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چکیده
فزونی مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات دولتی اختصاص یافته به این نهاد طی چند 
دهه، نشان از سیاست دولت برای به کارگیری شیوه کسری بودجه برای تأمین مالی آموزش و 
پرورش دارد. میزان شکاف یادشده طی دوره 25 ساله منتهی به سال 1394، به طور متوسط 24 
درصد از کل اعتبارات ساالنه آموزش و پرورش را در بر گرفته است. در این مقاله با استفاده 
از الگوی خودرگرسیون برداری، عوامل مؤثر بر اندازه كسری بودجه وزارت آموزش و پرورش به 
تفکیک بیرونی و درونی برای دوره زمانی 1360 تا 1394 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد 
که ناكارآیی الگوی برآورد اعتبارات از سوی وزارت آموزش و پرورش و بار مالی پیش بینی نشده 
ناشی از تصویب و اجرای برخی آیین نامه ها در زمینه استخدام های تكلیفی پس از ابالغ قانون 
بودجه، عامل درونی مؤثر بر فزونی مخارج نسبت به  اعتبارات  اختصاص یافته است. همچنن 
اندازه شکاف میان مخارج و اعتبارات، ارتباطی با اهداف، برنامه های مصّوب و عملکرد وزارت 
آموزش و پرورش و نوسان درآمدهای دولت نداشته است. در برابر متغیر كسری اعتبارات دولتی، 
تأثیر منفی  ترتیب  به  بودجه خود،  میزان كسری  بر  تأخیر  با یکدوره  پرورش  آموزش و  وزارت 
داشته اند. خودداری وزارت آموزش و پرورش از تصویب و اجرای مقرراتی که بار مالی دارد، پس 
از ابالغ قانون بودجه به همراه اصالح الگوی برآورد و تخصیص اعتبارات دولتی، و تعیین سهم 
مطلوب آموزش و پرورش از بودجه دولت و ابالغ آن به دولت و مجلس از سوی مقام حکومتی، 

پیشنهاد می شود.
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مقدمه

درآمدهای آموزش و پرورش دریافت هایی مالی است که برای پشتیبانی عملیات جاری در اختیار 
مدارس قرار می گیرد. این گونه درآمدها ممکن است از راه مالیات، حق ثبت نام شهریه دانش آموزی 
و همچنین هدایا یا درآمدهای ناشی از فروش کاالها و خدمات حاصل شود. خرج های آموزش و 
انواع منابع یا نهاده های فرایند آموزش مانند کارکنان  پرورش به پرداخت های مدارس برای خرید 
ستادی و اداری، معلمان، مواد، تجهیزات و ساختمان گفته می شود. هزینه های آموزش نیز معّرف 
و  بودجه  در  خواه  می رسد؛  مصرف  به  پرورش  و  آموزش  فرایند  در  است که  منابعی  ارزش کلیه 
ارزش هر  آموزشی، شامل  منابع  باشد. هزینه  باشد، خواه نداشته  بازتاب داشته  آموزش  خرج های 
نهادهای می شود که به مصرف رسیده است، حتی اگر هدیه ای باشد که در حساب های خرج وارد 

.)390 نشده باشد )لوین، 1380: 

فزونی مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات دولتی، زمانی پدید می آید كه از آغاز سال، 
حسابداری  شکاف  از  بودجه صوری  بگیرد. كسری  پیشی  درآمدها  پیش بینی  از  هزینه ها  پیش بینی 
درآمدها و هزینه ها حاصل می شود و كسری بودجه واقعی یا پنهان نیز ناشی از بیش برآورد درآمدها 
یا كمبرآورد هزینه ها در آغاز سال است. به طور كلی، كسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در 
شرایطی شکل می گیرد كه میزان پرداختی دولت از محل بودجه عمومی کمتر از بودجه مصرفی است 

)قاسمی و همکاران، 1387(.

کسری بودجه در کنار مالیات های عمومی، روش های بهره گیری از منابع عمومی برای تأمین مالی 
آموزش عمومی به شمار می آیند )جیمنز، 1380: 424(. از آنجا که كسری بودجه آموزش و پرورش 
در ایران به پدیدهای مزمن تبدیل شده و اندازه آن با اینکه در سال های مختلف متفاوت بوده )مثاًل 
در برخی از سال ها به حدود 50، 56 و 60 درصد نیز بالغ شده( است؛ اما طی دوره 25 سال منتهی 
به سال 1394، به طور متوسط ساالنه 24 درصد از کل اعتبارات ساالنه آموزش و پرورش را در بر 
گرفته است. تأمین منابع برای نیازهای اقتصادی با استفاده از روش کسری بودجه، یکی از روش های 
شناخت شده در توسعه اقتصادی است  بانک مرکزی جمهوری اسالمی، 1368(. بنابراین، دولت 
برای تأمین مالی بخشی از مخارج آموزش و پرورش )به طور متوسط در حدود یک چهارم( دست کم 
برای بیش از دو دهه از روش کسری بودجه استفاده کرده است. شیوه یادشده با ایجاد تأخیر در 
با اتالف توان و زمان در اختیار  انگیزشی را مخدوش و  قانونی معلمان، نظام  پرداخت مطالبات 
ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان را  برنامه ریزان و سیاست گذاران وزارت آموزش و پرورش، 

مختل ساخته و كیفیت آن را تنزل داده است.

در زمینه فزونی مخارج نسبت به اعتبارات دولتی وزارت آموزش و پرورش دالیل متفاوتی را 
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می توان ذكر كرد. در نبود فرایندهای كارامد برای نظارت بر چگونگی تخصیص و مصرف اعتبارات 
دولتی در درون نهادهای دولتی، چنین تصور می شود كه با اختصاص دادن اعتباری كمتر از سطح نیاز 
دستگاه دولتی، به صورتی آگاهانه و عامدانه وزارت آموزش و پرورش را ناگزیر خواهد ساخت تا با 
اختصاص دادن آن به ضروری ترین نیازهای خود به صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع روی  آورد؛ 

البته دولت در پایان سال تمام یا بخشی از کسری را تأمین کرده است.

مفهوم واقعی پرداختی مازاد بر بودجه مصوب، به استناد مندرجات و احکام تبصره های قانون 
بودجه و گاهی با اجازه مراجع ذی ربط )مانند مجلس شورای اسالمی( انجام می شود. معمواًل اعتبارات 
ردیفهای متمرکز در اجرای قانون بودجه در طول سال میان دستگاه های اجرایی توزیع می شود. 
برنامه ریزی،  اجرایی، سازمان مدیریت و  بودجه، دستگاه های  از تبصره های  پاره ای  همچنین مفاد 
شورای اقتصاد یا هیأت دولت را مجاز می كند که اعتبارات مصرف نشده را میان دستگاه های اجرایی 
یا داخل ردیف های متعلق به یک دستگاه جابه جا کند. با اعمال این اختیارات و سازوکار تخصیص 
اعتبار سه ماهه که برای برقراری تناسب در فرایند دخل و خرج دولت وضع شده، دولت می تواند 
سطح پرداختی یک دستگاه اجرایی خاص را بیش از بودجه مصوب تعیین کند و کسری اعتبارات 
آن را جبران کند. با این توضیح، می توان گفت دستگاه هایی که با اینچنین کسری اعتباری روبه رو 
بوده اند، از ابتدای سال از نظر بودجه بندی و برنامه ریزی ساالنه در وضع متزلزلی قرار داشته و ناگزیر 
شده اند برای دریافت اعتبارات بیشتر به طور مستمر با مراجع تخصیص دهنده اعتبار چون سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی )برنامه و بودجه سابق( یا هیئت دولت در کلنجار و مجادله باشند )عبدالهی، 
1378: 273(. بخشی نیز به اجرای آیین نامه ها، مقررات و استخدام های تكلیفی جدید پس از ابالغ 
قانون بودجه و برخی دیگر به نبود الگوهای كارآمد اختصاص اعتبارات مربوط می شود كه بدون توجه 
به نیازهای واقعی آموزش و پرورش به اختصاص دادن اعتباری كمتر از میزان الزم منجر می شود؛ مثاًل 
بودجه ساالنه آموزش و پرورش تنها به صورت افزایش درصدی به ارقام مصوب و نه عملکرد تعیین 
می شود كه این امر سبب كسری بودجه آموزش و پرورش و به وجود آمدن دور تسلسل و باطل برای 
آن شده است )دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهش های مجلس، 1384(. بنابراین روش، قانون و 

حتی زمان بودجه نویسی می تواند بر کسری یا مازاد بودجه مؤثر باشد. 

این مقاله به گزارش پژوهشی اختصاص دارد که در آن اندازه فزونی مخارج نسبت به اعتبارات 
دولتی وزارت آموزش و پرورش به منزله سیاستی که دولت برای تأمین بخشی از منابع مالی الزم 

آموزش و پرورش برگزیده، تحلیل شده است.

