذورت مذیو پنج ساله، برنامذهساله های یکمدت و سپ  دورهکوتاه

ی قاجار صورت گرفتذه ای که در دورهی رضا شاه موجب شدند با وجود انقالب مشروطهسیاست استبدادانه -درآمدهای نفتی و ب

 ریزی صورت نگیرد ن بر مبنای برنامهساخت و همچنین تأسی  برنامه بودجه، توسعه ایرابود و قدرت پادشاه را محدود می

ی دولت در اقتصاد ایران به دلیل عواملی همچون عذدم کذارایی و نقذص سیسذتم بذازار، لذزوم ایجذاد ابتدا دخالت گسترده

ها ی این دخالتی اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی، نبود بخش خصوصی کارآمد و غیره شکل گرفت  نتیجهزیربناهای اولیه

های دولتذی نیذز بذا برنامذه و بذر اسذاس جایی که ایجاد شرکتها و مؤسسات دولتی فعال در بخش اقتصاد بود  از آنکتایجاد شر

ای را در اقتصذاد ی نامتوازن منطقذهای شکل نگرفت و همین روند نیز ادامه یافت، ناکارایی و توسعهی متوازن منطقهاصول توسعه

 ایران به وجود آورد 

هذای را در راسذتای ی صنعتی ایران وابسته بودن و ماندن صنایعی بوده که دولذت آنمشکالت در توسعه ترینیکی از مهم

هذا و و فسذاد در شذرکتآمدن بوروکراسی ایجاد زیربنای اقتصادی و توسعه ایجاد کرده بود  این امر به مرور زمان موجب به وجود 

ی وابستگی بذه دولذت و ایجذاد وری به وجود آمده که خود موجب ادامه صنایع وابسته شده است  درنتیجه ناکارایی و کاهش بهره

وری و ریزی صحیح، فساد و بوروکراسی، ناکذارایی و کذاهش بهذرهها، تداوم وابستگی ناشی از عدم برنامهدور تسلسل: ایجاد شرکت

 تداوم وابستگی شده است 

هزار نفذر  ۸۵۱از  ۱۹۹۵ال افزایش بود  برای نمونه در سال ی پهلوی روز به روز در حی نامتوازن اقتصادی در دورهتوسعه

های تهران، البرز، قم، قذزوین و مرکذزی کنذونی( ها در استان مرکزی )شامل استانهزار نفر آن ۱۵۵کارکنان دولت در کل کشور 

هذای بذزرگ صذنعتی در گذاه(  همچنین بررسذی توزیذع کار۱۹۵۹و  ۱۹۵۱های آماری اند )مرکز آمار ایران، سالنامهاشتغال داشته

ی پهلذوی بذوده گذواه بذر ایذن (( در پایان این دوره و اوایل انقالب نیز که نتیجذه دوره۱مالکیت دولت به تفکیک استان )نمودار )



  

ی ها بسیار ناهمگون بوده اسذت  ایذن نذاهمگونی بذر توسذعههای دولتی در استانمدعاست که ایجاد و تخصیص بودجه به شرکت

تر خواهد کرد  قابل توجه است کذه ها را بیشی این روند شکاف اقتصادی بین استانمتوازن اررگاار خواهد بود و ادامهاقتصادی نا

های برخوردار رو به افذزایش بذوده های بزرگ صنعتی در مالکیت دولت در استان( پیوسته سهم تعداد کارگاه۱با توجه به نمودار )

هذای شود  تخصیص نذامتوازن کارگذاهنظریات توسعه به عنوان پیشران توسعه اقتصاد یاد می های بزرگ صنعتی دراست  از کارگاه

ها( شده و توسعه اقتصادی موجب سرازیر شدن سرمایه و نیروی کار به این مناطق )استان ۱۹۹۱تا  ۱۹۵۵بزرگ صنعتی در دوره 

 را در این مناطق به ارمغان آورده است 

 

 های بزرگ صنعتی در مالکیت دولت به تفکیک استان(: توزیع کارگاه1نمودار )
 منبع: مرکز آمار ایران

 بعد از انقالب اسالمی . 1-2

ها )صنایع نفت، نظامی، حمل و نقل، گمرک و سایر در طی دوران حکومت پهلوی و قاجار موارد زیادی از صنایع و شرکت

هذا و افذراد خذارجی ایجذاد و اداره خارجی و مشارکت توسط شرکت گااریهای گوناگون اعم از دادن امتیاز، سرمایهمواد( به شکل

داران بذزرگ ها دولتی اعالم گردیدند  پ  از پیروزی انقالب اسالمی با خروج اکثر سرمایهشدند  در پایان حکومت پهلوی تمام آن

های کشذور دی و تجاری به بانکها، بدهکاری بسیاری از واحدهای تولیکشور و الجرم رها شدن واحدهای تولیدی تحت تملک آن

