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 كل كشور 1396بررسي اليحه بودجه سال 

 به زبان سادهبودجه . 1

 

 

 
 
 

 

 

 دهیکچ

زندگی روزمره عموم است. تأمین نظم و امنیت از  ریزی دربرگیرنده موضوعاتی دربارهبودجه و بودجه

روستاها و شهرهای مركزی تا حاشیه مرزهای كشور، تالش برای دادگستری و برخورد با متخلفین، ارائه 

ها و صدها راه ساز سدها ووخدمات آموزشی در مقاطع مختلف، ارائه خدمات بهداشتی و درمان، ساخت

شود. از طرف دیگر گیری مید كه درباره آنها در بودجه تصمیمگی موضوعاتی هستنموضوع دیگر، هم

گیری درباره نحوه تأمین منابع برای ارائه خدمات فوق از طریق گرفتن مالیات از مردم، فروش تصمیم

كننده و گیرد. بودجه سند تنظیمهای دولتی و استقراض نیز در بودجه صورت میفروش شركت نفت،

و دولت است. بودجه دارای دو سمت منابع و مصارف است. سمت منابع بودجه  كننده رابطه ملتتشریح

گیرد این حق واسطه انجام وظایفی كه هر حکومتی برعهده میحق دولت در قبال مردم است. یعنی به

های گوناگون )مالیات و...( در اختیار گیرد كند كه بخشی از منابع متعلق به مردم را به روشرا پیدا می

 مقابل آن وظایفی را كه قانون برعهده دولت گذاشته است را انجام دهد.  و در

دهد كه سند بودجه ، نشان می1396گزارش حاضر با تشریح برخی مفاهیم مرتبط با بودجه سال 

 در ایران نه سند سیاستگذاری است و نه حتی سند دقیق دخل و خرج )كه كاركرد سنتی آن است(.

 

 مخاطبان گزارش

توانند از آن ریزی نیست و همگان میاین گزارش نیاز به آشنایی خاص با بودجه و بودجهبرای مطالعه 

. این گزارش شهروندها و خواه یک بهره ببرند؛ چه در مقام قانونگذار، سیاستمدار، متخصصان، رسانه

های القمند به پیگیری فعالیتریزی آشنایی ندارند و عهای بودجه و بودجهویژه برای افرادی كه با پدیدهبه

 تواند مفید باشد.دولت از طریق الیحه بودجه هستند، می
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 خوانياي بر بودجه. مقدمه1

دی حاوی پنج فایل طور كه امسال شاهد بودیم، یک سینكتابچه یا آ 5در  معموالًالیحه بودجه 

واحده و جداول كالن نام دارد. این شود. اولین و مهمترین جلد آن، ماده اف، تقدیم مجلس میدیپی

طور اگرچه به جلد از الیحه بودجه، شامل ماده واحده اول آن به اضافه جداول اعداد كلی بودجه است.

ها موضوع در ایران از طریق ماده واحده درباره دهاما  نیست، یدیجای قانونگذاری جدبودجه سند متعارف 

قانونگذاری قدر هرچشود. اصالح و قوانین جدیدی وضع میشود و قوانین قبلی گیری میمهم تصمیم

. تر بررسی كنندرا دقیقهای خود ارقام بودجه بررسی دریابند كه نمایندگان این امکان را می كمتر باشد،

های های بودجه سالموارد مشترك الیحهیکبار  همین عامل باعث شده كه علیرغم تجمیع چند سال

، «لتدو مالی راتمقراز  بخشی تنظیمقانون »از الیحه بودجه تحت عنوان  مختلف در قوانینی خارج

 ها باز هم انگیزه داشته باشند كه مطالبی داخل ماده واحده بگنجانند یا آن را بیشتر كنند. دولت

اولین پیوست پس از اولین جلد كه اختصاص به ماده واحده و جداول كلی بودجه دارد، جلد دوم یا 

ساز در واست. این جلد جزئیات مربوط به اعتبارات ساخت های عمرانیبه اعتبارات طرح بودجه، مربوط

خواهید بدانید كه برای توسعه شبکه كند. مثالً اگر میكشور را كه كلیات آن در جلد اول آمده تشریح می

ب رودان، موزه مرود، فاضالهای تاریخی یزد، سد نفیبر نوری كشور، آبرسانی به بیرجند، حفاظت از بافت

قدر اعتبار در بودجه دیده شده به این جلد مراجعه كنید. البته منظور از طرح عمرانی فقط ... چاراك و

ای خاصی را مواردی مثل سد و جاده و ... نیست. منظور از عمران، هر چیزی است كه دارایی سرمایه

ه كردن تجهیزات به یک اداره دولتی یا ای ممکن است اضافاین دارایی سرمایهكند، برای دولت ایجاد می

افزاری باشد. مثالً اگر قرار باشد دیوان محاسبات كشور یک سامانه نظارت الکترونیکی ایجاد یک دارایی نرم

ها و جوامع محلی برای حفظ و احیای منابع طبیعی سازی تشکلایجاد كند، یا برای ترویج و توانمند

 توانید در این پیوست پیدا كنید.رات آن را میهای خاصی الزم باشد، اعتباآموزش

جزئیات درآمدهای دولت اعم از مالیات و نفت و اوراق مشاركت و ... را  پیوست دوم،جلد سوم یا 

دهد. مثالً اگر عالقمند باشید كه بدانید درآمد دولت از محل فعالیت مالیات سرقفلی، شركت ملی نشان می

 به این جلد مراجعه كنید.باید قدر است شهید بهشتی یا باشگاه استقالل چنفت، پژوهشگاه ژنتیک، دانشگاه 

دهد. برای دیدن های دولتی را نشان میخرج شركتو، جزئیات دخلپیوست سومجلد چهارم یا 

 خرج شركت برق اصفهان یا شركت گاز گیالن یا بانک كشاورزی و ... باید به این جلد مراجعه كنید.ودخل

های جاری و عمرانی دولت را برحسب برنامه و فعالیت ، جزئیات هزینهپیوست چهارمجلد پنجم یا 

های جغرافیایی، تربیت هر دانشجوی دكتری، سازی نقشهدهد. مثالً برای اینکه بدانید بهنگامنشان می

ت قدر برای دولهای مختلف اقتصادی و ... چشاخصها، تهیه ها و همایشتدوین قوانین، برگزاری نشست

ازای هر واحد( به این قسمت مراجعه كنید. این اعداد و ارقام در راستای و به دارد )كالًخرج بر می
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این موضوع در این گزارش )گردد تهیه و منتشر میشود خوانده می «ریزی عملیاتیبودجه» موضوعی كه

 خواهد شد(.توضیح بیشتری داده 

 

شود. از آنجایی كه نوشته می« میلیون ریال»صورت به معموالًارقام در جداول پیوست الیحه بودجه 

فهم ارقام بزرگ برای برخی شهروندان در نگاه اول ممکن است مشکل باشد، برای تسهیل در خواندن 

یا با حذف « میلیارد تومان»صورت صورت ذهنی حذف و ارقام را بهصفر آن را به 4توان این ارقام می

خاطر سهولت تبادر اعداد به ذهن، قرائت كرد. در این گزارش به« تومان هزار میلیارد»صورت صفر به 7

 در بیشتر جاها از واحد هزار میلیارد تومان استفاده شده است.

 

 . تصاويري از اليحه بودجه2

است. واحد ارقام،  2و  1های به شرح نمودار1396تصویر كلی از منابع و مصارف بودجه الیحه بودجه 

و اعداد داخل پرانتز  1395تومان است. اعداد داخل كروشه درصد تغییر نسبت به قانون هزار میلیارد 

، سرجمع دو طرف 2و  1كنیم كه در نمودارهای می دهد. توجهمی درصد از شاخه باالسری را نشان

  منابع و مصارف مساوی هم هستند. 