وزارت آموزش و پرورش مؤثر باشد. کسری  میزان كسری بودجه  شرایط اقتصادی می تواند بر 
درآمدهای  افزایش  و  شده  تعریف  دولت  درآمدهای  و  مخارج  تفاضل  صورت  به  دولت  بودجه 
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دولت که ناشی از بهبود پایه یا نرخ مالیاتی است، می تواند به بهبود بخش درآمدهای بودجه عمومی 
منجر شود و دولت را برای به کارگرفتن نسبتًا کمتر سیاست کسری بودجه ترغیب کند. از آنجا که 
پیش بینی  دارند،  دولتی  بودجه  درآمدی  بخش  در  بسزایی  نفتی سهم  درآمدهای  ایران،  اقتصاد  در 
می شود كه رابطه ای منفی به اندازه به کار گرفتن سیاست کسری بودجه از سوی دولت داشته باشند؛ 
مثاًل كاهش درآمد نفت به سبب كاهش قیمت، تحریم خرید آن از سوی دولت ها و در عین حال 
فزونی مخارج دولت، می تواند به كاهش پیش بینی نشده درآمد دولت و در نهایت تخصیص نیافتن 
اعتبارات مصّوب به وزارت آموزش و پرورش بینجامد؛ همچنین به نظر می رسد که افزایش مخارج 
راستای  در  كه  نیز  دولت  انقباضی  باشد. سیاست های  داشته  مثبت  رابطه  بودجه  با کسری  دولتی 
محافظه كاری مالی و برای مقابله با تورم اتخاذ می شود، می تواند به كاهش سطح اعتبارات وزارت 
با افزایش درآمد مالیاتی به كاهش کسری  آموزش و پرورش بینجامد. رشد تولید ناخالص داخلی 
بودجه می انجامد. همچنین جنگ به سبب هزینه هایی مانند خرید تسهیالت نظامی كه مخارجی را بر 
دولت تحمیل می كند، می تواند تأثیری مثبت بر افزایش هزینه های دولتی و کسری بودجه داشته باشد. 
سال های انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولتها نیز بر اساس نظریه سیکل های بودجه سیاسی، 
می تواند با کسری بودجه رابطه مثبت داشته باشد. تئوری انتخاب عمومی بر این اصل استوار است که 
کسری بودجه، نتیجه اعمال فشار سیاسی نهادهای ذینفوذ به سیاستمداران است. اساس این نظریه 
این است که قبل از هر دوره انتخابات ریاست جمهوری، معمواًل دولت ها برای به دست آوردن رأی 
بیشتر در پی بهبود وضع رفاه مردم با توسل به کسری بودجه و افزایش احتمال انتخاب شدن خود 

هستند.

عامل مؤثر دیگر بر میزان کسری بودجه، به دولت در نقش اختصاص دهنده اعتبارات دولتی و 
عوامل بیرونی مؤثر بر آن مربوط نیست و به وزارت آموزش و پرورش به مثابه توزیع کننده اعتبارات 
دولتی در میان بخش ها، فعالیت ها و برنامه ها ارتباط دارد. فزونی مخارج وزارت آموزش و پرورش 
نمونه  برای  باشد.  الزم  اعتبارات  دقیق  پیش بینی نشدن  از  ناشی  اعتبارات اختصاص یافته  به  نسبت 
تصویب و اجرای برخی آیین نامه ها درباره برقراری برخی مزایا و فوق العاده ها در زمینه جبران خدمات 
کارکنان و نیز استخدام های تكلیفی در میانه سال تحصیلی و پس از ابالغ قانون بودجه می تواند به 
فزونی مخارج نسبت به اعتبارات تخصیصی منجر شود. از آنجا که سهم اعتبارات پرسنلی در بودجه 
اینگونه کسری ها،  بروز  اصلی  خاستگاه  داشت که  انتظار  می توان  است،  بیشتر  پرورش  و  آموزش 

حقوق و مزایای کارکنان باشد. 

نبود پیش بینی دقیق افزایش حقوق و مزایا، اعتبار الزم برای بازنشستگی پیش از موعد، حقوق 
برگزاری  مانند  برنامه هایی  پیاده سازی  به کارگرفته شده،  پرورشی  مربیان  و  حق التدریسی  نیروهای 
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امتحانات نهایی و استانداردسازی سؤال ها و لحاظ كردن كسری اعتبار سال گذشته به همراه اعتبار 
الزم برای اجرای مواد و تكالیف قانونی تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش در قالب برنامه های 
توسعه پنج ساله کشور می تواند به کسری بودجه منتهی شود. برای نمونه، در سال 1388، برنامه های 
تکلیفی وزارت آموزش و پرورش در قالب قانون برنامه چهارم توسعه عبارت بودند از پیاده سازی 
قانون مدیریت خدمات كشوری، اجرای قانون مدارس غیردولتی مبنی بر اختصاص 50% از قیمت      
تمام شده مدارس دولتی به مدارس غیردولتی، آغاز اجرای سال اول برنامه چهارساله »پایان بخشیدن به 
فعالیت های نهضت سوادآموزی«، اجرای ماده 52 از قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اجباری بودن 
آموزش عمومی برای تمامی افراد الزم التعلیم، نیل به شاخص های توسعه آموزش های فنی و حرفه ای 
براساس مواد قانونی برنامه چهارم توسعه، جبران حذف یارانه كتاب های درسی دانش آموزان، تأدیه 
بدهی دولت در سال های اخیر بابت سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان )مصّوب ماده 147 
قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه( و اجرای قانون تأمین مسکن 

فرهنگیان که برای آنها اعتباری پیش بینی نشده بود.

مقاله حاضر به گزارش پژوهشی اختصاص دارد که در پی پاسخگویی به پرسش »عوامل مؤثر بر 
اندازه شکاف میان مخارج و اعتبارات اختصاص یافته به آموزش و پرورش کدامند« است و در این 
راستا برای یافتن عوامل مؤثر بر اندازه شکاف میان مخارج و اعتبارات اختصاص یافته به آموزش و 
پرورش، متغیر كسری بودجه این نهاد به منزله متغیر وابسته و متغیرهای اعتبارات هزینه شده، كسری 
بودجه دولت، درآمدهای نفتی دولت، میزان رشد شمار دانش آموزان، سیاست های مالی انقباضی 
عنوان  به  دولت  حقوق کارکنان  رشد  نرخ  به  نسبت  پرسنلی  اعتبارات  رشد  نرخ  فزونی  و  دولت 

متغیرهای مستقل لحاظ شدند.

الگوی نظری

بودجه ریزی به مثابه یک فن، تابع اصولی است که یکی از آنها تعادل بودجه است. منظور از این اصل، 
رعایت تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال مالی است؛ اما در این زمینه که آیا دولت 
در مقام سیاستگذار باید به تعادل بودجه پایبند باشد و از کسری بودجه پرهیز کند یا خیر، دو نظریه 
اساسی وجود دارد؛ نظریه نخست بر مبنای پایبندی به تعادل میان درآمدها و هزینه ها قرار دارد. به 
عقیده طرفداران نظریه کالسیک سیاست کسر بودجه، به سیاست قرضه منتهی می شود که پرداخت 
اصل و بهره دیون در سال های بعد را در پی دارد و دولت را به استقراض های دیگر وا می دارد و 
به دلیل محدودبودن ظرفیت مالی، دولت را به ورشکستگی مالی می کشاند )فرزیب، 1378: 50(. 
بنابراین به کارگیری چنین روشی هزینه بردار است. افزایش هزینه های معامالتی و اطمینان نداشتن 
نسبت به بازده ناشی از سرمایه گذاری های تولیدی در بلندمدت از پیامدهای چنین شیوه ای محسوب 
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می شود. استقراض داخلی سنگین به نرخ بهره زیاد منتهی و سرانجام از طریق اثر پسرفت، موجب 
کاهش سرمایه گذاری خصوصی خواهد شد. به عالوه، حجم بیش از حد استقراض یا برداشت از 
ذخایر خارجی می تواند وقوع بحران بدهی ها را تسریع کند و بر اثر پیش بینی کاهش ارزش پول یا 
وضع مالیات های جدید از سوی پس اندازکنندگان داخلی، انتقال و فرار سرمایه را در پی داشته باشد؛ 

بنابراین در بلندمدت استقراض نیز راهچاره مناسبی نیست )جیمنز، 1380: 425(.