تر دولت در امور و نیز ضرورت حضور گسترده ۸۸ها، تصویب قانون اساسی به خصوص اصل های دریافتی آنو عدم بازپرداخت وام

اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران، واحدهای بسیاری به مالکیت دولت درآمده یذا 

ها ی فعالیت آنهای دولتی و تنوع عرصهی خود بر تعداد شرکتی مدیران دولتی گاارده شد، این امر به نوبهها بر عهدهی آنرهادا

هذای دولتذی در های اقتصادی دولت و ایجذاد شذرکتی فعالیت(  روند گسترش دامنه۱۹۴۱افزود )دفتر مطالعات برنامه و بودجه، 



  

هذا و معیارهذای بخذش خصوصذی به دالیل متعدد افزایش یافت و صنایع بسیاری که بر اساس شذاخصهای بعد از انقالب بنا سال

(  هر چند بعد از انقذالب در داخذل نظذام کلذی، برخذی از ۱۹۱۴ایجاد شده بودند مصادره و ملی اعالم شد )کمیجانی و احمدوند، 

هذا یل نظام استبدادی به مردم ساالری؛ اما برخی از نظامنظامات دچار تغییرات خوبی شدند؛ از جمله نظام سیاسی و همچنین تبد

ریزی، نظام مالیات، نظام پولی و مذالی و نظذام اداری، دچذار تغییذرات اساسذی ریزی و نظام بودجهبعد از انقالب، مانند نظام برنامه

ی بعد از انقالب هذم بذه صذورت رهریزی بودجه نیز در دو(  برنامه۱۹۳۸نشدند و حتی دست نخورده باقی ماندند )رحمانی فضلی، 

ساله( صورت گرفتذه اسذت   ۱۱های پنج ساله و آمایش سرزمین در افق مدت )قوانین بودجه سالیانه( و هم بلندمدت )برنامهکوتاه

مچذون های اولیه )هی متوازن و رفع نابرابری در زیرساختی توسعهریزی هرچند در زمینهریزی و بودجهدر این میان نظام برنامه

ی اقتصادی همان رونذد قبذل از انقذالب را طذی تر بوده است اما در توسعهبهداشت و آموزش و پرورش، ارتباطات( به نسبت موفق

ریزی در خصذوص بودجذه بذا دو مشذکل کرده است و تغییری که موجب تحول بشود در آن روی نداده است  بعد از انقالب برنامه

داد  دوم نیذز اقتصذاد دولتذی، بذا گرا را تحت شعاع قرار میریزی توسعهاق بود که امکان برنامهی جنگ با عرمواجه شد  اول مسأله

ی پهلوی شکل گرفته بذود  حتذی ها و مؤسسات دولتی که در دورهی شرکتهای ایران در سایهی اقتصادی نامتوازن استانتوسعه

ی اقتصذادی، اجتمذاعی و ی چهارم توسعهقانون برنامه ۱۹۴ده )ما ۱۹۴۱قانون بودجه( و  ۱۹)بند ب تبصره  ۱۹۴۱تغییرات سال 

 ( ۱۹۴۹نژاد، ریزی نوین بوده است )شبیریی فنی یا اصول و قواعد معمول در بودجهفرهنگی کشور( نیز در چارچوب مقوله

یذف وسذیعی از ی طهای اقتصادی و به ویژه صنعتی کشور در برگیرندهای تهران به عنوان قطب فعالیتی منطقهمجموعه

-، عمده اسذتان۱۹۱۵های صورت گرفته در سال تر( قرار گرفت  همچنین با توجه به بررسینفر و بیش ۵۱۱صنایع بزرگ کشور )

ای کذه ی اشتغال صنعتی برخوردار گردیدند به گونهتری در زمینههایی که در مناطق مرکزی کشور قرار داشتند از مرکزیت بیش

ی دوم: خراسذان، مازنذدران، زوین، مرکزی، سمنان، قم، اصفهان، یزد، گذیالن و آذربایجذان شذرقی؛ در ردهی اول: تهران، قدر رده

ی سوم: که وجه فعالیذت صذنعتی اردبیل، زنجان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، بوشهر و کرمان و رده

، کرمانشذاه، ایذالم، کهگیلویذه و بویراحمذد، هرمزگذان و سیسذتان و ها کمرنگ است: گلستان، آذربایجان غربذی، کردسذتاندر آن

 ( ۱۹۴۴بلوچستان قرار گرفتند )زیاری و دیگران، 

 -همچنین بعد از انقالب اسالمی با وجود موفقیت نسذبی راهبذرد اقتصذادی در ایذران و تحقذق برخذی اهذداف اقتصذادی

توان این علذل را های دولتی گردید، که میهای اقتصادی دولت و شرکتاجتماعی، به مرور زمان عللی باعث عدم کارایی بر فعالیت