 

جمع دو طرف منابع و در بخش كسری بودجه این گزارش خواهیم گفت كه چرا مساوی بودن سر

برای ریزی نیست و و هنر هیچ سیستم بودجه افتدمی خودكار اتفاقطور به مصارف بودجه كل كشور

 باید به موارد دیگری توجه كرد. ای درك مفاهیم بودجه
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ودجه عمومی دولت منابع ب

(%33) ] %11 [ 

371  

 ] 9% [(86%منابع عمومی دولت )
320  
 

 ] 24% [ (14%منابع  اختصاصی )

51   
 

  درآمدها
 )شامل مالیات، جرائم و مجوزها، حق دسترسی و ...(

(50%)] 2%[  

160   

  ايهاي سرمايهواگذاري دارايی
آنچه ماهیتاً بیشتر سرمايه کشور است تا  )يعنی نفت و هر

  ]%47[(%36) دارايی مصرفی(

116  
 

  هاي مالیواگذاري دارايی
 (%14) ها()ايجاد قرض و دين و فروش سهام شرکت

44  ] %24 [- 
 

  ] 11% [ (67%هاي دولتی )ودجه شرکتمنابع ب

756 

 ] % 11[ ودجه کل کشور منابع ب
1085  

عمومی  از محل منابع بودجه

 ] 11% [ (34%)دولت 
371  
 

منابع عمومی دولت از محل 
(%86) ] %9 [ 

320  

 ] 24% [ (14%)اختصاصی  از محل منابع 

51   
 

 ها  هزينه
  ]%10 [ (%74) )شامل حقوق و دستمزد، بازنشستگی و ...(

236   
 

  ايهاي سرمايهدارايی تملک
هاي عمرانی که منجر به ايجاد دارايی سرمايه براي )يعنی پروژه

  ]%45 [( %11) کشور می شود(

63   
 

  هاي مالیدارايی تملک
  ]%9 -[ (%6) )يعنی تسويه قروض و دين(

21   
 

 ] 11% [ (66%)هاي دولتی مصارف شرکت  

756  
 

 ] 11% [کل کشور  مصارف بودجه   

1085   
 

 )هزار میلیارد تومان، درصد(. شماي كلي مصارف بودجه كل كشور2نمودار                                              )هزار میلیارد تومان، درصد(. شماي كلي منابع بودجه كل كشور 1نمودار             
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 دهد.و اعداد داخل پرانتز درصد از شاخه باالسری را نشان می 1395: اعداد داخل كروشه درصد تغییر نسبت به قانون توضیح

 ارقام دوبار منظور شده
42  

 ارقام دوبار منظور شده
42  
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نباید اشتباه گرفته شود. بودجه عمومی دولت،  منابع عمومي دولتبا رقم  بودجه عمومي دولترقم 

است. منابع اختصاصی، منابعی هستند كه قانون محل مصرف  «منابع اختصاصی»و  «منابع عمومی»مجموع 

ایجادكننده درآمد است )مانند درآمد این محل مصرف همان دستگاه  معموالًكند و آنها را تعیین می

های این ترتیب، رقم بودجه عمومی برای تحلیلشود(. به می خودشان صرفی براها كه ها یا دانشگاهبیمارستان

های عنوان یک كل واحد مناسب است و رقم منابع عمومی نیز برای تحلیلمرتبط با حجم دولت و دولت به

درصد بودجه عمومی را  90حدود  معموالًمرتبط با حوزه ابتکار عمل دولت مناسب خواهد بود. منابع عمومی 

، 1394، در الیحه بودجه سال درصد 92، این سهم 1388دهند. برای مثال، در الیحه بودجه سال شکیل میت

 درصد است. 86حدود  1396و در الیحه  1395درصد، در الیحه سال  84

به مصارف خاص، خالف اصول و صرف آن اختصاصی كردن درآمدهای بودجه )بجز در موارد ویژه( 

كسب  هتر كند و یا انگیزیی را راحتاجراهای گرچه ممکن است خیال دستگاهریزی است. زیرا ابودجه

گیری را برای اعمال سیاست و تصمیمو مجلس دولت اختیار باال ببرد، اما ها دستگاهدرآمد را در آن 

ریزی، درآمدهای كسب شده، بدون توجه به محل كسب آنها، باید ل بودجه. براساس اصوكندمحدود می

 بین مصارف مختلف توزیع شود. هابرحسب اولویتشود و سپس خزانه كل كشور وارد 

با تصویر كلی منابع و مصارف بودجه كل كشور آشنا شدیم،  2و  1پس از آنکه در در نمودارهای 

مثال اینکه مالیات  آمده است، برای 4و  3های در نمودارای تفصیل برخی از اقالم مهم درآمدی و هزینه

ار هستند و چه مقدها از درآمدهای دولت است یا حقوق و دستمزد چه بخشی از هزینهچه درصدی 

واحد ارقام همانند نمودارهای قبلی،  اند، در این نمودارها آمده است.نسبت به سال گذشته تغییر كرده

و  1395در این نمودارها نیز هزار میلیارد تومان است، اعداد داخل كروشه درصد تغییر نسبت به قانون 

نیز مقدار بودجه عمومی دولت به  1جدول  دهد.می اعداد داخل پرانتز درصد از شاخه باالسری را نشان

اختصاصی های دهد. برای تفصیل بیشتر، به گزارشمی ازای هر ایرانی براساس محل مصرف را نشان

 مراجعه فرمایید.ها منابع و مصارف مركز پژوهش

 

های مطالعه نمودارهای فوق به ذهن خطور كند اینکه چرا بودجه شركتكه ممکن است در ای نکته

و عوارض آن را در بخش ویژه  مسئله. دلیل این ایممحدود و غیرتفصیلی نشان دادهطور به دولتی را

 دولتی این گزارش مطالعه خواهید كرد.های شركت
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 )هزار میلیارد تومان، درصد( اي. تفصیل برخي اقالم هزينه4نمودار                                                                  )هزار میلیارد تومان، درصد(. تفصیل برخي اقالم درآمدي 3نمودار              
 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دهد.و اعداد داخل پرانتز درصد از شاخه باالسری را نشان می 1395نسبت به قانون  : اعداد داخل كروشه درصد تغییرتوضیح

جبران خدمات کارکنان شامل حقوق و دستمزد 
کارکنان و بخشی از حقوق و دستمزد بازنشستگان 

(%40 ) ]%17[ 
95  

  هازينهه
 236  

 

هاي دولتی از کاالها و خدمات استفاده دستگاه
(%13) ]%6-[ 

31  

 (1%)هايی دولتی نگهداري از اموال و دارايی

2 ]%100[ 
 

 ] 33% -[ (2%)هاي بالعوض کمک

46  

رفاه اجتماعی شامل اعتبارات حمايتی و بخش ديگري از 
 [7%] (31%)حقوق و دستمزد بازنشستگان 

73  
 

ها مانند يارانه نان، شیرخشک، دارو و... . ها )بخشی از يارانهارانهي
يارانه  زيرا نیستاين رقم شامل يارانه نقدي پرداختی به مردم 

ماده  رغم ذکر درلیخاص خود دارد و اعتبارات آن ع نقدي قانون
 ] 31% [( %9آيد( )واحده، در جداول بودجه نمی

21 

 ] 25% [ (4%) ساير

10  

  ]-%41 [ (%5ساير درآمدهاي متفرقه )

7/9 

 درآمدها

160  

 

شی از مالکیت دولت )مثل حق امتیاز، حق پروانه ان
    ]%8- [ (%14برداري معادن و ...( )بهره

22  

  ]%8  [ (%5خدمات )فروش کاال و 

6/8 

 ] 8% [ (70%)ها مالیات
112 

 

  ]-%20 [ (%4جرائم و خسارات )
 4/6 

 ] 0% [ (15%)بر واردات 

17  
 

افزوده، عوارض خروج از کشور، بر کاال و خدمات )ارزش
 ] 5% [ (%35)گذاري خودرو، ساير( شماره

39  

 ] 6% [ (32%)ها بر شرکت

36  
 

 ] 21%[(15%)بر درآمد )حقوق، اصناف، مستغالت، ساير( 

17  
 

 ] 50%[( 3%بر ثروت )ارث، نقل و انتقال سهام، امالک، ساير( )

3  
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 )تومان(خرج خواهد كرد  1396در سال به ازاي هر ايراني كه . مقدار بودجه عمومي دولت 1جدول 

 محل مصرف تومان محل مصرف تومان

 قانونگذاری  منابع آب 

ییامور قضا  صنعت و معدن   

 دفاع  محیط زیست 

 نظم و امنیت عمومی  بازرگانی 

ای، عالی و ...(حرفهو)عمومی، فنی آموزش و پژوهش  انرژی   

)بهداشت، درمان و ...( سالمت  نقلوحمل   

اجتماعیرفاه   ارتباطات و فناوری اطالعات  بخشی از پرداختی بازنشستگان و ...( ها،)بیمه   

  روابط كار 
)دین و مذهب، ورزش،  و گردشگریبدنی تربیت فرهنگ،

 تفریح، رسانه، میراث، گردشگری و ...(

 
 )مسکن،مسکن و عمران 

 آب و فاضالب و ...(
 كشاورزی و منابع طبیعی 

 

پنجاه هزار و، چهار میلیون و ششصد1396الیحه سال مبلغ سرانه بودجه عمومی، برای هر ایرانی در 

 تومان است كه البته در ادامه گزارش خواهیم گفت كه براساس عملکرد بودجه كمتر از این مقدار است.