نظریه دیگر، نبود تعادل در بودجه دولت است و طرفداران آن معتقدند که مهمترین وظیفه دولت، 
ایجاد ثبات اقتصادی از رهگذر بودجه در اقتصاد است و بنابراین نبود تعادل در بودجه دولت نه تنها 
ناپسند نیست، بلکه گاهی برای دستیابی به اهداف اقتصادی در سطح کالن الزم است )ابراهیمی نژاد 
و فرجوند، 1382: 127(. طرفداران كینز، نظریه یادشده را باور دارند و معتقدند وقتی كه اقتصاد در 
موقعیت اشتغال ناقص قرار دارد، استفاده از سیاست کسر بودجه و انتشار پول اضافی برای تأمین آن 
به مقدار کم و کنترل شده، سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصاد در کمترین زمان ممکن را سبب خواهد 
شد )القیسی، بیتا: 79(. بر این مبنا از آنجا که یکی از ویژگی های کشورهای توسعه نیافته، ناچیزبودن 
سرمایه گذاری های خصوصی است؛ سیاست کسر بودجه شاید مناسب ترین روش برای تشویق توسعه 
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد و از این رو، دولت به دلیل کمبود سرمایه ناگزیر است 
به سیاست کسر بودجه روی آورد )قره باغیان، 1373: ج 2: 614(. دولت می تواند بر فرایند تشکیل 
سرمایه انسانی از طریق اختصاص اعتبار کافی که از طریق درآمد مالیاتی و کسری بودجه تأمین مالی 
شود، اثر بگذارد. مخارج اضافی دولتی که از محل کسری بودجه تأمین مالی شده است، باعث رشد 
برای مصون  دولت ها  برخی  در مجموع   .)418  : )ترنوسکی1، 1995  می شود  بیشتری  بلندمدت 
ماندن از عوارض استقراض، به شیوه دیگری از روش های تأمین منابع مالی یعنی سیاست توّرم پولی 
پناه می برند؛ زیرا یکی از منابع درآمدی دولت ها مبتنی بر قدرت ایجاد و نشر پول، تعیین مقدار پول 
در گردش و تنظیم و کنترل اعتبارهای بانکی است. در چنین موقعیتی، دولت ها برای تأمین مالی 
کسری بودجه به انتشار پول اضافی دست می یازند )القیسی، بیتا: 79( و نتیجه این سیاست، از منظر 
طرفداران نظریه کالسیک توّرم است؛ زیرا بر اساس نظریه مقداری پول، انتشار پول اضافی به افزایش 
سطح عمومی قیمت ها و افزایش مخارج دولت می انجامد؛ به گونه ای که دولت را به انتشار بیشتر 
پول وامی دارد. انتشار مجدد پول با افزایش قیمت ها به همان نسبت همراه است و این دور سلسله وار 
ادامه خواهد یافت و هربار به انتشار پول بیشتر و افزایش هزینه های دولت و مشکالت اقتصادی مردم 

خواهد انجامید )ابراهیمی نژاد و فرج وند، 1382: 126(. 
سیاست کسری بودجه با اینکه وسیله ای مناسب برای توسعه اقتصادی است، آثار زیانباری نیز در 
پی دارد. دولت ها چنانچه بتوانند از طریق کسری بودجه به اداره امور بپردازند، در آن صورت نیازی 

1. Turnovsky
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به افزایش درآمد ندارند. حتی زمانی که دولت از طریق سیاست کسری بودجه، مخارج طرح های 
عمرانی خود را تأمین می کند، تقاضا، اشتغال و درآمد افزایش می یابد. جبران کسری می تواند از طریق 
چاپ پول یا استقراض )از منابع داخلی یا منابع خارجی( انجام شود. تأمین کسری باید محتاطانه 
و با توجه به میزان رشد به اندازه اقتصاد مدیریت شود )جیمنز،1380: 424(؛ در غیر این صورت 
تأمین مالی کسر بودجه از طریق ایجاد پول می تواند به توّرم همه جانبه و کاهش شدید ارزش پول 
انجامد )قره باغیان، 1373: 618(. برای افزایش چشمگیر هزینه هایی مانند آموزش و تأمین مالی 
آن از طریق جبران کسری، حدودی وجود دارد. تأمین مالی کسری از طریق چاپ پول و استقراض 
چنانچه محتاطانه مدیریت نشود، باعث نبود تعادل های کالن اقتصادی و در نهایت، کاهش رشد 
اقتصادی شود؛ حتی برای کشورهای در حال توسعه تا زمانی که اقتصاد در مسیر رشد قرار دارد، 
مدیریت و کنترل بدهی متوازن و متناسب با تولید ناخالص داخلی امکان پذیر خواهد بود. به طور 
مثال، کشورهایی مانند هند )41 میلیارد دالر آمریکا(، مالزی، پاکستان )13 میلیارد دالر آمریکا( 
و تایلند )18میلیارد دالر آمریکا( توان مدیریت کسری متوازن و بدون تورم را تا زمانی که از نرخ 
رشدی باالتر از 5 درصد برخوردار بودند، داشته اند )بانك جهانی، 1988؛ جیمنز، 1380 :424(. 

زیان توّرم برای رشد اقتصادی، به ویژه هنگامی که شدید باشد، مورد توافق عمومی است )میشکین، 
1382 : 5 و 6(. غالب بررسی ها نشان دهنده رابطه منفی میان توّرم و رشد اقتصادی در میان مدت و 
بلندمدت هستند. بررسی های انجام شده درباره کسر بودجه ایران پس از انقالب نیز نشان می دهد که 
به دلیل ساختار ویژه بودجه دولت در ایران، عملیات مالی دولت بر متغیر حجم پول و نقدینگی اثر 
گذاشته، به طور مستقیم زمینه های توّرم را فراهم کرده است. سازوکار مربوطه در نظام مالی کشور، 
ارتباط بودجه با متغیرهای پولی به گونه ای است که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده 
و به ایجاد پول جدید انجامیده است )طبیبیان و سوری، 1376: 21(. میزان تأثیر کسری بودجه از 
مسیر رشد نقدینگی بر سطح عمومی قیمت ها بر اساس نتایج مطالعات گوناگون است. برای نمونه 
بر اساس نتایج یک پژوهش، اثر کوتاه مدت توّرم بر رشد اقتصادی مثبت و حدود 41 درصد، اثر 
میان مدت منفی و حدود 61 درصد و اثر بلندمدت توّرم بر رشد منفی و در حدود 29 درصد برآورد 
شده است )کمیجانی و علوی، 1378: 46(. 1 درصد افزایش در عرضه پول، به 7 درصد افزایش در 
سطح عمومی قیمت ها می انجامد )دادخواه، 1985(. 10 درصد افزایش نقدینگی سبب 12درصد 
افزایش در قیمت ها می شود )نیلی، 1366( و 10 درصد افزایش عرضه پول با حفظ ثبات عوامل 
دیگر، نرخ توّرم را به میزان 3 درصد افزایش می دهد )ایکانی، 1987(. در بلندمدت، 99 درصد از 
تغییرات سطح عمومی قیمت ها، از افزایش حجم نقدینگی ناشی است )کمیجانی و بیدآباد، 1369 
و 1370 و 1371(. برخی نسبت یادشده را 64 )جالل نائینی، 1376( و گروهی اثر بلندمدت رشد 
نقدینگی بر توّرم را 88 و میان مدت را 92 درصد برآورد کرده اند )کمیجانی و علوی، 1378(. غالب 
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این تحقیقات نشان می دهند كه رابطه ای محکم میان رشد عرضه پول و تورم در ایران وجود دارد 
و تورم در ایران، پدیده ای پولی و با این نظر فریدمن1 که »توّرم همیشه و همه جا پدیده پولی است« 
سازگار است )فریدمن، 1976: 42(. در شرایطی که توّرم ناشی از تأمین مالی کسر بودجه از طریق 
پولی است، بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت و نیمه ثابت و بستانکاران 
و خریداران اوراق قرضه خواهد افتاد، بنابراین بی عدالتی از عوارض کسری بودجه است )فریدمن، 
1375: 29(. به طور خالصه، سیاست کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه ابزاری مهم برای 
تأمین مالی خدمات دولت و یکی از راهکارهای مقابله با پیامدهای منفی آن به ویژه تورم، مقیدکردن 

دولت به رعایت اصل پایبندی در حفظ ارزش پول است.  

پیشینه نظری و تجربی

پوتربا و روتمبرگ2 )1990(، گفتهاند که یک دولت می تواند محدودیت بودجه خود را از طریق 
چاپ اسکناس یا وضع مالیات تأمین مالی کند. هریک از روش های تأمین مالی، هزینه های مربوط 
می شود که  سرمایه گذاری  و  مالی  بازارهای  آسیب  موجب  تورم  باالتر  نرخ های  دارد.  را  خود  به 
ممکن  نیز  بیشتر  مالیات های  می شود.  نمایان  بیکاری  میزان  افزایش  و  اقتصادی  رشد  در کاهش 
است عرضه نیروی کار، پس انداز و انگیزه های سرمایه گذاران را مختل کند. ژیاگاری و مک گراتان 
)1998( اندازه مطلوب بدهی دولت را به میزان سطح جاری مورد استفاده برای ذخیره احتیاطی 
استرازینسکی   .)2006 ژانگ،3  از  نقل  )به  گرفته اند  نظر  در  استقراض  محدودیت های  و  آمریکا 
اثر  مثبت و معنادار، ترکیب جمعیت دانش آموزی  )2003( نشان دادند كه جمعیت تأثیر  و زایرا4 
داشته اند.  معنادار  و  مثبت  تأثیر   GDP در  دولتی  آموزش  افزایش سهم مخارج  بر  درآمد  و  منفی 
هکمن5 )2005( به موضوع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی چین پرداخته و گفته است که بخشی 
از یارانه های آموزشی می تواند از طریق بدهی تأمین شود تا سطح رفاه را افزایش دهد. کشورهای 
فراوانی در دنیا هستند که از ایجاد بدهی برای تأمین مالی بسیاری از انواع مخارج دولتی استفاده 
می کنند. کریستی و رویجا6 )2013(، با تحلیل داده های سال های 1990 تا 2008 مربوط به هفت 
می تواند  عمومی  آموزش  زمینه  در  دولت  مخارج  که  نتیجه گرفتند  التین  آمریکای  بزرگتر  اقتصاد 
از  یافته ها نشان می دهند که سرمایه گذاری عمومی اضافی که  ارتقا دهد.  اقتصادی را  سطح رشد 
محل کسری بودجه و بدهی تأمین مالی شده است، می تواند به دلیل افزایش نرخ بهره اثر معکوس بر 
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نرخ رشد بلندمدت داشته باشد. انصاری )2015( با استفاده از داده های مربوط به اعتبارات دولتی 
آموزش و پرورش ایران در سال های 1991تا 2012 نشان می دهد که اعتبارات دولتی بدون توجه به 
اهداف، برنامه ها، شمار دانش آموزان و معلمان تعیین شده؛ پس، کسری بودجه اجتناب ناپذیر است. 