هذای های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت، فقدان سیستم مناسذب ارزیذابی و حسابرسذی شذرکتبه این ترتیب نام برد: تداخل فعالیت

هذا در بخذش دولتذی و اری از فعالیتهای دولتی، تعدد در اهداف، فقدان توجیه اقتصادی برای بسیدولتی، مدیریت نامطلوب بنگاه

ها و انتقال برخی از امور حل عملی برای اصالح ساختار مالکیت و مدیریت بنگاهسازی به عنوان یک راهغیره  لاا سیاست خصوصی

ی اول توسعه بذا هذدف افذزایش کذارایی اقتصذادی و دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت که همزمان با اجرای برنامه

های دولتی بود و به عنوان یکی از راهکارهای محذوری تلقذی گردیذد )کمیجذانی و احمدونذد، بهبود وضعیت مالی دولت و شرکت

قذانون اساسذی یکذی  ۸۴( در راستای اصذل ۹۱/۱/۱۹۳۹)مصوب  18مصوب مجل  شورای اسالمی ۸۳۵۱۱(  قانون شماره ۱۹۱۴

                                                             
 امکانات از متوازن استفاده منظور به و انداز چشم اهداف به حصول جهت و کلی هایسیاست و اساسی قانون( ۸۴) هشتم و چهل اصل تحقق راستای در  18

 یارانه و عمومی منابع توزیع در است مکلف دولت عدالت، و پیشرفت تحقق و یافته توسعه ترکم مناطق سطح ارتقای و تبعیض رفع و عادالنه توزیع و کشور

 درصد ده حداقل ساالنه زیر، هایشاخص در کشور متوسط سطح از ترکم هایشهرستان برخورداری شاخص فاصله که نماید عمل نحوی به تسهیالت سود

 مشخص ردیف قالب در را دولت عمومی بودجه اعتبارات از( ۹۱) درصد سه است مکلف دولت منظور بدین  شود نزدیک کشوری متوسط سطح به( ۱۱۱)

 پرورش، و آموزش روستایی، و شهری شرب آب بیکاری، نرخ هایشاخص براساس استان هر سهم آن در که جدولی طی و کند تعیین عنوان همین تحت

 ورزشی ماهبی، فرهنگی، فضاهای و هاشهرداری درآمد و شهری عمران هایسرانه ای، جاده هایزیرساخت و اهر روستاها، بهسازی درمان، و بهداشت

   نماید درج بودجه قانون در گردد،می مشخص



  

-ی شذرکتی عمومی کشور شده است و بودجهآن هم تنها تأکید بر بودجهی متوازن است که در دیگر از قوانین مرتبط با توسعه

 ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته نشده است های دولتی، بانک

 

 ی عینی )بررسی وضعیت موجود(مطالعه . 2

گیذرد  سسات دولتذی در برمیها و مؤی شرکتترین سهم بودجه را بودجهشود که بیش( مشاهده می۱با توجه به نمودار )

 -۱۹۴۱ی طذی دوره دولذت در بودجذه کذل کشذورانتفاعی وابسته به  مؤسساتو ها دولتی بانک هایسهم بودجه شرکتمیانگین 

ریذزی توان گفت که اگر در تخصیص این بخش از بودجذه برنامذهدرصد بوده است  با توجه به این سهم زیاد می ۹۴برابر با  ۱۹۳۸

ی ی نامتوازن بسیار شدید خواهد بود  پیشذینهی متوازن مناطق نباشد(، اررات آن بر توسعهیرد )بر مبنای توسعهدرست صورت نگ

کند و حتی بیش سال است که در مقایسه با کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، ژاپن برابری می ۰۶ریزی در کشور بیش از برنامه

ها ی شرکتای در ایران بدون بررسی بودجهریزی بودجهلت در اقتصاد بررسی برنامهاز کشور چین است  با توجه به سهم باالی دو

کند  از بررسذی یافته است را مشخص نمیای که تا کنون تحققهای بودجهو مؤسسات دولتی اشتباه است و روند اهداف و سیاست

ریذزی، ضذمن ی بودجذهتوان گفذت کذه شذیوهبه تصویب رسیده است، می ۱۹۳۱الی  ۱۱۴۳قانون بودجه کشور که از سال  ۱۱۱

 ۸۴ای از اصالحات، همواره روشی سنتی و افزایشی بوده است و به رغم الزام قانونی در تبصره رعایت اصول کالسیک بودجه و پاره

از بودجه های کلی برنامه پنجم توسعه مبنی بر استفاده سیاست ۹۹و  ۹۱و تأکید انجام شده در بندهای  ۱۹۴۱قانون بودجه سال 

-ریزی بر مبنای عملکرد )عملیاتی( فاصذلهریزی در ایران، با بودجههای انجام شده، همچنان روش بودجهعملیاتی و یا وجود تالش