 

 ها. بودجه استان3

صارف از ، منابع استانی است. در طرف م1396درصد از منابع بودجه عمومی الیحه بودجه سال  5/26حدود 

هزار میلیارد  16درصد اعتبارات استانی است )معادل  3/5هزار میلیارد تومان(،  319كل اعتبارات )معادل 

درصد افزایش در الیحه  16درصد بوده است ) 4برابر با  1395تومان(، كه البته این نسبت در قانون سال 

اين رقم به اين معنا نیست كه بقیه بودجه مربوط به استان (. 1395نسبت به قانون بودجه  1396

ريزي توسعه ان است. بلکه به اين معناست كه اين قسمت از بودجه در اختیار شوراي برنامهتهر

( و ... هاريزي وي و رؤساي ادارات كل استاناستان )شورايي متشکل از استاندار و معاون برنامه

شود. بايد توجه داشت كه بخشي از گیري ميگیرد و توسط اين شورا درباره آن تصمیمقرار مي

( و وزرا ريزيصورت متمركز )يعني توسط سازمان مديريت و برنامهبه نیز كه ـ ودجه غیراستاني ب

 ها هزينه شود. در استان ـ شودتصمیم گرفته مي

درصد بودجه، اختیارات مالی  5ها به اندازه و توسعه استانریزی توان گفت شوراهای برنامهالبته نمی

است كه به هرحال باید رصد آن مربوط به اعتبارات حقوق و مزایای مستمر د 30بیش از مثالً  زیرا ،دارند

 .  گیری وجود نداردپرداخت شود و اختیار تصمیم

های استانی ویژه و اعتبارات درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، طرح 2با اضافه كردن ارقام دیگری شامل 

( قانون برنامه پنجم( كه مازاد بر جدول بودجه استانی 180موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات كشور )ماده )

 درصد كل اعتبارات عمومی است.  9/9ومان كه معادل هزار میلیارد ت 32شود با است، كل اعتبارات استانی برابر می
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 )هزار میلیارد تومان، درصد(                   1396. اعتبارات استاني در اليحه بودجه 2جدول 

 عنوان
 قانون 

 1395سال 

اليحه بودجه 

 1396سال 
 رشد

 اعتبارات استانی

 )سهم از مصارف عمومی(

5/14 

(4) 

8/16 

 (3/5) 
16 

 13 5/11 2/10 های استانی ویژهای استانی شامل طرحتملک دارایی سرمایهاعتبارات 

 5/23 2 6/1 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت 2اعتبارات مربوط به 

و توزیع عادالنه و از امکانات كشور اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن 

 یافتهرفع تبعیض و ارتقای مناطق كمتر توسعه
1/9 6/9 6/4 

 جموع مصارف استانیم

 )سهم از مصارف عمومی(

5/3 

(6/9) 

2/3 

(9/9) 
12 

 

ها )جاری و عمرانی( به درآمدهای استانی نسبت مجموع اعتبارات استان 1396در الیحه بودجه سال 

گویند. دقت در ارقام درصد بوده است. این نسبت را اصطالحاً ضریب بازگشت درآمدهای استانی می 20حدود 

عنوان مصارف نی بهكند كه درصد كمی از درآمدهای استاضریب بازگشت استانی این واقعیت را بیان می

 درصد بوده است.  19حدود  1395شود. این ضریب در قانون بودجه سال استانی تخصیص داده می

های ایالم، دهد استانها نیز ارائه كرد. نمودار زیر نشان میتوان این ضریب را به تفکیک استانمی

هایی هستند و خراسان شمالی استانو بلوچستان كهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، لرستان، سیستان 

 درصد در رتبه آخر قرار دارد. 2كه مصارف آنها بیش از منابع استانی است. استان تهران نیز با ضریب بازگشت 

 

 1396در اليحه بودجه  ضريب بازگشت استاني. 5نمودار 
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این نرخ برای برخی درصد بوده است.  16ها حدود طور متوسط برای استانرشد اعتبارات استانی به

های قزوین و خراسان ها كمتر بوده است. بیشترین رشد مربوط به استانها بیشتر و برای برخی استاناستان

درصد بوده است. متوسط  11درصد رشد و كمترین رشد مربوط به استان كرمانشاه با  20و  21شمالی با 

بوده است. بیشترین رشد در اعتبارات عمرانی مربوط درصد  14ها برابر با رشد اعتبارات عمرانی برای استان

 درصد بوده است.  12درصد و كمترین رشد مربوط به استان هرمزگان با  17به استان بوشهر با 

میلیون  4برابر با  1396بینی شده دولت برای هر نفر )سرانه بودجه( در الیحه بودجه سال مخارج پیش

ریزی سرانه بودجه استانی )اعتباراتی كه در اختیار شورای برنامه دار،كه از این مق تومان برآورد شده است

هزار تومان برآورد شده است. در جدول زیر مبلغ اعتبارات استانی و سرانه آن برای  211توسعه استان( برابر با 

اردبیل، یزد، های استانترتیب ارائه شده است. در این جدول نشان داده شده است كه جایگاه ها بهاستان

 ارتقا یافته است.  1395لرستان، هرمزگان، گیالن، قزوین و اصفهان نسبت به قانون بودجه سال 

 

 )هزار تومان(                        1396. سرانه اعتبارات استاني در اليحه 3جدول 

 سرانه اعتبارات تملك استان سرانه مصارف عمومي استان استان

 بوشهر ایالم

 كهگیلویه و بویراحمد بوشهر

 ایالم كهگیلویه و بویراحمد

 خراسان جنوبی خراسان جنوبی

 سمنان سمنان

 خراسان شمالی خراسان شمالی

 هرمزگان وبختیاریچهارمحال

 لرستان  یزد

  وبلوچستانسیستان  زنجان

  خوزستان  اردبیل

  زنجان  لرستان

  بختیاریوچهارمحال  هرمزگان

 یزد كردستان

 كردستان كرمانشاه

 اردبیل مازندران

 كرمان  گیالن

 مركزی  وبلوچستانسیستان

 كرمانشاه  مركزی

 فارس گلستان

 مازندران  قزوین

 قزوین كرمان

 قم  خوزستان

 گیالن فارس



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

10 

 سرانه اعتبارات تملك استان سرانه مصارف عمومي استان استان

 گلستان همدان

  اَذربایجان غربی قم

  اَذربایجان شرقی اَذربایجان غربی

 همدان اَذربایجان شرقی

 خراسان رضوی  اصفهان

 اصفهان  خراسان رضوی

 البرز البرز

 تهران تهران

 88 كل كشور 211 كل كشور

 .1395یا تنزل رتبه نسبت به قانون سال  دهنده ارتقانشان  توضیح:

 

 . بودجه: سند تشريفاتي يا سند اعتبار و ابتکار دولت؟4

(. دلیل این اتفاق، نه 1وزیر را استیضاح و بركنار كرد )شکل  6گذشته های مجلس افغانستان در ماه

ویژه بودجه هبه قانون بودجه بتوجهی بازی و ... بلکه بیپارتی خاص مانند فساد یا اختالس یاای مسئله

  بوده است.و ناكارآمدی در رابطه با اجرای بودجه عمرانی 

 

 تخطي از قانون بودجهخاطر . اخراج وزرا در مجلس افغانستان به1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجهی به قانون بودجه خاطر بیجمهور را بهن سال گذشته، مجلس سنای برزیل، رئیسدر همی

جمهور برای جبران كسری بودجه )و نه حتی سی(. ادعا شده بود كه رئ2)شکل  استیضاح و بركنار كرد

 مین مالی غیرقانونی كرده است. أنفع شخصی( اقدام به ت
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 توجهي به بودجهجمهور برزيل به خاطر بي. اسیتضاح رئیس2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای هسالی كه گذشت، چندین كشور عضو اتحادیه اروپا به خاطر تخطی از قواعد بودجهمچنین در 

 (.3م سنگین قرار گرفتند )شکل ایجاد بدهی و كسری در معرض جرائمرتبط با 

 

 ايكننده از قواعد بودجهر اتحاديه اروپا به كشورهاي تخطي. اخطا3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلکه  ون است،به خاطر اینکه قان كنید كه بودجه موضوع شوخی برداری نیست. نه صرفاًمی مالحظه

  فرهنگ، سیاست و تمام امور كشورها. ثیر آن در اقتصاد، اجتماع،به خاطر اهمیت و تأ

افزوده، قانون ای مستقیم، قانون مالیات بر ارزشهدولت طبق قوانین مختلف مانند قانون مالیات 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

12 

بر قانون اساسی حق استفاده از منابع متعلق به مردم را دارد. نفت و ... و به اعتبار حق حاكمیت مبتنی

ای مردم انجام دهد. قوانین كشور باید وظایفی را بر ای ازاز طرف دیگر طبق قانون اساسی و مجموعه

كننده آثار مالی این گونه قوانین است. درباره این سند همواره سؤاالت مهمی بودجه سند منعکس درواقع

 مطرح بوده است: 