صادقی )1381(، به روند شکل گیری كسری بودجه و روش های تأمین مالی آن در ایران پرداخته 
و نشان داده است كه بودجه ایران تقریبًا همیشه با كسری مواجه بوده است. تا سال 1350، كسری 
اعتبارات سیستم  به  اتكا  با  انقالب اسالمی  از  بود و در سال های قبل  ناچیزی  بودجه دولت رقم 
سیستم  اعتبارات  طریق  از  تنها  اسالمی  انقالب  از  پس  سال های  در  و  خارجی  وامهای  و  بانكی 
بانكی تأمین شده است. جهانگرد و فرهادی )1381( با استفاده از مبانی نظریه برابری ریکاردو و 
الگوهای VAR و VECM، تأثیر تکانه های درآمدی دولت )مالیات و غیرمالیات(، مخارج دولت 
و تولید را بر بودجه، در سال های 1340 تا 1378 بررسی کرده و گفتند كه در اقتصاد ایران، عواملی 
مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، سبب ناکارآمدی 
سیاست های مالی شده که این موضوع به نوبه خود انعطاف پذیری بودجه دولت در برابر تکانه های 
ناشی از تغییر درآمدهای نفتی دولت را کاهش داده است. دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهش های 
مجلس )1384( منشأ كسری بودجه را متناسب نبودن بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش 
می داند و اشاره می کند كه رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدی آموزش و پرورش در طول برنامه سوم 
كمتر از سایر بخش های دولتی بوده است. عزیزی )1385( مطرح كرده كه سیاست کسری بودجه 
در بسیاری از کشورها یکی از ابزارهای سیاست مالی كاربرد است و در ایران نیز به طور مداوم از 
این سیاست استفاده شده است. همچنین ارتباط میان کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها 
یکسان نیست. او با بررسی رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران در طی دوره 1354- 
صامتی و شیرانی فخر  صامتی،  1383 نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنادار نیست. 
)1387(، تأثیر عدم تعادل مالی دولت را روی سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره 1338-80 
افزایش کسری بودجه دولت،  بررسی كرده و با كاربرد سیستم معادالت همزمان نشان داده اند كه 
کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آ الت و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
ساختمان را در پی داشته است. انصاری )1388( برای بررسی اندازه کسری بودجه وزارت آموزش 
و پرورش در سال 1388، اعتبارات الزم آموزش و پرورش را برای افزایش حقوق، بازنشستگی پیش 
از موعد، اجرای مواد، تكالیف قانونی و برنامه های وزارت آموزش و پرورش كه نیازمند اختصاص 
اعتبار برای اجرا بودند برآورد کرده و در مقایسه با اعتبار مصوب اختصاص یافته، نتیجه می گیرد که 

کسری اعتبارات به 96701 میلیارد ریال در سال یادشده بالغ می شود.

فرزین وش و فرح بخش )1388( به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش 
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داخلی )مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی( و متغیر بخش خارجی )کسری حساب جاری( 
را طی دوره )2006-1985(، تجزیه و تحلیل کرده و گفته است كه در کشورهایی با درآمد بسیار، 
وجود ارتباط میان کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تأیید نمی کند؛ 
اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است. حسینی نسب و رضاقلی زاده 
)1389( با استفاده از داده های دوره زمانی 1352 تا 1386 و الگوی خودرگرسیون برداری1 و توابع 
واکنش آنی )IRF( و تجزیه واریانس2 و همچنین آزمون هم انباشتگی به ارتباط میان سیاست کسری 
وارداتی،  نظیر شاخص کاالهای  مالی  داده اند كه عوامل  نشان  و  پرداخته  ایران  در  تورم  با  بودجه 
درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره بررسی شده در ایران و افزایش رشد 
بودجه  اقتصادی تا حدودی سبب مهار تورم می شود. صادقی )1393( نشان داده افزایش كسری 
اسالمی  سازمان كنفرانس  اقتصادی كشورهای عضو  رشد  باعث كاهش  1درصد  میزان  به  دولت 
در  تغییر  از سهم  نتیجه گرفته است كه بخشی  انصاری )1393(  می شود.  درصد   0/03 میزان  به 
اعتبارات غیرپرسنلی آموزش و پرورش ایران متأثر از میزان رشد شمار كاركنان و اندازه اعتبارات 

سال پیش بوده   است. 

بررسی سهم كسری بودجه از بودجه آموزش و پرورش در ایران 

پیش تر گفته شد که دولت چنددهه است كه برای تأمین مالی آموزش و پرورش از سیاست کسری 
اعتبارات استفاده می کند. در این بخش تغییر سهم كسری اعتبارات آموزش و پرورش طی دوره مرور 
می شود. با توجه به اطالعات نمودار شماره 1، می توان گفت كه مشکل خاص دامن گیر آموزش و 
پرورش مسئله کسری بودجه جاری است. كسری بودجه آموزش و پرورش با نوسان های فراوان به 
پدیده ای مزمن مبدل شده و در سال های اخیر تقریبًا به نیمی از بودجه مصوب آموزش و پرورش 
بالغ شده است. هرچند که کسری بودجه در روزهای پایانی هر سال تأمین شده ولی اثرات مخرب 
و تضعیف کننده مدیریتی آن از سال 1370 تاکنون ملموس بوده؛ زیرا مدیریت وزارت آموزش و 
پرورش را از ابتدای سال با بالتکلیفی روبه رو کرده است و وقت و نیروی بسیاری را برای تأمین 
کسری از مسئوالن به هدر می دهد. این امر با ایجاد تأخیر در پرداخت مطالبات قانونی معلمان و 
اتالف نیرو و زمان برنامه ریزان و سیاستگذاران وزارت آموزش و پرورش، موجب اختالل در فرایند 
به كسری  بررسی اطالعات مربوط  را كاهش داده است.  آن  آموزشی شده و كیفیت  خدمات  ارائه 
افزایشی داشته؛ ولی در سال های  بودجه به قیمت های جاری نشان می دهد كه در طی زمان روند 

1389و 1390با كاهش چشمگیری روبه رو شده است.

1. Vector Auto Regressive)VAR(
2. Variance Decomposition )VD(
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نمودار شماره 1: سهم كسری اعتبار تأمین شده به اعتبارات دولتی مصوب آموزش و پرورش )1370-1393(

مأخذ: بحران منابع مالی آموزش و پرورش، دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش، 1387دفتر آمار، 
برنامه ریزی و بودجه 1394

روش و الگوی تحقیق

رفته  به كار  اسناد روش پس رویدادی  آماری مندرج در  بررسی شاخص های  برای  این پژوهش  در 
است. با توجه به آزادی الگوهای خودرگرسیون برداری در انتخاب متغیرها و مطالعات انجام گرفته 
در ایران و سایر نقاط جهان، تالش می شود بر پایه پردازش های آماری، یك الگوی عّلی برای تبیین 
تغییرات متغیر مالك كسری اعتبارات آموزش و پرورش از روی متغیرهای پیش بین كسری بودجه 
و مخارج دولت، اعتبارات دولتی وزارت آموزش و پرورش، کسری بودجه دولت، تولید ناخالص 
داخلی، درآمد دولت، میزان تورم، درآمدهای نفتی دولت، شمار دانش آموزان و متغیرهای مجازی 
سال های جنگ، سیاست های مالی انقباضی دولت و فزونی نرخ رشد اعتبارات پرسنلی نسبت به نرخ 
رشد حقوق و مزایای کارکنان از سوی دولت مشخص شود. بنابراین روش تحقیق، عّلی و از نوع 

بررسی شاخص های عددی مستخرج از اسناد است.

داده های سری زمانی مربوط به متغیرهای كالن اقتصادی مانند درآمد های دولت، درآمدهای نفتی 
و مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از مجموعه آمارهای سری زمانی اقتصادی و 
اجتماعی مركز آمار ایران، بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران و داده های مربوط به كسری بودجه 
آموزش و پرورش و شمار كاركنان و دانش آموزان از دفتر آمار و برنامه و بودجه وزارت آموزش و 
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پرورش گردآوری شده است. بازه زمانی مطالعه، سال های 1360 تا 11394را در بر می گیرد، همگی 
متغیرها در قالب سری زمانی در مدل گنجانده و مجموعه داده های ریالی به قیمت ثابت 1376تعدیل 

شده اند.