  (۱۹۳۱ی زیادی دارد )نوبخت و نوری، 

اساسذی قذانون  ۸۸ی متوازن اقتصادی کشور شده است؛ که مغایر بذا اصذل های دولتی مانع توسعهرشد روز افزون شرکت

های دولتی در یک یا چند استان خاص و تخصیص بودجه بذاال بذه از حد شرکتباشد  در این مطالعه این که تجمع بیش ایران می

هذا گیرد  تنها ارر شذرکتها و این که آیا این بودجه موجب تولید و رشد اقتصادی گردیده و یا نه، مورد بررسی قرار نمیآن استان

 گردد ها بررسی میهایی که تعداد بسیاری شرکت دولتی دارند در مقابل سایر استانتصادی نامتوازن استانی اقدولتی بر توسعه

 

 دولت در بودجه کل کشورانتفاعی وابسته به  مؤسساتو ها دولتی، بانک هایسهم بودجه شرکت(: 2نمودار )

 منبع: قوانین بودجه سنواتی کل کشور

                                                                                                                                                                                                 
 توسط استانی راتاعتبا ابالغ با همزمان فوق، موارد هایطرح و هاپروژه توزیع دستورالعمل با همراه ماکور هایشاخص بهبود برای شهرستان هر سهم 

 شهری، هایپروژه و هاطرح به شهرستان ریزیبرنامه کمیته تصویب با تا شودمی ابالغ استان به جمهور رئی  راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت

  یابد اختصاص فوق هایشاخص موضوع عشایری مورد حسب و روستایی



  

 های دولتیی شرکتها از بودجهسهم استان . 2-1

هذایی کذه در قذانون ها و مؤسسات دولتذی فقذط شذرکتبه دلیل در دسترس نبودن آمار و اطالعات مربوط به کل شرکت

تذر ها بسیار بیشای تخصیص داده شده در نظر گرفته شده است  واضح است که تعداد آنها اعتبار بودجهبودجه هر سال برای آن

شذود )دفتذر مورد تخمین زده مذی ۱۱۱۱تا  ۵۱۱ها برای هیچ یک از متولیان امر مشخص نیست از از آن است  تعداد این شرکت

هذا دولتذی اسذت، بذه درصد سهام آن ۵۱تر از ها نیز وجود دارند که چون کم(  بسیاری از شرکت۱۹۴۱مطالعات برنامه و بودجه، 

 شوند عنوان شرکت دولتی قلمداد نمی

انتفاعی  مؤسساتو ها بانک های دولتی،ی شرکتدن قسمت اعظم بودجه کل کشور )بودجهبرای نشان دادن یکنواخت نبو

دهنذد  ( این نتایج را نشان مذی۱( و جدول )۹( سهم هر استان از این بخش از بودجه محاسبه شده است  نمودار )دولتوابسته به 

ها در سراسر کشور و به دلیل ا فرض توزیع یکنواخت آنها بی بانکبودجه -ی این سهم چند نکته قابل ذکر است: الفدر محاسبه

ی مؤسسات انتفاعی نیز با توجه به سهم انذدک آن )حذدود بودجه -اینکه در عمل قابل تعیین نیست در نظر گرفته نشده است  ب

ه یک قسذمت تحذت در آمار ارائه شد -یک درصدی( و به دلیل اینکه در عمل نیز قابل تعیین نیست در نظر گرفته نشده است  ج

هایی است که ماهیت ملی دارند )مانند صدا و سیما( و ها آورده شده است که ناشی از وجود شرکتعنوان نامعلوم در لیست استان

کنند است  در مذورد ایذن بخذش تعیذین ای و غله( و در چند استان فعالیت میهای برق منطقهای هستند )مانند شرکتیا منطقه

غیر ممکن است و یا در عمل بسیار دشوار بوده، لاا به صورت یک بخش جدا ارائه شده است  قابذل ذکذر اسذت سهم هر استان یا 

ممکن است با توجه به سهم باالی این قسمت این سؤال مطرح گردد که اگر امکانی فراهم شود تا سهم هر استان از ایذن قسذمت 

هذای تر شرکتها از بیشعموما سهم استان -است؛ به چند دلیل الف تعیین شود آیا نتایج پژوهش تغییر خواهد کرد؟ پاسخ منفی

ای، کانون فکذری های سهامی همچون صدا و سیما، شرکت برق منطقهاین قسمت یکنواخت است )به عنوان مثال سهم از شرکت

در بررسذی  -سایر مذوارد(  بها و و پرورشی کودکان و نوجوانان، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، پست، فناوری اطالعات، بیمه

 هذا هسذتند وجذود دارنذد؛ها نیز عمدتا در تهران و چند استان دیگر که دارای سذهم بذاالیی از شذرکتصورت گرفته سایر شرکت