 كند؟ـ آیا دولت پول مردم  را درست و درجای مناسب خرج می

 كند؟ـ آیا دولت در تأمین درآمدهای خود عدالت را رعایت می

 كننده دولت است؟كند یا برعکس نظام اداری ادارهی را مدیریت میـ دولت نظام ادار

موضوعات فوق آنقدر اهمیت دارند كه در اغلب كشورها در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات 

های رقیب و های پارلمانی احزاب و گروهریزی اختصاص یافته است. كمیسیونمربوط به بودجه و بودجه

دهند قرار می یهایهای حاكم را در معرض چنین پرسشسان مستقل همواره دولتمطبوعات و كارشنا

 كنند. گیری میهای حاكم و وزرای دولت را وادار به پاسخگویی و گاهی اوقات حتی وادار به كنارهو دولت

شود می و مجالس دنیا تالشها تهیه و تصویب بودجه در دولتفرآیند  به همین خاطر است كه هم در

تهیه و تصویب  موهومي بودجه داكثر واقع بینی در پیش بینی منابع و مصارف رعایت شود و اصطالحاًح

شود و با خاطیان مختلف می عنوان تابو شناخته شدهله اجرا، تخطی از قانون بودجه بهنشود و هم در مرح

 ایران چگونه است؟ اما اوضاع دربودجه شوخي بردار نیست. عبارت دیگر، شود. بهمی به شدت برخورد

 

 . عملکرد بودجه در ايران5

شود. می قانون بودجه مصوب شده است، در عمل محققعنوان به قدر از آنچهعملکرد بودجه یعنی اینکه چ

قابل اتکا دهنده ، ثانیاً نشانو مردم احترام به قانوندهنده میزان  نشانآمار روند عملکرد بودجه، اوالً

بیني واست دست اندركاران بودجه در پیشتوانايي يا خ دهنده میزان نشانو ثالثاً و تفسیر بودن

محترم و در نتیجه،  یانه كشور استاست. توجه كنیم كه بودجه مهمترین سند سیاستگذاری سال ارقام

عنوان طرح عملکرد مالی دولت به عامالن بودجه به زیراآن مهم است.  بودن و قابل اتکا و تفسیر بودن

دهد كه دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آینده چه می عالمتاقتصادی، سیاسیون، مردم و ... 

 گیری خواهد كرد. ای دارد و چگونه جهتبرنامه

 دهد. می ، عملکرد بودجه در ایران را نشان6نمودار 
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 )درصد(    گذشتهدر سالیان نسبت به مصوب . عملکرد بودجه 6نمودار 

كامل رعایت طور به بیست سال اخیر، نه بودجه جاری دهد كه در هیچ سالی ازمی این نمودار نشان

بخش بودجه عمرانی بیشتر بوده  شده و نه بودجه عمرانی كه البته میزان تخطی از بودجه مصوب در

ر ادامه د مسئلهاخیر حدود نصف این بودجه محقق نشده است )دلیل این های كه در سال طوریبه

)بخوانید احترام به قانون بودجه( در ایران چندان دقت بودجه عبارت دیگر، گزارش ذكر خواهد شد(. به

دیگر هم است و آن راحت نبودن تفسیر لوایح و قوانین  مسئلهباال نیست. البته این آمار، گویای یک 

ایم در هنگام ارائه یا تصویب لوایح بودجه، با اخباری مانند رشد شدید عادت كرده معموالً؛ بودجه است

شویم. می اعتبار بخش كشاورزی، توجه ویژه به بخش صنعت، رشد قابل توجه بودجه عمرانی و ... مواجه

در واقع معلوم شود، در واقع مقایسه مقداری كه می چیزی كه در مورد آن صحبت اما اگر توجه كنیم آن

كه سهم قابل اعتنایی از آن تحقق نیافته ـ  ای استشود! با مقدار سال گذشتهمی نیست چقدر محقق

بریم، مشابه وضعیتی كه می پیها این شاخصبه عمق نامربوط یا غیرمعقول بودن ترتیب، بدین ـ است

بودجه نبايد نامربوط و برند! می هم نام 1ابزرد )نامربوط و غیرمعقول(هنرمندان از آن به موقعیت 

 اما چرا هست؟  غیرمعقول باشد.

 گنجد و در حوصله این گزارش نیست، امامی در حوزه اقتصاد سیاسی عمدتاًدلیل این موضوع 

با افزایش بودجه  ملی )مثالًطور به اند چهاالیام دوست داشتهو مجالس از قدیمها خالصه، دولتطور به

 )مثالًای همنطقطور به بخشی به اقتصاد و ایجاد شغل و ...( و چهقصد عمران و رونقنی و نشان دادن عمرا

خاص، ولو حتی بر روی كاغذ ای هیک پل یا فرودگاه یا خانه بهداشت یا ... در منطقزدن تابلوی احداث با 

ین با وجود بنابرا خوب است و ها دهندگان بدهند كه عملکرد آنجداول بودجه(، این عالمت را به رأی

                                                 
1  . Absurd 
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بودجه كل كشور

بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و
تمؤسسات انتفاعي وابسته به دول

(مصارف)هزينه ها  (منابع)درآمدها 

بودجه عمومي دولت

(مصارف)هزينه ها  (منابع)درآمدها 

اتفاقی بودجه، در یک همراهی  بینی شده  دربخشی از درآمدهای پیش آگاهی نسبی به موهومی بودن

، عارضه برخی از كشورهایی است مسئلهكنند. این می هایی را تهیه و تصویبیا غیراتفاقی، چنین بودجه

دالیل ات است. عارضه مذكور بهو نه مالیكه درآمد بودجه آنها تا حدود زیادی متکی به یک منبع طبیعی 

 عمدتاًمثال، در كشوری كه سمت منابع بودجه  برای كند.می و از مسیرهای مختلف در این كشورها بروز

بالفاصله به  سمت مصارف را افزایش دهد، زیرا غیرواقعیطور به تواندشود، دولت نمیمی مینأاز مالیات ت

خواهد شد و از لحاظ سیاسی متهم تر كردن شدید اقتصاد كشور یا بدهکارها افزایش غیرمعقول مالیات

! اما در وضعیتی كه درآمدها متکی به منبعی پرنوسان و غیرمطمئن مثل نفت به صرفه نیستبرای دولت 

تواند با تکیه بر افزایش موهومی درآمدهای این بخش، مصارف را می یا الماس یا مس و ... است، دولت

فنی و غیرفنی فراوانی دارد... كه در منابع های زایش دهد. این قصه سر دراز و جنبهموهومی افطور به هم

 دیگر به آن پرداخته شده است.

 

 دولتيهاي . بودجه شركت6

 شود كه عبارتند از: سند بودجه كل كشور از دو جزء كلی تشکیل می

 ها(،دولتی و وزارتخانههای الف( بودجه عمومی )شامل بودجه دستگاه

 انتفاعی وابسته به دولت(. ها و مؤسسات دولتی، بانکهای ها )شامل شركتب( بودجه شركت

 

 . ساختار بودجه7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

و حتی از دیدگاه  كندهای این دو به میزان زیادی با یکدیگر فرق میماهیت، كاركرد و مأموریت 

هاي دولتي هرساله اگرچه بودجه شركت .فنی ماهیت این دو عدد فرق دارد و قابل  جمع كردن نیست

شود، اما اين كار در عمل بیشتر جنبه اطالعي همراه بودجه عمومي به قوه مقننه تقديم ميبه

این موضوع  زیرا كنند.ها را بررسي نميبودجه شركت بخش مهمي از  معموالً دارد و نمايندگان
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ها هایی از عملکرد شركتالزمه آن ارائه گزارشدهد، که زمان زیادی را به خود اختصاص میعالوه بر آن

گیرد، بررسی بودجه صورت نمی ی محدودزمانفرصت های گذشته است كه عمالً این كار نیز در در سال

 رسد.شود، به تصویب نمایندگان مجلس میبنابراین غالباً آنچه در الیحه درج می

از  ،وابسته به دولتانتفاعی ا و مؤسسات هدولتی، بانک هایشركت صارف بودجهای از مسهم عمده

 عالی یا شوراهای مدیره در مجامع عمومی هایتئپیشنهاد هیشود كه با می تأمین آنها منابع داخلی

. گرددكشور ارسال میبرنامه و بودجه درج در الیحه بودجه به سازمان  برایو  شودمی مربوط تصویب

ها به همان صورتی كه بیان شد، به مجلس ارائه بودجه شركتیند البته رویکرد مطلوب این است كه فرآ

ها را تنظیم و در ها عمالً این سازمان برنامه و بودجه است كه بودجه شركتاما در بیشتر شركت ،شود

ها را دو چندان ساخته است. در واقع شركتریزی كند. این رویه مشکل بودجهالیحه بودجه درج می

نقش قانونگذار های دولتی، نقش سازمان برنامه و بودجه و مجامع عمومی شركت معلوم نیست دقیقاً نقش