در این مقاله روش های تحلیل سری های زمانی پیشرفته مبتنی بر آزمون های پایایی2، هم جمعی3 
و علّیت برای الگوسازی و برآورد به كار رفته است. الگوی به کاررفته برای تحلیل روابط كوتاه مدت 
و بلندمدت كسری بودجه آموزش و پرورش کشور و عوامل مؤثر بر آن، برآورد پارامترها و پیش بینی 
الگویی  یادشده  الگوی  است.  یوهانسون-جوسلیوس  برداری4  خطای  تصحیح  الگوی  رابطه ها، 
خودبازگشتی برداری )VAR( با ویژگی های هم جمعی میان متغیرهای اقتصادی است. مدلسازی 
ایستایی  فرض  بر  مبتنی  معمول،  روش های  به  زمانی  از سری های  بهره گیری  با  نیز  اقتصادسنجی 
متغیرهای سری زمانی است. بر این اساس فرض می شود که میانگین و واریانس متغیرها در طول 
زمان ثابت است و کوواریانس میان هر دو مقدار از متغیر سری های زمانی تنها به فاصله زمانی میان 

آنها بستگی دارد. 

یافته های تحقیق

در این بخش یافته های به دست آمده از برآورد مدل حداقل مربعات معمولی و خودرگرسیون برداری به 
همراه نتایج آزمون های ریشه واحد و یوهانسون جوسلیوس ارائه و تحلیل شده است. در این پژوهش 
نخست از یک مدل خطی با ترکیبی از متغیرهای مالك )کسری اعتبارات وزارت آموزش و پرورش( 
و پیش بین )اعتبارات پرسنلی، غیرپرسنلی، کسری اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، میزان رشد 

جمعیت دانش آموزی، شمار كاركنان، میزان تورم و... استفاده شده است: 

1. معرفی متغیرهای مدل

ED BDF: كسری بودجه آموزش و پرورش به قیمت ثابت 76

ED CST: اعتبارات هزینهشده آموزش و پرورش به قیمت ثابت 76

G BDF: كسری بودجه دولت به قیمت ثابت 76

G INC: درآمد دولت به قیمت ثابت 76

1 . داده های سال 1394 برآوردی است.
2 . Stationarity
3 . Cointegration
4 . Vector Error Correction Model (VECM)
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OGINC: درآمد صادرات نفت و گاز  

GINF: نرخ تورم  

G CST: مخارج دولت به قیمت ثابت 76

G  GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 76

G CHN: سال های تغییر دولت 

G CLS: نرخ رشد کالس های درس دایر 

G STU: میزان رشد جمعیت دانش آموزی

G PER: میزان رشد شمار كاركنان

نرخ  سال هایی كه  )برای  دولت  انقباضی  مالی  سیاست های  به  مربوط  مجازی  متغیر   :DUM1
است(. لحاظ شده  سال ها صفر  دیگر  برای  و  یك  بوده  منفی  دولت  هزینه های مصرفی  تغییرات 

2DUM2: متغیر مجازی مربوط به فزونی مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات پیش بینی شده 
)برای سال هایی كه میزان رشد مخارج پرسنلی آموزش و پرورش بیش از میزان رشد حقوق کارکنان 

اعالم شده از سوی دولت باشد، یک و برای دیگر سال ها صفر لحاظ شده است(.

 WAR: متغیر مجازی مربوط به جنگ )برای سال های جنگ یك و برای دیگر سال ها صفر لحاظ 
شده است(.

در این مسیر نخست ارتباط خطی بلندمدت میان كلیه متغیرهای ذكرشده )به عنوان متغیرهای 
از روش  استفاده  با  وابسته(،  متغیر  )به عنوان  پرورش  و  آموزش  بودجه  متغیر كسری  با  مستقل( 

برآورد شده است )جدول شماره 1(. حداقل مربعات معمولی1 

OLS جدول شماره 1. نتایح برآورد حداقل مربعات معمولی

احتمال ضریب متغیرها

0.5854 -5068.342 عرض از مبدا

0 0.2125 * DF G B

0 0.1483 * ED CST

0.764 0.09023 G INC

0.0023 -56.37 * G GDP

0.643 0.0341 WAR

1 . Ordinary Least Squares )OLS(
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0.6542 17.328 ّG INF

0.746 -0.0056 OG INC

0.0447 -0.0334 *G CST

0.7475 22.56 G CHN

0.5576 0.4052 G CLS

0.774 -3.234 G STU

0.4638 2.76 G PER

0.0251 513.7 *DUM 2

0.0327 -424.2 *1DUM

Eviews  منبع: محاسبات پژوهشگر با استفاده از نرم افزار

* متغیرهای ستاره دار در سطح اطمینان 95 درصد معنادارند.

آموزش و  به متغیرهای فزونی مخارج  نشان می دهد که ضرایب متعلق   1 شماره  نتایج جدول 
پرورش نسبت به اعتبارات پیش بینی شده )ناشی از مازاد میزان رشد اعتبارات پرسنلی نسبت به میزان 
رشد حقوق کارکنان دولت(، كسری بودجه دولت و اعتبارات هزینه شده واقعی آموزش و پرورش، 
رابطه مثبت و معنادار داشته و متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مجازی مربوط 
درآمد دولت،  متغیرهای  دارند. همچنین  معنادار  و  منفی  رابطه  انقباضی دولت،  مالی  به سیاست  
درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز دولت، میزان رشد تورم و میزان رشد جمعیت دانش آموزی، 
کالس های درس دایر و شمار كاركنان به همراه متغیرهای مجازی سال های جنگ و تغییر دولت ها 

رابطه ای معنادار ندارند. در ادامه متغیرهای معنادار در مدل خودرگرسیون برداری قرار گرفتند. 

2 . مدل خودرگرسیون برداری

در ادامه یک فرم تقلیلیافته خودرگرسیونبرداری به صورت زیر برآورد  شده است:

ttt UZCZ += −11

1C ماتریس ضرایب برای متغیرهای  و   t بردار 1×5 متغیرهای وابسته در زمان  tZ که در آن 
مستقل است. كلیه متغیرهایی كه در برآورد رگرسیون ساده فوق معنادار بودند، برای سال های 1360 

تا 1394 در مدل گنجانده شده و درونزا هستند.

3. آزمون های ریشه واحد

الزم  هم جمعی  بردارهای  به  دستیابی  امکان  بررسی  و  رگرسیون كاذب  پیامدهای  از  پرهیز  برای 
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است پایایی متغیرها، آزمون و درجه هم جمعی آنها مشخص شود. متغیرهای کالن اقتصادی اغلب 
دارای یک روند تصادفی )ریشه واحد( هستند که با تفاضل گیری رفع می شوند. از آنجا که حضور 
چنین روندی، تخمین و استنباط های آماری را غیرمعتبر می سازد، ساکن كردن متغیرها الزم است. 
تصادفی بودن روند متغیرها )ریشه واحد( با بهره گیری از آزمون های ریشه واحد مشخص می شود. 
بنابراین برای بررسی پایایی سری های زمانی و امکان دستیابی به بردارهای هم جمعی ، آزمون دیکی 
فولر تعمیم یافته به كاربرده می شود. نتایج به کارگیری این آزمون برای همگی متغیرهای مستقل مدل 

خودرگرسیون برداری به شرح زیر است:

جدول شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد برای كلیه متغیرها

نتیجه آزمون مقادیر بحرانی 
%10

مقادیر بحرانی 
%5

مقادیر بحرانی 
%1 مقادیر آماره آزمون نام متغیرها

)I)0

درسطح پایا 
است

-3.52 -3.75 -4.68 -3.91

ED BDF

كسری اعتبارات آموزش و 
پرورش

)I)0

درسطح پایا 
است -3.28 -3.56 -4.33 -4.24

G BDF

كسری بودجه دولت

)I)1

با یك بار 
تفاضل گیری 
پایا می شود.

-3.53 -3.46 -4.28 -7.39

G CST

مخارج دولت

)I)1

با یك بار 
تفاضل گیری 
پایا می شود.

-3.41 -3.69 -4.37 -7.39

ED CST

اعتبارات هزینهشده آموزش و 
پرورش

)I)1

با یك بار 
تفاضل گیری 
پایا می شود.

-3.37 -3.59 -4.36 -6.89

G GDP

تولید ناخالص داخلی

)I)0

درسطح پایا 
است -3.37 -3.38 -4.54 -4.25

1 DUM

متغیر مجازی مربوط به سیاست  
مالی انقباضی دولت
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نتیجه آزمون مقادیر بحرانی 
%10

مقادیر بحرانی 
%5

مقادیر بحرانی 
%1 مقادیر آماره آزمون نام متغیرها

)I)0

درسطح پایا 
است -3.41 -3.47 -4.39 -4.35

2 DUM

متغیر مجازی مازاد مخارج با 
اعتبارات پیش بینی شده

)I)0

درسطح پایا 
است -3.37 -3.48 -4.38 -4.21

RSD

پسماند

      
Eviews منبع: محاسبات محقق با استفاده از نرم افزار      

با توجه به اطالعات جدول شماره 2، همه متغیرها به جز اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، 
تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت كه با یك بار تفاضل گیری پایا شده اند، بقیه متغیرها در سطح 
پایا هستند. بنابراین تركیب این متغیرها، همجمع از مرتبه یك است و می توان مدل خودرگرسیون 

برداری را برآورد کرد. 