ها )که تحت عنذوان نذامعلوم آورده شذده اسذت( نتذایج بذه ی این شرکتها از بودجهبندی استانبنابراین شاید بتوان گفت با سهم

 شوند نه تنها تغییر نخواهند کرد، بلکه تشدید نیز می دست آمده



  

 

 19ده(های دولتی )سودده و زیانی شرکتها از بودجه(: سهم استان۳نمودار )
 ی سنواتی کل کشورهای پژوهش بر اساس قوانین بودجهمنبع: یافته

 (ده( )درصدهای دولتی )سودده و زیانی شرکتها از بودجه(: سهم استان1جدول )

 هااستان 1390 1391 1392 1393 1394 میانگین

 تهران 67٫835 69٫223 52٫277 52٫701 51٫501 58٫707

 20نامعلوم 15٫051 10٫102 36٫918 38٫215 38٫139 27٫685

 خوزستان 4٫98 6٫831 6٫399 5٫282 5٫551 5٫809

 مركزي 1٫566 2٫693 3٫648 3٫009 3٫358 2٫855

 هرمزگان 2٫513 3٫958 0٫031 0٫03 0٫05 1٫317

 بوشهر 2٫21 2٫277 0٫3 0٫336 0٫667 1٫158

 اصفهان 1٫411 1٫157 0٫081 0٫077 0٫109 0٫567

 فارس 0٫737 0٫917 0٫091 0٫095 0٫154 0٫399

 آذربايجان شرقي 1٫089 0٫438 0٫012 0٫013 0٫043 0٫319

 همدان 0٫438 0٫413 0٫002 0٫002 0٫005 0٫172

 خراسان رضوي 0٫33 0٫276 0٫074 0٫057 0٫098 0٫167

                                                             
   نمودار بر اساس میانگین سهم مرتب شده است ۱۳

 .وضیح مربوط به این مورد در متن آورده شده است  ت۱۱



  

 كرمانشاه 0٫235 0٫322 0٫003 0٫003 0٫009 0٫114

 بويراحمدكهگیلويه  0٫097 0٫098 0٫068 0٫078 0٫11 0٫09

 مازندران 0٫181 0٫158 0٫005 0٫005 0٫012 0٫072

 يزد 0٫168 0٫156 0٫005 0٫004 0٫01 0٫069

 نگیال 0٫13 0٫144 0٫007 0٫007 0٫016 0٫061

 اردبیل 0٫101 0٫073 0٫026 0٫028 0٫042 0٫054

 كرمان 0٫126 0٫113 0٫006 0٫006 0٫015 0٫053

 خراسان شمالي 0٫133 0٫121 0٫002 0٫002 0٫004 0٫052

 آذربايجان غربي 0٫136 0٫095 0٫004 0٫004 0٫012 0٫05

 قزوين 0٫098 0٫025 0٫003 0٫003 0٫006 0٫027

 گلستان 0٫063 0٫054 0٫003 0٫002 0٫005 0٫025

 سمنان 0٫059 0٫052 0٫003 0٫003 0٫005 0٫024

 خراسان جنوبي 0٫055 0٫051 0٫001 0٫001 0٫004 0٫022

 كردستان 0٫056 0٫045 0٫002 0٫002 0٫004 0٫022

 قم 0٫05 0٫047 0٫003 0٫003 0٫005 0٫022

 زنجان 0٫044 0٫043 0٫002 0٫002 0٫005 0٫019

 چهارمحال و بختیاري 0٫044 0٫034 0٫001 0٫001 0٫004 0٫017

 ايالم 0٫018 0٫018 0٫012 0٫011 0٫021 0٫016

 سیستان وبلوچستان 0٫026 0٫021 0٫005 0٫004 0٫011 0٫014

 البرز 0٫011 0٫009 0٫006 0٫014 0٫024 0٫013

 لرستان 0٫008 0٫033 0٫001 0٫001 0٫003 0٫009

 ی سنواتی کل کشورش بر اساس مجموعه قوانین بودجههای پژوهمنبع: یافته         

هذا ها( اختالف بسیار زیذادی بذا سذایر اسذتانی استانترین سهم )بیش از بقیه( استان تهران با بیش۱با توجه به جدول )

سهم اولین اسذتان  هایی همچون خوزستان، مرکزی، هرمزگان و بوشهر قرار دارند  با تقسیم میانگینی دوم نیز استاندارد  در رده

 ها کامال محرز است آید؛ بنابراین نامتوازن بودن شدید سهم استانبه دست می ۹۱۱۹)تهران( به آخرین استان )لرستان( عدد 

هذا ها است  آیا دلیذل ایذن تفذاوت سذهمهایی دولتی نشان از ناعادالنه بودن سهمی شرکتها از بودجهبررسی سهم استان

هذا بذه دو بنذدی شذرکتشذود  در طبقذهها جواب داده مذیبندی شرکتسیاسی است با طبقه -ی و یا تاریخیریزاقتصادی، برنامه