 چیست. هاو بانک دولتی هایبه بودجه شركت در رسیدگی

نیم برابر بودجه دولت نزديك به دوو معموالًدولتي هاي رقم بودجه شركتاگر توجه كنیم كه 

ای و بانکی را برعهده دارند. های مهمی از تولید و صادرات نفت و گاز تا عملیات بیمهو مأموریت است

مبهم رسیدگی و نظارت به بودجه آنها و عوارض متعدد مرتبط با آن بیشتر فرآیند  زا بودنمیزان هزینه

های حقوق مسئلهید بتوان را تا حد اخبار روزمره ردیابی كنیم، شا مسئلهشود. اگر بخواهیم این می مشخص

 نامتعارف كه در افواه عمومی به نجومی معروف شده است، را نیز به آن ربط داد.های موسوم به حقوق

 

 1396هاي دولتي در اليحه بودجه تصويري از بودجه شركت

هزار میلیارد تومان درج شده است كه نسبت به ارقام بودجه  756های دولتی در الیحه حدود بودجه شركت

ده است. اگر تورم سال آینده را در حدود درصد رشد كر 10حدود  1395ها در سال مصوب بودجه شركت

ها تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته نداشته است. در درصد فرض نماییم، عمالً ارقام بودجه شركت 10

های ها و حسابهای جاری شركتش مجزا است كه الزم است بررسی شود: حسابها دو بخبودجه شركت

های جاری جریان درآمد، هزینه، مالیات و سود سهام شركت برای سال آینده ها. در حسابای شركتسرمایه

ابع نچه محلی مها از شود كه شركتای مشخص میهای سرمایهشود. در بخش حسابشركت مشخص می

صرف چه و ها و تسهیالت بانکی و..( وام ها، از منابع بودجه دولت،ندوختهآورد )از ذخایر و ادست میهبالزم را 

 كنند. یالت و...( میهای، بازپرداخت تسهای تملک دارایی سرمایهمخارجی )طرح

با ارقام مصوب در قانون بودجه  1396های دولتی در الیحه بودجه مقایسه درآمد و هزینه شركت

های شود درآمد و هزینه شركتنشان داده شده است. همان طور كه مشاهده می 4در جدول  1395سال 

شود، اعداد و ارقام های دولتی نیز مقایسه میدولتی كاهش یافته است. وقتی مالیات و سود سهام شركت

اند. یافتهدرصد كاهش  27درصد( در حدود  50درصد و سود ویژه ) 18ها در حدود دهد مالیاتنشان می
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جريان سوددهي دهد درصدی سال آینده قرار دهیم، نشان می 10اگر این كاهش ارقام را در كنار تورم 

 سال آينده بر اساس ارقام پیش بیني شده مندرج در اليحه بودجه مناسب نیست.در ها شركت

 

 در اليحه بودجههاي دولتي مد و هزينه شركتآ. مقايسه در 4جدول 

 )هزار میلیارد تومان، درصد(                   1395و قانون بودجه سال  1396سال 

 میزان رشد   1396سال   1395سال  عنوان

 -3.4 486 503 درآمدها

 -3.6 464 482 هاهزینه

 

های دولتی در الیحه بودجه با مقایسه ارقام ای شركتهای سرمایهبرخی از اقالم مهم از بعد حساب

شود در طور كه مشاهده مینشان داده شده است. همان 5جدول  ، در1395بودجه سال مصوب 

ای داشته است های خارجی رشد قابل مالحظهای، استفاده از وامهای دولتی در بعد منابع سرمایهشركت

اعتبارات همچنین اند. داخلی و خارجی رشد محسوسی داشته و در بعد مصارف نیز بازپرداخت تسهیالت

 . درصد رشد داشته است 37ها حدود عمرانی شركت

 

 هاي دولتي در اليحه بودجهاي شركتهاي سرمايه. مقايسه اقالم مهم حساب5جدول 

 )هزار میلیارد تومان، درصد(                1395و قانون بودجه سال  1396سال 

 میزان رشد  1396سال  1395سال  عنوان

 از بعد منابع 

 ایهای سرمایهدارایی اعتبارات تملک
13 14 2/7 

 -7/15 69 82 دریافت تسهیالت بانکی

 9/123 65 29 خارجیهای وام

 124 115 51 هاسایر دریافت

  از بعد مصارف

 بازپرداخت تسهیالت بانکی
19 39 8/98 

 1/188 18 6 های خارجیبازپرداخت وام

 4/37 196 142 ها(ای )اعتبارات عمرانی شركتهای سرمایههزینه

 

های دولتی در ای شركتهای سرمایهتوجه به ارقام مندرج در حساب توان بادر نگاهی كالن می

ها بیشتر به سمت استفاده از تسهیالت خارجی سوق یافته است و در الیحه بودجه، تركیب منابع شركت

بازپرداخت ها در جهت ای شركتهای سرمایهای از مصارف حساببخش مصارف نیز بخش عمده

سال آينده فشار بازپرداخت  عبارتیهای قبل منظور شده است. بهر سالتسهیالت دریافتی د

  ها زياد است.تسهیالت بر شركت
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 . كسري بودجه بدون نفت7

ها( در نگاه كلی دارای ساختار ساده زیر است كه دو طرفش باید با و دستگاهها بودجه عمومی )وزارتخانه

 بودجه تراز شود: هم برابر شده و

 

 . منابع و مصارف بودجه8نمودار 

 ها )مصارف(پرداخت ها )منابع(دريافت

  ـ مالیات

 ـ  نفت و سایر منابع طبیعی

 م، مجوزها و ...(ـ سایر درآمدها )مثل جرائ

* 

 

 های مصرفی )جاری(ـ هزینه 

 گذاری )عمرانی(های سرمایهـ هزینه

 ـ بازپرداخت قروض

 هاجمع پرداخت هاجمع دريافت

 

شود هایش بیشتر باشد، دولت با كسری بودجه مواجه میهای دولت از دریافتدر صورتی كه پرداخت

  كه عبارتند از: مین كندو باید آن را از چهار منبع تأ

 ًها،  مالیاتافزایش درآمدها مثال 

 بینی بیش از مقدار منطقی پیش ت نفت رابرآورد صوری درآمدها مثل اینکه قیمخلق یا بیش

 شده در نظر بگیرد، 

  ایبودجهمحاسبات افزایش قیمت ارز مبنای، 

 ...استقراض و . 

ها شود و دولتمتوازن و بدون كسری بسته می شکليطور به معموالًاگرچه سند بودجه كشور 

برآورد درآمدها و دلیل بیشاما در عمل، به ،شوندمی مدعی تقدیم بودجه بدون كسری به مجلس معموالً

  .شودبرآورد مصارف، همواره با كسری مواجه میبخشی از منابع درآمدی و همچنین كم عدم تحقق

میزان كسری  مختلفی محاسبه كرد. بسته به شیوه محاسبه،های توان به شیوهمی كسری بودجه را

یشتر باید برای ما مهم باشد؟ ابتدا مفهوم انواع مختلف نیز متفاوت خواهد بود. اما كدام نوع كسری ب

كنیم و می برآوردها محاسبه كسری را مرور كرده و سپس كسری بودجه امسال را براساس این شیوه

 دهیم كه چرا باید به نوع خاصی از آن حساس باشیم.می توضیح

 برای برآورد كسری بودجه رویکردهای مختلفی وجود دارد:

 روش اول:

( منهای مجموع مصارف )كل ارقام 8سری عبارت است از مجموع منابع )كل اقالم سمت راست نمودار ك

خودكار و با هر رقمی، صفر خواهد بود و طور به (. در این تعریف، كسری بودجه8سمت چپ نمودار 

 استقراض
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هنگام لف در مختهای ربطی به تركیب بودجه ندارد! این همان كسری صفر بودجه است كه دولت اساساً

 كنند! می كیدتقدیم بودجه بر آن تأ

 روش دوم:

بدون در نظرگرفتن درآمدهای نفت(  مالیات + سایر درآمدهاكسری عبارت است از مجموع درآمدها )

 معموالًشود. این كسری را نمیعمرانی در نظر گرفته های جاری. در این تعریف هزینههای منهای هزینه

 گویند. می كسری تراز عملیاتی

 روش سوم:

و سایر منابع طبیعی + مالیات + سایر درآمدها(  1كسری عبارت است از مجموع درآمدها )درآمدهای نفت

مستطیل ، يعني استقراضمیزان میزان كسري معادل منهای مجموع مصارف.  در این تعریف، 

 است. 2از اولیهكسري تر ،اصطالح فنی این تعریفاست.  8چین در نظر گرفته شده در نمودار خط

 روش چهارم:

)درآمدهای نفت و سایر منابع طبیعی و مالیات و سایر درآمدها(  درآمدهاكسری عبارت است از مجموع 

میزان كسري جاری و عمرانی بدون در نظرگرفتن بهره.  در این تعریف، های منهای مجموع هزینه

از  8چین نظر گرفته شده در نمودار . يعني كسر مستطیل خطخالص استقراضعبارت است از 

 معادل آن در سمت چپ. 