الف( تعیین مرتبه مدل خودرگرسیون برداری

تا پیش  قراردارد، الزم است   VAR بر اساس یك مدل آنجا كه روش یوهانسون-جوسلیوس  از 
از برآورد مدل تصحیح خطای برداری، یك مدل VAR ساده برآورد و » مرتبه« مدل VAR آن با 
استفاده از معیار های انتخاب الگو یعنی معیارهای شوارتز-بیزین، آكاییك و حنان كوئین تعیین  شود. 

جدول شماره 3. مقادیر معیارهایی مختلف برای تعیین مرتبه مدل

HQC SBC AIC وقفه

109,6576 109,7683 109,6985 0
108,5628 109,4451 108,2349 1
106,5271 107,8572 105,8715 2
100,8023 104,6742 98,1675 3

                                                       
منبع: محاسبات نگارنده با استفاده از نرم افزار

با توجه به اطالعات جدول 3 اگر هریك از معیارها پایه قرار گیرد، مرتبه یا وقفه بهینه مدل، 
برابر با 3 است.
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ب(تعیین شمار بردارهای هم جمعی

روش های متنوعی برای تعیین شمار بردارهای هم جمعی در مدل وجود دارد که در مطالعه حاضر از 
آزمون یوهانسون استفاده و نتایج در جدول4 ارائه شده است:

جدول شماره 4. تعیین شمار بردارهای هم جمعی با استفاده از آزمون یوهانسون

مقدار بحرانی در 
سطح 0/05

آماره آزمون حداكثر 
مقدار ویژه مقدار بحرانی در 

سطح 0/05
آماره آزمون اثر  

Trace

ریشه مشخصه

Egenvalue

شماربردارهای 
همجمعی بر 
اساس فرضیه 

صفر

51,332 863 ,69 76,654 87,4311 0.6854 r  = 0 *

42,337 46,345 67,456 76،85 0.6574 r  <   1*

30,239 28,4321 39,456 35,1326 0.7542 r   <   2

24,753 10,0437 30,765 17,658 0.3056  r   <   3

15,5347 8,4351 20,4356 7,564 0.2017 4   <  r

منبع: محاسبات محقق با استفاده از نرم افزار

نتایج جدول4 نشان می دهد كه فرضیه نبود بردار هم جمعی و نیز وجود یک بردار هم جمعی رد 
شده است و با انجام دادن هر دو آزمون اثر و حداكثر مقدار ویژه، شمار بردارهای هم جمعی در سطح 

5 درصد، دو به دست می آید كه بر وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل داللت دارد.

ج( برآورد مدل تصحیح خطای برداری

از  است  مناسب  هستند،  هم جمع  اما  نیستند،  پایا  در سطح  مدل  متغیرهای  همه  دلیل که  این  به 
مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل استفاده  شود. طول وقفه بهینه متغیرها با استفاده از 
آماره های آكائیك، شوارتز-بیزین و حنان-كوئین برابر با سه است. از این گذشته، شماربردارهای 
هم جمعی مدل، با بهره گیری از آزمون هم گرایی یوهانسون، دو است؛ بنابراین مدل تصحیح خطای 

برداری برآورد و نتایج آن در جدول 5 نشان داده شده است:

جدول شماره 5 . نتایج برآورد مدل تصحیح خطای برداری

)D)CONS BUD             متغیر وابسته مدل

t آماره تخمین متغیرهای مستقل

-0.68 -632,24 C
-5.24 -0.68 *ECM(-1)
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-1.03 -0.036 *D(ED BDF-1)  ))
1.58 0.59 *D(G BDF (-1))
0.74 0.061 ((D( ED CST (-1
-0.67 -0.74 G  GDP
0.82 3.74 (D(G CST
-0.52 -89,27 D(DUM1(-1))
1.62 567,38 D(DUM2(-1))

                              
منبع:محاسبات نگارنده

* متغیرهای ستاره دار در سطح معناداری 95 درصد معنادار هستند.

بر اساس یافته ها متغیر وابسته در مدل درونزا و رابطه عّلی بلندمدت از سمت متغیرهای الگو به 
سمت متغیر وابسته است. با بررسی سایر متغیرهای مدل می توان دریافت که در کوتاه مدت متغیرهای 
كسری اعتبارات آموزش و پرورش عمومی و كسری بودجه دولت با یك دوره تأخیر بر متغیر وابسته 
آموزش و  بودجه  اندازه كسری  به عبارت دیگر،  درصد معنادارند.  تأثیرگذار و در سطح 95  مدل 
پرورش به عنوان متغیر وابسته با خود متغیر با یك سال وقفه رابطه منفی معنادار دارد و نشان می دهد 
كه طی دوره و به طور متوسط، كسری بودجه پس از سالی كه رشد مثبت را تجربه كرده، با كاهش 
روبه رو شده است. از این گذشته رابطه مثبت و معنادار متغیر كسری بودجه آموزش و پرورش با 
متغیر كسری بودجه دولت به معنای کاهش )افزایش( كسری بودجه به موازات کاهش )افزایش( 
كسری بودجه دولت است. تأکید می شود که متغیرهای دیگر با متغیر كسری بودجه ارتباطی معنادار 
ندارند. رابطه مثبت و معنادار متغیر مجازی فزونی مخارج نسبت به اعتبارات پیش بینی شده با متغیر 
كسری بودجه آموزش و پرورش نشان می دهد که تصویب و اجرای برخی آیین نامه ها که بار مالی به 
همراه دارند، به ویژه در زمینه استخدام و جبران خدمات کارکنان، پس از ابالغ قانون بودجه می تواند 

به کسری بودجه منجر شود.

د( پویایی های كوتاه مدت

است؛  به دست آمده دشوار  درباره ضرایب  برداری  نتایج مدل های خودرگرسیون  تفسیر  آنجا كه  از 
برای استنتاج نتایج مربوطه و به طور كلی بررسی روابط پویایی كوتاه مدت مدل از تابع عكس العمل 

تحریك و تجزیه واریانس استفاده می شود. 

تابع عکس العمل تحریک1

تابع عکس العمل تحریک، اثر یک انحراف معیار تکانه متغیر را روی متغیرهای دیگر بررسی می کند 

1 . Impulse Response Function
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و نشان می دهد که اگر یک تكانه به اندازه یک انحراف معیار در هریك ازمتغیرهای درون زای مدل 
ایجاد شود، اثر آن بر كسری بودجه آموزش و پرورش عمومی در دوره های بعد چگونه خواهد بود.

 جدول شماره 6. اثر تكانه های وارده بر هر یك از متغیرهای درونزای مدل بر اندازه كسری بودجه آموزش و پرورش عمومی

مازاد نرخ رشد 
اعتبارات پرسنلی 
نسبت به نرخ رشد 
حقوق کارکنان دولت

 مخارج
دولت

سیاست مالی 
انقباضی

دولت

 كسری
  بودجه
دولت

اعتبارات 
هزینه شده

آ و پ

 تولید
 ناخالص
داخلی

كسری 
اعتبارات

 آموزش و
پرورش

دوره

0 0 0 0 0 0 1 1

-83/46 25.1 -45.43 0.054 5.4 -0.05 -0.28 2

-77/35 5.45 -108.5 0.1 4.96 -0.05 -0.31 3

-71/86 17.35 -72.45 0.092 7.9 -0.16 0.42 4

-75/35 5.01 -42.56 0.02 5.6 -0.056 0.31 5

-69/85 19.64 -63.45 0.05 9.49 -0.14 0.18 6

-64/37 7.88 -62.23 0.018 9.61 -0.039 0.009 7

-74/73 14.3 -69.54 0.055 4.25 -0.159 0.22 8

-67/52 10.11 -54.67 0.059 8.34 -0.050 0.26 9

-62/83 13.25 -67.95 0.07 4.58 -0.084 0.25 10

-62/372 12.03 -63.65 0.05 2.41 -0.1 0.2 11

-64/362 11.89 -68.23 0.07 2.56 -0.08 0.22 12

-65/83 12.98 -65.05 0.05 2.78 -0.1 0.24 13

-66/327 12.02 -69..06 0.08 2.75 -0.08 0.21 14

-65/325 13.18 -65.91 0.04 3.15 -0.07 0.23 15

-63/522 11.87 -68.26 0.05 2.23 -0.11 0.19 16

-62/472 13.07 -66.14 0.07 3.45 -0.07 0.23 17

-64/324 11.67 -63.54 0.055 2.49 -0.12 0.18 18

-66/28 12.89 -68.71 0.075 3.14 -0.08 0.22 19

-65/45 12.15 -69.39 0.065 1.84 -0.1 0.19 20

منبع: محاسبات پژوهشگر

اطالعات سطر اول جدول شماره 6 نشان می دهد هنگامی كه شوكی به اندازه یك انحراف معیار 
در كسری بودجه آموزش و پرورش عمومی داده می شود، اثرش بر اندازه كسری بودجه آموزش و 
پرورش عمومی طی یك دوره 20ساله به این ترتیب است كه اندازه كسری اعتبارات در سال اول به 
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اندازه 1 واحد افزایش، در سال های دوم و سوم كاهش، در سال چهارم افزایش و پس از آن كاهش 
یافته و تا پایان دوره در سطح 0/20 ثابت باقی مانده است. همچنین اگر شوك مثبتی به اندازه یك 
انحراف معیار بر كسری بودجه دولت وارد شود، در سال اول تأثیری بر اندازه اعتبارات غیرپرسنلی 
آموزش و پرورش عمومی نداشته و از سال چهارم با روند افزایشی و تقریبًا ثابت در سال های میانی 

دوره به میزان 0/06 ادامه یافته است.