هایی که در آن حضذور دارنذد تر شرکتشود به عنوان مثال برای استان تهران بیشی از لحاظ قابلیت جابجایی، مشخص میدسته

های مجاور استان تهران انتقال یابنذد  بذه عنذوان رد، الاقل به استانتوانستند به سادگی و بدون ایجاد مشکل در اهداف و عملکمی

های دیگر در تهران موجب عدم توازن شده های سهامی مادر تخصصی و بسیاری شرکتمثال حضور بدون دلیل تقریبا کل شرکت

ها قابلیت جابجذایی دارنذد  رکتهای فسیلی و معادن تقریبا سایر شهای استخراج سوختها نیز به جز شرکتاست  در سایر استان

 تواند ناشی از دالیل اقتصادی باشد های دولتی نمیدرنتیجه مشخص است که تمرکز بیش از حد شرکت

هذای اخیذر بذا ایجذاد و شذود کذه در دهذههای دولتی وقتی روشن مذیبدون برنامه بودن اقتصاد ایران در ارتباط با شرکت

ترین تعداد شرکت دولتی را دارند بر نامتوازن کذردن هذر چذه های که بیشم در استانهای جدید آن هتخصیص بودجه به شرکت

هذا اسذت  های سهامی شهرهای جدید در این استانی بارز آن هم ایجاد شرکتها دامن زده است  نمونهتر توزیع این شرکتبیش

-بوده و تداوم آن نیز مرهون عدم اجذرای درسذت برنامذهسیاسی  -ها اوال ناشی از دالیل تاریخیی نامتوازن استانبنابراین توسعه

 های صورت گرفته و عدم تمایل به تغییر در اقتصاد ایران )نبودن عزم ملی در تغییر اقتصادی( است ریزی



  

 های دولتیی شرکتی عمرانی و بودجهی بودجهمقایسه . 2-2

ی اقتصادی نامتوازن اررگاار بذوده های دولتی بر توسعهکتی شرسؤالی که باقی مانده این است، آیا توزیع نامتوازن بودجه

انذد  چذرا کذه در های دولتی هر استان مقایسه شذدهی شرکتی تملک دارایی با بودجهاست یا نه؟  برای بررسی این سؤال بودجه

توان گفذت، یکذی از می نیافته(های توسعهمورد کشور ایران )با اقتصادی دولتی و بخش خصوصی کوچک، خصوصا در مورد استان

ای است  به منظور مقایسه درسذت نسذبت ی اقتصادی هر استان بودجه تملک دارایی سرمایهترین عوامل تأریرگاار بر توسعهمهم

 زیر معرفی و محاسبه شده است:

 

با هذم چقذدر  ی عمرانی در مقایسههای دولتی و بودجهی شرکتی بودجهکند که در هر استان سرانهاین نسبت بیان می

دهذد  اگذر ایذن ای نشان مذیی تملک دارایی سرمایههای دولتی را به نسبت بودجهی شرکتاست  به شکلی که ارر گااری بودجه

ی اهمیت تر از یک باشد بیان کنندهنسبت برابر یک باشد یعنی ارر هر دو نوع بودجه بر توسعه به یک اندازه است، و هر چه بزرگ

هذا ( که به دلیل در دسترس نبودن داده۱ی استانی است  بر اساس نتایج جدول )های دولتی بر توسعهی شرکتارر گااری بودجه

سال مورد بررسی باال است ولی واضح اسذت کذه  ۹ی نوسان این شاخص در تنها برای سه سال محاسبه شده است؛ هر چند دامنه

های مرکزی، خوزستان، هرمزگان، بوشهر قرار ی دوم به ترتیب استانرده ها دارد  دراستان تهران تفاوت چشمگیری با سایر استان

ها را نام ، خراسان رضوی و سایر استانزدی های اصفهان آذربایجان شرقی، فارس، همدان،ی سوم نیز به ترتیب استاندارند؛ در رده

های دولتذی تر )دارای شرکتیافتههای توسعهاستان (( به خصوص در مورد۱( )جدول )۹برد  این نتایج در مقایسه با نتایج نمودار )

 تر( انطباق بسیار باالیی با هم دارند بیش

 21های ایرانهای دولتی برای استانی شرکت(: شدت اثر بودجه2جدول )