 روش پنجم:

، منهای بدون در نظر گرفتن درآمد نفت یا درآمد منابع طبیعیكسری عبارت است مجموع درآمدها 

مجموع درآمد نفت يا ، عبارت است 8.  معادل آن در نمودار مصارف بدون در نظر گرفتن بهرهمجموع 

 چین(. طبیعي + استقراض )مستطیل خطمنبع كل درآمدهاي 

 روش ششم:

منهای ، بدون در نظر گرفتن درآمد نفت یا درآمدهای منابع طبیعیكسری عبارت است مجموع درآمدها 

بسته به اینکه فقط درآمد نفت یا كل جاری و عمرانی بدون در نظرگرفتن بهره.  های مجموع هزینه

یا كسری اولیه  3كسری اولیه غیرنفتی این كسری را اصطالحاً درآمدهای نفتی را در نظر نگرفته باشیم،

مجموع درآمدهاي نفتي يا كل ، عبارت است 8گویند. معادل آن در نمودار می 4غیرمنبع طبیعی

 چین از معادل آن در سمت چپ(.ي + خالص استقراض )كسر مستطیل خطدرآمدهاي منبع طبیع

                                                 
ان عنو بهها عمالا ، اما دولتشوددرآمد محسوب نمياقالم   درآمد نفت، در ادبيات مالي، جزءاگرچه اصولا توجه كنيم كه  .1

 كنند.منبع درآمدي از آن استفاده مي

2  . Primary Balance 

3. NOPB 

4. NRPB 
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دولت را در هاي تمام هزينه تر است كه اوالًكسری واقعیشود كه آن نوع می در ادبیات مالی گفته

منابع ناشي از عملکرد  عمرانی را نیز در محاسبه كسری در نظر بگیرد( و ثانیاًهای )هزینه نظر بگیرد

( جدا نسلي هستندهاي بینكه سرمايه آيد )نفت و ساير منابعمي اقتصاد را از آنچه از زمین بیرون

مجموع ( كه معادل مكسری بودجه غیرنفتی یا غیرمتکی به منبع )تعاریف پنجم و شش . به این ترتیب،كند

تری خواهد بینانهاست تعریف واقعمنابع نفتي )يا كل منابع طبیعي( و استقراض )يا خالص استقراض( 

ترين مناسبعنوان به از تراز اولیه غیرنفتي يا غیرمتکي به منبع طبیعي )روش پنجم(، معموالً .بود

تر برای واقعی شود.مي ياد)مانند نفت( روش محاسبه كسري بودجه در كشورهاي متکي به منبع 

الزم است و آن اینکه میزان كسری را نه براساس ارقام نوشته یک مرحله دیگر هم  شدن برآورد كسر بودجه

کن است برخی مم زیرا بینانه درآمدها انجام دهیم.لکرد واقعشده در الیحه، بلکه براساس پیش بینی عم

 كسری را كمتر از میزان واقعی نشان دهد. وبرآورد شده باشد درآمدها در واقع بیش

 كسری بودجه براساس تعاریف مختلف برآورد شده است.  6در جدول 

 

 . كسري بودجه در تعاريف مختلف6جدول 

تعريف 

 كسري

عنوان 

 كسري
 روش محاسبه

معادل نسبي 

 2در نمودار 

 مقدار كسري

براساس ارقام 

 1396اليحه 

)هزار میلیارد 

 تومان(

مقدار كسري 

براساس ارقام 

 1396اليحه 

درصد از كل 

بودجه عمومي 

 )درصد(

مقدار كسري 

براساس پیش 

بیني عملکرد 

درصد  1396اليحه 

از كل بودجه 

 عمومي )درصد(

 تراز شکلی اول
كل منابع منهای كل 

 مصارف
- 0 0 0 

 دوم
تراز 

 عملیاتی

 درآمدهای غیرنفتی

های منهای هزینه

 جاری

مالیات + سایر 

 -درآمدها 

های هزینه

 جاری

77 24 29 

 تراز اولیه سوم

كل درآمدها )شامل نفت( 

منهای كل مصارف )بدون 

 هزینه بهره(

 17 14 44 استقراض

 كسری چهارم

كل درآمدها )شامل 

های نفت( منهای هزینه

جاری و عمرانی )بدون 

 بهره(

خالص 

 استقراض
23 7 9 

 پنجم
كسری 

 بدون نفت

كل درآمدها )بدون در 

نظر گرفتن نفت( 

 منهای مجموع مصارف

نفت + 

 استقراض
160 50 60 



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

20 

تعريف 

 كسري

عنوان 

 كسري
 روش محاسبه

معادل نسبي 

 2در نمودار 

 مقدار كسري

براساس ارقام 

 1396اليحه 

)هزار میلیارد 

 تومان(

مقدار كسري 

براساس ارقام 

 1396اليحه 

درصد از كل 

بودجه عمومي 

 )درصد(

مقدار كسري 

براساس پیش 

بیني عملکرد 

درصد  1396اليحه 

از كل بودجه 

 عمومي )درصد(

 ششم
تراز اولیه 

 غیرنفتی

كل درآمدها )بدون در 

نظر گرفتن نفت( 

های منهای هزینه

جاری و عمرانی )بدون 

 بهره(

نفت + خالص 

 استقراض
139 43 52 

 

 از مجوزهای داده شده برای برخی زیرابینانه است، كه ارقام جدول فوق نیز خوش كنیممی توجه

 . (بودجه آمده استهای در تبصرهاست )موارد استقراض در جداول بودجه نیامده 

اساس  بر درصد )و 50بودجه عمومي دولت شود، می مالحظه 5گونه كه در ردیف همان

مین منابع براي تأ 1396در سال درصد( كسري واقعي دارد يعني كشور  60بیني عملکرد پیش

درصد از دسترنج خود )مالیات و ساير درآمدها( استفاده  50تا حداكثر  40 عمومي، صرفاً

البته این موضوع با اندكی نوسان ویژگی بودجه  شود يا استقراض.از نفت تأمین ميو باقي يا كند مي

 ل اخیر بوده است. سا 50در 

 از جمله موارد زیر را درپی دارد:ارقام فوق چندین نتیجه 

  ماهیت منابع دولت ارقام بودجه و به میزان واقعی بودن نمایندگان محترم در بررسی بودجه

 توجه كنند.

 صوری تراز است( تا طور به نمایندگان محترم ضمن توجه به كسری شدید موجود )ولو اینکه

قانونگذاری در فرآیند  هم در دوره بررسی بودجه و هم درامکان از افزایش مصارف و افزایش كسری  حد

 خودداری كنند.كشور 

 تصورات از مقدار بسیار زیاد دولتانتظارات از توان مالی  ضمن توجه دادن مردم،ها رسانه ،

در وضعیتی  زیرا .وری دعوت كنندبهرهعاالن اقتصادی را به افزایش و فواقعی كرده درآمدهای نفتی و ... را 

و افزایش  دولت اصالح ساختاریی دولت، افزایش كارآ تنها راه كه فضای مالی دولت به شدت محدود است،

 كوشش جمعی است. 
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 . وابستگي به نفت در بودجه8

ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه )اعم از نرخ تبدیل دالر به ریال، حجم صادرات و ...( در 

در  انجام شدهشود و باید آن را برآورد كرد. براساس محاسبه ذكر نمیصورت مستقیم و صریح بهبودجه 

نرخ برابري دالر،  55قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازي حدود  1396الیحه بودجه سال 

و پانصد میلیون دو تومان و منابع ناشي از صادرات نفت خام و میعانات حدود  3300دالر معادل 

  .ستفرض شده ا 1بشکه در روزهزار 

 

 :1395منابع حاصل از نفت در بودجه سال و تقسیم فرمول محاسبه 

 

 

 

 

 

 

از منابع  درصد سهم شركت ملی نفت ایران و صرفاً 5/14جمع منابع حاصل از فروش نفت از سر

درصد سهم صندوق توسع ملی كسر شده و مابقی با  20حاصل از صادارت نفت خام و میعانت گازی 

 شود.تبدیل به ریال به بودجه عمومی واریز می

گیرد: بودجه، صندوق توسعه درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سه جا تعلق می عبارت دیگر،به

هزار  167میلیارد دالر ) 74/50حدود  1396از نفت در سال ملی و شركت ملی نفت. كل منابع حاصل 

میلیارد دالر سهم  72/9میلیارد تومان( است كه سهم هر كدام از سه قلم گفته شده عبارت است از: 