و( تجزیه واریانس

این روش برای توصیف پویایی یک مدل به کار می رود و نشان می دهد که طی زمان، چند درصد 
از تغییرات متغیر وابسته با هریک از متغیرهای موجود در مدل توضیح داده می شود. در این روش 
واریانس خطای پیش بینی به عناصری كه شوك های هریك از متغیرها را در بردارد تجزیه می شود و 
می توان برآورد کرد كه چند درصد از واریانس خطای پیش بینی با تغییرات خودمتغیر و چه سهمی 
از آن با تغییرات متغیرهای دیگر توضیح داده می شود. نتایج تجزیه واریانس اندازه كسری بودجه 

آموزش و پرورش در جدول 7 ارائه شده است:

جدول شماره 7. نتایج تجزیه واریانس اندازه كسری بودجه آموزش و پرورش عمومی )درصد(

1 DUM

متغیر 
مجازی 

سیاست های 
انقباضی 

دولت

DUM2

متغیر 
مجازی 
مازاد 

مخارج 
نسبت به 
اعتبارات 
پیش بینی 

شده

ED CST

اعتبارات 
هزینه شده 

آ و پ

G CST

مخارج 
دولت

G  GDP

تولید 
ناخالص 

داخلی

G BDF

كسری 
بودجه  

دولت

 ED
BDF

كسری 
بودجه

S.E

0 0 0 0 0 0 100 75421/32 1

2/77 3/921 7/57 0/911 2/1 11/98 69/4 98786/9 2

3/94 5/48 8/32 1/14 3/04 14/89 63/22 102367/5 3

4/02 4/82 9/64 2/35 3/59 20/05 55/52 109864/2 4

4/35 5/4 11/49 2/53 3/66 20/33 52/24 118526/3 5

3/69 4/9 13/03 3/26 3/02 18/34 53/77 125469/2 6

3/64 6/14 13/5 3/57 2/96 17/88 52/33 129867/7 7

4/15 5/57 13/76 4/35 3/53 18/02 50/62 135678/3 8

3/84 5/67 13/79 5/63 3/25 18/27 49/57 139864/8 9

4/12 5/49 14/37 5/57 3/44 17/6 49/41 142398/6 10



139مطالعه عوامل درونی و بیرونی...

3/88 5/91 14/81 5/61 3/32 17/77 48/7 146324/1 11

3/95 5/99 14/99 6/32 3/33 17/65 47/78 149875/4 12

3/96 5/75 15/07 7/33 3/35 17/31 47/24 151635/7 13

4/04 5/61 16/21 7/75 3/38 16/95 46/07 157895/1 14

4/14 5/88 16/3 7/58 3/49 16/85 45/76 161234/7 15

4/22 5/67 16/42 8/25 3/55 16/71 45/2 163981/4 16

4/12 5/42 16/85 8/33 3/54 16/89 45/02 169759/5 17

3/98 4/89 16/05 8/76 3/55 16/92 45/87 170876/4 18

4/07 4/98 17/5 8/44 3/49 16/97 44/57 172847/4 19

4/02 4/91 17/61 8/87 3/54 16/77 44/3 174237/3 20

منبع: محاسبات پژوهشگر 

دوره اول همگی واریانس خطا در اندازه كسری بودجه با خودمتغیر توجیه می شود. در دوره دوم 
با تولید  با كسری بودجه دولت، 2 درصد  70 درصد از واریانس خطا با خودمتغیر و 12 درصد 
ناخالص داخلی و 1 درصد با مخارج دولت، 7/5 درصد با اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش و 
4درصد با متغیر مجازی مربوط به سیاست های مالی انقباضی و 3 درصد متغیر مجازی مازاد مخارج 
با اعتبارات پیش بینی شده توجیه می شود. در دوره آخر نیز مشاهده می شود كه در حدود 44 درصد 
از اندازه تغییرات در كسری بودجه آموزش و پرورش با خودمتغیر، 17درصد با میزان رشد كسری 
بودجه دولت، 3/7 درصد با میزان رشد تولید ناخالص داخلی، 9درصد با مخارج دولت، 18 درصد 
با اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، 4/7 درصد با متغیر مجازی مربوط به سیاست های مالی 
انقباضی دولت و در نهایت 4 درصد متغیر مجازی مازاد مخارج با اعتبارات پیش بینی شده توجیه 
می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه در یك دوره 20 ساله، بیشترین سهم در تغییرات اندازه 
به ترتیب  از آن  درصد( و پس  با خودمتغیر )حدود 75  آموزش و پرورش عمومی  كسری بودجه 
دولت، اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، مخارج دولت، متغیر  رشد كسری بودجه  میزان  با 
مجازی سیاست های دولت، فزونی مخارج از اعتبارات پیش بینی شده و سطح رشد تولید ناخالص 

داخلی توجیه شده است. 

جمع بندی و پیشنهادها

برخی دولت ها برای تأمین مالی خدمات و پیاده سازی برنامه ها و فعالیت های خود به سیاست کسری 
از  آموزش و پرورش  تأمین مالی  برای  نیز دولت دهه هاست که  ایران  بودجه متوسل می شوند. در 
سیاست کسری بودجه استفاده کرده؛ اگرچه اندازه آن متفاوت بوده است. سهم فزونی مخارج نسبت 
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به اعتبارات اختصاص یافته دامنه ای از صفر )در سال 1389( تا 60 درصد )در سال 1375( را در 
بر میگیرد. مقاله حاضر به گزارش مطالعه ای اختصاص دارد که در آن تالش شده است با استفاده 
از الگوی خودرگرسیون برداری عوامل مؤثر بر اندازه كسری بودجه آموزش و پرورش بررسی شود. با 
توجه به آزادی الگوهای خودرگرسیون برداری در انتخاب متغیرها و مطالعات انجام گرفته در ایران و 
سایر نقاط جهان، تالش شده است تا یك الگوی عّلی برای تبیین رابطه میان كسری بودجه آموزش 
و پرورش با متغیرهای دیگر تبیین به كار گرفته  شود. رابطه مثبت و معنادار متغیر مجازی فزونی 
مخارج نسبت به اعتبارات پیش بینی شده با متغیر كسری بودجه آموزش و پرورش نشان می دهد که 
بار مالی ناشی از اجرای برخی آیین نامه ها، به ویژه در زمینه استخدام های تکلیفی و جبران خدمات 
کارکنان، پس از ابالغ قانون بودجه می تواند بر اندازه کسری اعتبارات دولتی مؤثر باشد. یافته ها نشان 
می دهند در کوتاه مدت متغیرهای كسری بودجه آموزش و پرورش عمومی و كسری بودجه دولت با 
یك دوره تأخیر بر متغیر وابسته مدل )كسری بودجه آموزش و پرورش عمومی( به ترتیب اثر منفی و 
مثبت داشته اند. رابطه مثبت و معنادار میزان كسری بودجه آموزش و پرورش با كسری بودجه دولت 
با كسری بودجه  آموزش و پرورش  اعتبارات  رشد كسری  روند تغییر در میزان  از همسویی  نشان 
دولت دارد. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی دولت، میزان تورم، میزان رشد جمعیت دانش آموزی 
و شمار كاركنان به همراه متغیرهای مجازی سال های جنگ و انتخابات ریاست جمهوری رابطه ای 

معنادار نداشته اند.

در  بیشترین سهم  ساله،   20 دوره  یك  در  می دهد که  نشان  نیز  واریانس  تجزیه  از  ناشی  نتایج 
تغییرات كسری بودجه آموزش و پرورش عمومی با خودمتغیر )حدود 75 درصد( و پس از آن به 
ترتیب با كسری بودجه دولت، مخارج دولت، اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، فزونی مخارج 

نسبت به اعتبارات پیش بینی شده و در نهایت سیاست های دولت توضیح داده می شود. 