 هااستان ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱

 آذربایجان شرقی ۱۹٫۱۹ ۱۳٫۹۱ ۱٫۸۱

 آذربایجان غربی ۱٫۸ ۹٫۹۹ ۱٫۱۱

 دبیلار ۱٫۸ ۵٫۱۸ ۱٫۹۳

 اصفهان ۱۸٫۱۸ ۸۱٫۴۸ ۹٫۱۱

 البرز ۱٫۱۵ ۱٫۵۸ ۱٫۵۴

 ایالم ۱٫۹۳ ۱٫۱ ۱٫۳۵

 بوشهر ۱۴٫۱۹ ۵۸٫۹۱ ۱٫۱۹

 تهران ۱۱۱٫۳۹ ۱۹۵۱٫۱۹ ۱۱۱۱٫۹۴۱

 چهارمحال و بختیاری ۱٫۱۹ ۹٫۱۹ ۱٫۱

 خراسان جنوبی ۱٫۱۱ ۱٫۱۵ ۱٫۱۴

 خراسان رضوی ۱٫۱۹ ۱٫۱۳ ۱٫۹۸

 خراسان شمالی ۹٫۱۸ ۹٫۱۳ ۱٫۱۱

 خوزستان ۱۳٫۳۱ ۴۱٫۵۹ ۳۹٫۸۱

 زنجان ۱٫۴۱ ۱٫۸۵ ۱٫۱۱

 سمنان ۱٫۱۱ ۵٫۳۵ ۱٫۱۹

 سیستان وبلوچستان ۱٫۱۴ ۱٫۵۱ ۱٫۱۳

 فارس ۸٫۴۹ ۱۱٫۸ ۱٫۹۱

                                                             
 هاي دولتي بوده است.ي شركتها( ناشي از نوسان بودجهاين شاخص )به ويژه در مورد برخي استان . نوسانات شديد21



  

 قزوین ۱٫۴۳ ۱٫۱۱ ۱٫۱۴

 قم ۱٫۴۱ ۱٫۹۹ ۱٫۱۵

 کردستان ۱٫۸ ۱٫۱۳ ۱٫۱۹

 کرمان ۱٫۳۱ ۹٫۱۹ ۱٫۱

 کرمانشاه ۱٫۵۳ ۴٫۳۱ ۱٫۱۱

 حمدکهگیلویه و بویرا ۱٫۵۹ ۵ ۸٫۹۳

 گلستان ۱٫۱۸ ۱٫۴۹ ۱٫۱

 گیالن ۱٫۱۱ ۵٫۱۹ ۱٫۱۵

 لرستان ۱٫۱ ۱٫۸۳ ۱٫۱۴

 مازندران ۱٫۱۱ ۸٫۴۳ ۱٫۱

 مرکزی ۹۹٫۱۵ ۱۳۵٫۵۸ ۱۴۱٫۱۵

 هرمزگان ۱۱٫۵ ۱۱۴٫۱۹ ۱٫۳۸

 همدان ۱٫۱۳ ۱۹٫۹ ۱٫۱

 یزد ۹٫۱۹ ۱۱٫۱۹ ۱٫۱۹

 های پژوهشمنبع: یافته

 گیرینتیجه

 ی اقتصذادیجایی که توسعه مفهومی همه جانبه است، لاا توسذعهشود، از آنمیوقتی توسعه در مورد یک کشور بررسی 

دهذد کذه هذای ایذران نشذان مذیی اقتصادی استانها خود داللت بر عدم توسعه در آن کشور است  بررسی توسعهنامتوازن استان

سیاسی است کذه  -باشد، نتیجه عوامل تاریخیکه دلیل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته تر از آنها بیشی نامتوازن آنتوسعه

گردد و همچنان در طول زمان نه تنها از میزان ارر آن کاسته نشده، بلکذه در مذواردی ها به دوران رضا شاه برمیی اصلی آنریشه

 های دولتی در ایران روندی افزایشی داشته است ای شرکتای که تمرکز منطقهتشدید نیز شده است به گونه

هذای دولتذی های ایران ناشی از توزیع نذامتوازن شذرکتی اقتصادی نامتوازن استانررسی نتایج واضح است که توسعهبا ب

ها تنها از لحاظ بودجذه تملذک دارائذی سذرمایه ی قسمت اعظم بودجه( بوده است  همچنین این که بودجه استان)توزیع ناعادالنه

برای یک استان تصویب شود نادرست است و باید هم بودجه تملک و هذم بودجذه  های آتیبررسی شود و بر این مبنا بودجه سال

ها در چند اسذتان و بلعیذده شذدن قسذمت اعظذم بودجذه وجود بیش از حد شرکت های دولتی با هم در نظر گرفته شوند شرکت

توسذعه همذه جانبذه نشذده و تنهذا  ها نیز موجبها عالوه بر اینکه موجب تبعیض و سایر آرار بد شده در خود آن استانتوسط آن

هذای توسذعه تذر بذین اسذتانی روند موجود نیز در آینده موجب افزایش شکاف بیشی اقتصادی را به بار آورده است  ادامهتوسعه

 شود نیافته مییافته و توسعه

 

 منابع

شر قطره فریبرز رئی  دانا، چاپ اول، ن  ایاقتصاد سیاسی شهری و منطقه (  ۱۹۴۱) ادل، ماتیو 