های استخراج و عرضه نفت میلیارد دالر سهم شركت نفت برای تأمین هزینه 36/7صندوق توسعه ملی، 

حدود  1396بنابراین، در سال  .هزار میلیارد تومان( سهم بودجه عمومی 111میلیارد دالر ) 66/33و 

 منابع نفتی در نظر گرفته شده است. هزار میلیارد تومان111

از  تومان اردیلیم هزار 2، حدود دالری مفروض 55نسبت به رقم  نفت متیبا كاهش هر دالر از ق

 كاسته خواهد شد. ی دولتبودجه عموممنابع 

دالری نفت و صادرات  50با در نظر گرفتن قیمت  1396بینی عملکرد كل منابع نفتی در سال پیش

سهم بودجه عمومي میلیارد دالر خواهد شد كه  12/46میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود  53/2

                                                 
عانات گازي يروز و فروش مهزار بشکه در  245ی گاز عاناتيبشکه در روز، صادرات م ونيليم 175/2صادرات نفت خام شامل  .1

دلر و رقم دلري فروش ميعانات  55در برآورد ما، رقم دلري صادرات نفت و ميعانات  هزار بشكه در روز. 113ها به پتروشيمي
 دلر در نظر گرفته شده است. 25/52ها به پتروشيمي

 سهم صندوق توسعه ملی

مقدار صادرات(× روز   365×  نرخ تبدیل دالر به ریال×  قیمت نفت  منابع حاصل از نفت= (
 

 سهم بودجه دولت سهم شركت ملی نفت ایران بابت تولید نفت و گاز
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بینی رقم پیشدرصد از  90شود حدود بینی میبه این ترتیب پیشهزار میلیارد تومان خواهد بود.  100

 شده دولت برای منابع نفتی در سال آینده محقق شود. 
 

 وابستگي بودجه به نفت  

برای  یلم ت از صندوق توسعهش)با احتساب بردا 1396در الیحه بودجه سال وابستگی بودجه به نفت 

این درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت كه  8/35كمک به صندوق شکوفایی و نوآوری(، حدود 

بینی پیشمنابع غیرنفتی همواره بخشی از نسبت ممکن است كمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد، زیرا 

 شود .انه محقق نمییهای سالدر بودجه

 

 . درصد وابستگي بودجه به نفت7جدول 

 عنوان
عملکرد 

1391 

عملکرد 

1392 

عملکرد 

1393 

عملکرد 

1394 

قانون 

1395 
 1396اليحه 

حداقل درصد 

 وابستگی به نفت
40 4/42 4/35 2/33 5/25 8/35 

 

جهت درك ملموس چگونگی تأثیر فروض در نظر گرفته شده برای اقالم غیرنفتی در كاهش وابستگی 

ها در شرایط گیری دولتاینکه بتوان تصوری از نحوه تصمیم دقت كنید. برای 8بودجه به نفت، به جدول 

ماهه است. یعنی درست  6تدوین بودجه داشت، ارقام این جدول براساس ارقام تصویب شده و محقق شده 

تدوین بودجه سال آینده  بینی برایها با توجه به ارقام عملکرد سال جاری، شروع به پیشزمانی كه دولت

 كنند(.ماهه نیز تغییر شدیدی نمی 12با در نظرگرفتن ارقام در شرایط معمولی ها ن نسبت)البته ایكنند می

 

 (اول سال ماهه 6هاي اخیر ). ارقام تصويب شده و محقق شده منابع مختلف در بودجه8 جدول
 )درصد(

1392  عنوان  139313941395

 25 23 37 27 هابه كل دریافتیگازی نسبت فروش نفت و میعانات  -مصوب 

  هابه كل دریافتیگازی نسبت فروش نفت و میعانات  -عملکرد 

 20 4.5 15 21 هاهای مالی به كل دریافتینسبت واگذاری دارایی -مصوب 

  هاهای مالی به كل دریافتینسبت واگذاری دارایی -عملکرد 

 35 37 33 24 هانسبت مالیات به كل دریافتی -مصوب 

  هانسبت مالیات به كل دریافتی -عملکرد 

 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

23 

 متغیر سیاستگذاريعنوان به نرخ ارز 

است. یعنی مالی قیمت دالر به متغیر سیاستگذاری تبدیل كردن قابل توجه در بودجه ایران،  یک نکته

چه در مرحله تدوین و چه ای، مبنای محاسبات بودجهدالر قیمت با افزایش  معموالًدر ایران ها اینکه دولت

 بودجه، سیاست ارزی و پولی كشور را مختلكسری در مرحله اجرای بودجه، با هدف پركردن شکاف 

فقط قیمت نفت  معموالًخیز كه كه در ایران بر خالف كشورهای نفتكنند. همین نکته باعث شده است می

باشد! هم مهم  2)قیمت نفتی كه بودجه را متعادل كند( موضوعیت دارد، قیمت نرخ ارز سر به سر 1سرسربه

. یکی از 3آمده استها مركز پژوهشهای فنی حل آن در سایر گزارشهای تفصیل این مشکل و برخی راه

ال آتی سقف در پنج س برای درآمدهای نفتی است به این معنی كه مثالً سقف ريالياین راهکارها، وضع 

كمتر از آن  ریالی درآمدهای نفتی به قیمت ثابت )تورم زدایی شده( هشتاد هزار میلیارد تومان باشد و اگر

مین مالی از طریق اوراق یا امثالهم به دولت داده شود. به این ترتیب، انگیزه بازی با به دست آمد، اجازه تأ

ه جالب توجه آنکه اگر چه دولت در جریان بررسی كند. نکتمی ارز برای پركردن شکاف مالی كاهش پیدا

، اما و كمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز آن را تصویب نمود برنامه ششم، با این پیشنهاد موافقت كرد

( از آن شانه خالی كرده و سقف درآمد نفتی را به شدت 1396در اولین بودجه این برنامه )الیحه  عمالً

 .باید توجه داشت كه این حکم هنوز به قانون تبدیل نشده است( )البته افزایش داده است

 

 كند؟نفت با رشد كشورها چه مي 

گیر یافته است. افزایش چشم ،ا هدف عمده تحریک رشدب احتماالً در بودجه امسال، مقدار درآمدهای نفتی،

بیشتر باشد، رشد بلندمدت  قدر وابستگی درآمد كشورها به منابع طبیعیدهد كه هر چمار و ارقام نشان میآ

یابد. به عبارت دیگر، برگشت به وضعیت اولیه فروش نفت اگرچه ممکن است نسبت به وضعیت می كاهش

نگاه كنید و تالش  9به جدول )نیست ای هكنندما در بلندمدت، خبر چندان خوشحالموجود بهتر باشد، ا

 .(ی و سایر كشورها را ارزیابی كنیدكنید وضعیت رشد اقتصادی در كشورهای متکی به منبع طبیع

  

                                                 
1  . Oil Price Break Even  

2  . Exchange Rate Break Even 

 .1394های مجلس، ضرورت تعيين قواعد مالي براي منابع و مصارف دولت، مرکز پژوهشه کنيد به از جمله مراجع .3
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 در كشورهاي مختلف 1. رشد سرانه تولید ناخالص داخلي9 جدول

 )درصد(                         (2014تا  1990)از 

  رشد كل ناحیه ـ كشور

 اتحادیه اروپا

 2OECDكشورهای 

 و اقیانوسیه شرق آسیا

 

 منبع طبیعیرشد بخش غیرمتکی به  رشد كل 

  ایران

  قطر

  كویت

  عربستان سعودی

كشور متکی به منابع طبیعی )منبع  26میانگین 

 (دهدرا تشکیل  درصد از تولید ملی 15طبیعی 
 

 .IMF WEOهای برمبنای داده مأخذ:

 

  نفت و تنوع اقتصاد 

تنوع تولیدات  معموالًاست،  (مثالً نفت ) كه بودجه آنها بیشتر متکی به منبع طبیعیازسوی دیگر، كشورهایی 

اقتصادی كمتری دارند. میزان تنوع اقتصادی كشورها در اطلس اقتصاد جهان قابل مقایسه است. تصویر تنوع 

 .(نقشه تنوع ایران را با تركیه مقایسه كنید) آمده است 4ایران و تركیه در شکل اقتصادی 

 

 . نقشه تنوع اقتصادي4شکل 

 ايران

 

 تركیه

 
 توانید جزئیات تنوع اقتصاد هر كشور را مالحظه كنید. می 3با مراجعه به آدرس اینترنتی اطلس اقتصادی توضیح:

 
                                                 

 ازاي هر نفر.رشد سرانه توليد ناخالص داخلي يعني رشد توليد كال و خدمات يك كشور به .1

 براي مشاهده اعضاي كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به اينجا مراجعه كنيد: .2

 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm  -  

3. http://atlas.cid.harvard.edu 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm


 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

25 

 . واحد پول ثانويه9

دلیل به ایم كه هنگام خرید از سوپرماركت، فروشندهز ما به دفعات با این موضوع روبرو شدههركدام ا

كند. این وضعیت تا هنگامی كه می آدامس یا شکالت تسویه مانده را با چسب زخم!، نداشتن پول خرد،

پوشی باشد، اما وضعیتی را تصور كنید كه تمام قالم خرد باشد ممکن است قابل چشممربوط به ا

. ه شما تحویل دهنداز مبلغ، چسب زخم یا آدامس بای هبه اندازه تمام یا بخش عمدها سوپرماركت

ی و كشوردارریزی عبارت دیگر واحد پول دیگری نیز در عمل مورد استفاده واقع شود. در امور بودجهبه

 وری، واحد مبادالت باید یگانه باشد.دالیل متعدد ازجمله شفافیت و بهرهنیز همین رویه برقرار است و به

به نام نفت در محاسبات مالی كشور ای هانویواحد پول ث حقیقت این است كه در حال حاضر، عمالً 

متمادی، عزمی نیز برای اصالح این وضعیت وجود های طی سال و ظاهراً گیردقرار میمورد استفاده 

 :برای مثال ندارد.