به طور خالصه اندازه كسری بودجه به مثابه سیاستی برای تأمین بخشی از منابع مالی آموزش 
و پرورش متأثر از عوامل بیرونی و درونی است. میزان كسری اعتبارات سال قبل و كسری بودجه 
دولت از مهمترین عوامل کارساز بیرونی هستند كه نشان از نبود الگوهای كارآمد تخصیص اعتبارات 
و  آموزش  واقعی  نیازهای  به  توجه  بدون  دولتی  اعتبارات  دیگر  عبارت  به  دارند.  دولت  سوی  از 
پرورش اختصاص یافته است. برای نمونه بودجه ساالنه آموزش و پرورش تنها به صورت افزایش 
درصدی به ارقام مصوب و نه عملکرد تعیین می شود كه سبب كسری بودجه آموزش و پرورش و به 
وجود آمدن دور تسلسل برای آن شده است. بنابراین تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش بدون 
ارتباط با اهداف، برنامه های مصوب و عملکرد این نهاد تعیین  شده و در تعیین اندازه اعتبارات به 
میزان  غیرآموزشی،  و کارکنان  معلم  به  دانش آموز  نسبت  در کالس،  دانش آموز  تراکم  چون  عواملی 
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ترک تحصیل و تکرار در پایه، عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش مانند استفاده از مواد کمک آموزشی 
تأثیرپذیری كسری  اندازه  است.  نشده  توجه  و...  مدرسه  شنیداِر، گنجایش  و  دیداری  تجهیزات  و 
اعتبارات اختصاص یافته دولتی از هدف های كیفی، راهبردها، سیاست ها و خط مشی  كلی آموزش 
و  برنامه های توسعه  سیاست های  پیاده سازی  برای  الزم  مخارج  آشکار نیست. همچنین  و پرورش 
احکامی که در تبصره ها، مثاًل درباره تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، اتخاذ روش های مناسب 
جذب و نگهداری نیروی انسانی برای توسعه بخش های محروم، تحت پوشش قراردادن همگی افراد 
واجب التعلیم و تجهیز مدارس شبانه روزی كه اغلب در متن خط مشی ها و سیاست های کلی و بخشی 
برنامه به تصویب می رسد، برآورد نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد. عواملی مانند تأثیر وضعیت 
ملزومات  تأمین  و  مدرسه  اجاره  متفاوت  هزینه های  یا  سوخت  و  برق  آب،  مخارج  روی  اقلیمی 
مدارس شبانه روزی و هزینه هایی از این دست نیز لحاظ نمی شوند. بنابراین به طور كلی اعتبارات در 
قالب بودجه های سنواتی به گونه ای اختصاص نمی یابد تا طی یك دوره پنج ساله اهداف برنامه توسعه 
محقق شود و اهدافی كه در بودجه دنبال می شود با اهداف برنامه همخوان نیست. همچنین افزایش 
و کاهش درآمدهای دولت اثری بر تغییر سهم اعتبارات غیرپرسنلی نمی گذارد و متأثر از سیاست های 

دولت برای مهار تورم و بیکاری نیز نیست.

اتالف سرمایه بر اثر میزان ترك تحصیل و تكرار پایه، بهره گیری از شیوه های غیرعلمی و نامناسب 
برای توزیع منابع و امکانات در میان استان های كشور از عواملی است كه اثر نامطلوب بر اندازه 
کسری اعتبارات می گذارد. چگونگی توزیع بودجه پرسنلی كه تأثیری قاطع بر میزان کسری دارد، 
محاسباتی  روش های  است.  داشته  پی  در  را  صاحب نظران  انتقاد  است كه  مواردی  دیگر  از  نیز 
به كارگرفته شده برای تخصیص منابع مالی به بخش آموزش و پرورش به گونه ای است که تأثیرپذیری 
اندازه  به چه  از هدف های كیفی، راهبردها، سیاست ها و خط مشی های كلی مشخص نیست  آنها 
هدف  با  فایده  و  نمی شود  توجه  فایده ها  به  عمومًا  حسابداری،  و  مالی  شیوه  در  همچنین  است. 
كّمی  تعیین شده )مثاًل شمار دانش آموزان( یکسان گرفته می شود. عدم تهیه بعد استانی و دستگاهی 
بی ارتباط بودن  نارسایی اساسی  به همراه دو  پرورش  آموزش و  از سوی وزارت  برنامه های توسعه 
برآورد منابع با هدف های کیفی و سیاست ها و بهره گیری از روش های حسابداری به جای روش های 

اقتصادی در برآورد منابع مالی نیز مشاهده می شود.

پایان دادن به موضوع كسری اعتبارات آموزش و پرورش نیازمند آن است که به مثابه یك  پدیده  
مبتنی  بر تصمیم گیری  در نظر گرفته و بر مبنای پایبندی به اصول و قانون اساسی به منزله قرارداد 
اجتماعی میان دولت و مردم تعیین تکلیف شود . براساس قانون اساسی تأمین مالی آموزش عمومی 
به عهده دولت بوده و راهحل اصلی برای رویارویی با چنین چالشی تأمین منابع مالی كافی باثبات 
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با  با روندی متناسب  با کیفیت است كه  خدمات آموزشی به گونه ای عادالنه، کارآمد و  ارائه  برای 
نیازهای فزاینده آموزشی، افزایش یابد. نظام آموزش عمومی نیازهای درآمدی پیش بینی شدنی دارد و 
بسیارمهم است كه نظام مالی دولت این نیازها را با اطمینان کامل تأمین كند. به میزانی كه بر شمار 
دانش آموزان افزوده می شود یا كیفیت آموزش بهبود می یابد، الزم است تا مخارج الزم تدارک دیده 

شود.

یافته های تحقیق نشان می دهد كه عالوه بر نقش دولت در تخصیص ناکافی اعتبارات، عملکرد 
وزارت آموزش و پرورش نیز در ایجاد کسری بودجه سهیم است. پیش بینی نادقیق اعتبارات الزم از 
عواملی است که بر کسری بودجه تأثیر می گذارد و می تواند ناشی از ناكارآیی الگوی برآورد اعتبارات 
و  اجرای مصوباتی  بابت  پیش بینی نشده  مالی  بار  تحقق  نیز  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  از سوی 
آئین نامه هایی باشد که پس از ابالغ قانون بودجه تحقق یافته اند؛ البته سهم کاستی اخیر چشمگیرتر 
است. اگرچه پیش بینی نکردن بار مالی چنین مصوباتی همگی بر دوش وزارت آموزش و پرورش 

نیست، بلکه عمدتًا ناشی از استخدام های تكلیفی از جانب قوه مقننه است. 

موارد زیر  در این زمینه برازنده است:

1- دولت به بهبود سطح كیفیت خدمات آموزشی از مسیر اختصاص اعتبارات كافی به امور 
غیرپرسنلی بپردازد. براساس قانون اساسی، توزیع اعتبارات دولتی باید به اندازه ای باشد تا ارائه 
به  آموزش و پرورش، دستكم  برای  اعتبارات دولتی  باكیفیت ممکن شود. تخصیص  آموزش 

میزانی برابر با سقف اعتبارات آموزشی در منطقه جنوب غربی آسیا شرط الزم است.

2- سیاست گذاری كالن در زمینه توسعه انسانی به دلیل ماهیت میان-نسلی آن به عهده مقام 
حکومتی است. از آنجا كه براساس قانون اساسی )به منزله میثاق اجتماعی میان دولت و ملت( 
به عهده دولت است، شایسته است تا سیاست های كالن  باكیفیت  وظیفه تأمین مالی آموزش 
از سوی حکومت كه غیردوره ای  آموزش،  مانند  انسانی  امور توسعه  به  منابع  یافتن  تخصیص 
است، تصویب شده و به دولت و مجلس برای تنظیم بودجه های ساالنه ابالغ شود. تا هنگامی كه 
بودجه  ایران،  در  بودجه  نكند،  توجه كافی  به  این مالحظات  كشور  در  توسعه  مدیریت كالن 

توسعه ای نخواهد شد.

3- تالش در مسیر ارتقای سطح آگاهی عمومی به منظور ابراز مطالبات برای تخصیص منابع 
كافی برای عرضه خدمات آموزشی باكیفیت  از سوی دولت و حذف مخارج مغایر با توسعه 
كشور سبب می شود تا مسئله بحران مالی آموزش و پرورش در سطح جامعه منعكس شود و 
سیاست گذاران كالن كشور را به تجدیدنظر در سیاست های تخصیص منابع و توزیع اعتبارات و 
توجه بیشتر به آموزش و پرورش تشویق كند. جلب توجه احزاب و سازمان های غیردولتی نسبت 
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به اهمیت موضوع تخصیص منابع عمومی و تالش آنها می تواند به اصالح تركیب مخارج و 
افزایش سهم آن گروه از خدمات عمومی كه زیاده خواهان کمتر بدان چشم می دوزند، منتهی شود. 
البته در این میان وزارت آموزش و پرورش نیز ناگزیر خواهد بود اصول شفافیت و پاسخگویی 

در زمینه چگونگی هزینه كردن منابع خود را بپذیرد. 

به  در تحقق بخشیدن  پرورش  و  آموزش  وزارت  نشان می دهد که سهم  یافته های تحقیق   -4
کسری بودجه قابل چشم پوشی نیست. گفته شد که بخشی از دالیل ایجاد كسری بودجه وزارت 
آموزش و پرورش به تصویب و پیاده سازی آن دسته از آئین  نامه ها و مقررات باز می گردد که 
بار مالی داشته، در اعتبار سال مربوطه پیش بینی نشده و اغلب پس از ابالغ قانون بودجه تحقق 
یافته اند. استخدام های تكلیفی از سوی قوه مقننه نقشی تعیین كننده در ایجاد کسری بودجه دارد. 
بنابر این ضرورت دارد از تصویب و اجرای مقرراتی که بار مالی دارد، پس از ابالغ قانون بودجه 

خودداری شده و پس از پیش بینی اعتبار الزم، اجرای آن به سال بعدی منتقل شود.
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