ای رشد اقتصادی در ایرانتحلیل منطقه ( ۱۹۳۱)رحمانی، خوش اخالق و دهقان شبانی، زهرا  ؛اکبری، نعمت اله  

  ۱۱۹-۴۱، سال یازدهم، شماره دوم، صفحات های اقتصادیپژوهش

ن و کردنشین، های ترک نشیهای استانی آمار: بررسی بودجه، طرد اجتماعی اقوام در آیینه(۱۹۴۳) باللی، اسماعیل

  ۱ی چهارم، شماره ، دورهمجله مطالعات اجتماعی ایران

های مجل  شورای اسالمی مرکز پژوهش  های استانیمجموعه بررسی بودجه ( ۱۹۱۴) دفتر برنامه و بودجه 

۵۹۱۹۸۵۱شماره مسلسل   های دولتیبررسی وضعیت شرکت ( ۱۹۴۱) دفتر مطالعات برنامه و بودجه  



  

ی اقتصادی روزنامه شرقنامهویژه  دار اما مدیریت پایری ناموزون ریشهتوسعه ( ۱۹۳۸) بدالرضارحمانی فضلی، ع ،

 ، چاپ هنر سرزمین سبز ۱۹۳۸اردیبهشت 

معاونت امور اقتصادی   های دولتی و آرار آن بر متغیرهای کالن اقتصادیبودجه شرکت ( ۱۹۴۱) فر، مهریرحیمی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان ( ۱۹۳۹) زمی، سیدمحمد جواد، و کاوسی، شرارهر-

  ۴، سال بیست و یکم، دوره جدید شماره ایمجله اقتصاد و توسعه منطقه  های ایران

ی نامتوازن نواحی وسعههای ژئوپلیتیکی تچالش(  ۱۹۴۴آبادی، فرشید، و فتحی، حمید )اهلل، و عشقزیاری، کرامت

  ۱۱۱ -۱۴۱، سال ششم، شماره اول، ص ی ژئوپلیتیکفصلنامه  ۱۹۴۵ -۱۹۱۵ایران در مقطع زمانی 

ای بر اقتصاد سیاسی، چاپ اول، نشر نی مقدمه ( ۱۹۱۹) سیف، احمد 

۸۹، شماره راتژیکمرکز تحقیقات است  ریزی ایرانمسائل ساختاری در فرآیند بودجه ( ۱۹۴۹) نژاد، علی اکبر،شبیری ،

  ۳۵-۱۱ص 

مرکز پژوهشدفتر مطالعات برنامه و بودجه  بودجه و پارلمان ریزی در ایران:بودجه ( ۱۹۴۱) نژاد، علی اکبرشبیری ،-

 های مجل  شورای اسالمی 

وی، ی تجدد و نوسازی ایران در عصر رضا شاه پهلبرنامه ( ۱۹۳۹) علم، محمدرضا، دشتی، فرزانه، و میرزایی، بیژن

  ۴۹-۹۱، سال چهارم، شماره اول، ص پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتحقیقات تاریخ اجتماعی، 

های متاخر(، های کالسیک، انتقادات و واکنشالگوهای نظری در اقتصاد توسعه )دیدگاه ( ۱۹۱۸) کانث، راجانی

 غالمرضا آزاد )ارمکی(، نشر دیدار 

سازی بر وضعیت مالی دولت ارزیابی اررات کالن سیاست خصوصی ( ۱۹۱۴) حمدرحیمکمیجانی، اکبر، و احمدوند، م

  ۸۱-۱۱(، ص ۸۹)پیاپی  ۸، شماره ۱۱، دوره فصلنامه آینده پژوهی مدیریت  های دولتی ایرانو شرکت

 ،دایره المعارف اقتصاد سیاسی ایران، نشر نور علم، همدان ۱۹۴۱ملکی، بهنام ، 

های ایران طی سالیافتگی بخش خدمات و رفاه اجتماعی استانی توسعهی درجهقایسهم ( ۱۹۴۵) موالیی، محمد-

  ۱۸ی ، سال ششم، شمارهی رفاه اجتماعیفصلنامه  ۱۹۴۹و  ۱۹۱۹های 

نور ، چاپ هجدهم، انتشارات دانشگاه پیامریزیی اقتصادی و برنامهتوسعه(  ۱۹۴۱) جهرمی، یگانهموسوی 

های تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه ( ۱۹۳۱) ، و رهبر، فرهادمیرشجاعیان حسینی، حسین

  ۱۹۴ -۱۱۱، ص ۱۱، ش ۳، سدوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایراناستانی در ایران، 

ی پژوهشکده  ۱۹۳۱ -۱۱۴۳تحلیل و بررسی بودجه صد و دوساله  ( ۱۹۳۱) نوبخت، محمدباقر، و نوری، سعید

 تحقیقات راهبردی 
 

 

 

 

 