  های مختلف دهد و آنها فرآوردههای داخلی میبه پاالیشگاهاز نفت خام را مجانی  بخشیدولت

رسد. های تعیین شده به مردم به فروش میها به قیمتكنند و این فرآوردهتولید میگازوئیل و ...( )بنزین،

صورت اما در واقع بخشی از هزینه آن به ،كنندتومان مصرف می 1000مردم بنزین معمولی را به قیمت 

 ها به وسیله دولت پرداخت شده است. مصرف نفت خام توسط پاالیشگاه

 ها نفت كوره نقدی ، به نیروگاهفرآیند  ده برق، بدون طی شدندولت برای كاهش قیمت تمام ش

اما در حقیقت بخشی  ،پردازنددر حقیقت مردم پول كمتری برای برق میدهد. یا گاز طبیعی رایگان می

 با نفت و گاز پرداخت شده است. قبالً از  پول برق هر ایرانی 

 شود )در سنواتی حتی مینقدی مالی، با بنزین تهاتر فرآیند  نفت بدون طی كردنبخشی از  هاسال

قانون  سوموپنجاه. این اقدام خالف اصل (مجوز واردات بنزین را از مجلس اخذ كرده باشددولت بدون اینکه 

 شود و همهمی متمركز كل داریخزانه هایدر حساب دولت هایدریافت كلیه»اساسی است كه تصریح دارد: 

در نتیجه بدون اینکه منابع حاصل از  .«گیردمی انجام قانون موجب به مصوب در حدود اعتبارات هاپرداخت

مقامات دولتی  صادرات نفت  به خزانه واریز شده و در بودجه ردیف مستقلی برای واردات بنزین منظور شود،

دهند. در حالی دارد تخصیص میبخشی از منابع را به موضوعی كه از نظر آنها اهمیت  بدون اجازه مجلس،

قانون اساسی بررسی و تصویب بودجه در اختیار مجلس است و این نمایندگان مردم  ودومپنجاهكه طبق اصل 

 بندی برای تخصیص منابع را دارند.هستند كه صالحیت اولویت

بشکه  به این ترتیب، بخش قابل توجهی از تبادالت مالی كشور بدون نقدی و شفاف شدن، در قالب

تواند موجبات می پذیرد. واضح است كه این حجم عظیم از عدم شفافیتمی نفت و امثالهم صورت

 مالی گردد. وقابل توجه اقتصادی های ناكارآمدی
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 . چندپاره بودن بودجه10

مختلف های در قسمت و و حمایتی، چندپاره استای ویژه اعتبارات یارانهبهها بودجه در برخی بخش

كند می جمله آنکه تفسیر بودجه را مشکلبودن بودجه عوارض مختلفی دارد ازتوزیع شده است. چندپاره 

که به تعداد نید وقتی بودجه حمایتی به جای آنتصور ك دهد. مثالًمی و نیز كارآمدی آن را كاهش

امکان  وزیع شود، اوالًتها و دستگاهها محدودی ردیف یا دستگاه اختصاص یابد، میان انبوهی از ردیف

رغم حجم قابل توجه به یابد و ثانیاًمی سیاستگذاری یکپارچه یا نظارت بر عملکرد این اعتبارات كاهش

كنند. همین وضعیت برای می كننده از كمبود اعتبار شکایتدریافتهای ها، هركدام از دستگاهیارانه

. كندمی ثر را سلبان نظارت و سیاستگذاری مؤمکبرقرار است كه اای بسیاری از فصول اعتبارات هزینه

 دهد.می چندپاره بودن بودجه حمایتی را نشان 10جدول 

 

 بخش عمومي . چندپاره بودن بودجه حمايتي10جدول 

 ارتباط با بودجه

افراد 

كننده دريافت

 )میلیون نفر(

 نوع حمايت

 یارانه نقدی خارج از بودجه

 نامشخص داخل بودجه

یارانه شامل  بودجه(  9نوع برنامه یارانه و كمک مختلف متفرقه )جدول  40بیش از

ها، یارانه تنظیم بازار، یارانه تسهیالت مسکن مهر، یارانه شیر، یارانه نان، یارانه نهاده

، بضاعتكمک به كاشت حلزون گوش افراد بی سود، كمک به ستاد رسیدگی به دیه،

 شركت در مسابقات و... سازی جهتكمک به مساجد، كمک به آماده

 نامشخص داخل بودجه

)تمام اعتبارات حمایتی منهای اعتبارات ها و ردیفها در دستگاه «حمایتیهای برنامه»

 كمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید،حقوق و دستمزد و بازنشستگی( شامل اعتبارات 

 و ... مین اجتماعیأمواد مخدر، سازمان بیمه سالمت، تهالل احمر، ستاد مبارزه با 

و ...ها حمایتی نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها، آستانهای برنامه نامشخص خارج بودجه  

 انرژیهای یارانه ضمنی حامل 80 خارج بودجه

 80 خارج بودجه
 گیریم(انرژی )چقدر مالیات نمیهای یارانه بعد از مالیات حامل

 

كه نسبت مجموع اعتبارات حمایتی، كمک، یارانه، یارانه نقدی به بودجه جاری  عبارتی، در حالیبه

معادل متوسط كشورهای با درآمد متوسط و  تقریباً)بدون در نظر گرفتن یارانه ضمنی و بعد از مالیات( 

 های مسئول،گیری دستگاهتصمیمپراكندگی دلیل به و بیشتر(، اما درصد 40متوسط به باال است )حدود 

 1سلب شده است. نیز امکان سیاستگذاری و نظارت موثر ها مؤثر نیست و این كمک

                                                 
  دهند نيز اين مشكل را تشديد كرده است. درصد كل اعتبارات عمومي را تشكيل مي 18هاي متفرقه كه حدود . وجود رديف1
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 . غیرجامع بودن بودجه11

بخش عمومی جامع بودن بودجه است. بودجه بخش عمومی در ایران در دو ریزی یکی از اصول بودجه

تحت عنوان عمومی ساختار حقوقی، بودجه دولت از سایر نهادهایی كه دلیل به سطح جامع نیست. اوالً

خود دولت نیز جامع نیست. این های بودجه دولت حتی در مورد فعالیت كنند جداست و ثانیاًمی فعالیت

تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. برخی از این نقشه مالی كشور نمیعنوان به یعنی كه بودجه

ی كه ماهیت منابع عمومی را دارد ولی اعدادشرح زیر است. به 1396در الیحه بودجه ها عدم جامیعت

 در جداول بودجه و سرجمع آن بازتاب ندارد:

  الف»بند  «3»میلیارد دالر فاینانس تبصره  50مجوز»، 

  ب»بند  «3»میلیارد دالر استقراض خارجی تبصره  5مجوز»، 

   ح»بند  «5»هزار میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه تبصره  5مجوز»، 

 48  14»هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم: تبصره»، 

 مصارف صندوق توسعه ملی، 

 منابع مناطق آزاد و ویژه، 

 شود. منتشر نمی صورت پیوست جهت اطالع نمایندگانها: بهمنابع شهرداری 

د هزار میلیارد تومان و عملکر 32برابر  1393ها در سال )توجه: بودجه عمرانی عمرانی شهرداری

 هزار میلیارد تومان بوده است!( 28بودجه عمرانی دولت در همان سال برابر 

 شود.منتشر نمی صورت پیوست جهت اطالع نمایندگانمنابع نهادها و بنیادها به 

  شود.منتشر نمی صورت پیوست جهت اطالع نمایندگانتأمین اجتماعی بهو مصارف منابع 

 

 ايبودجههاي . خالقیت12

ریزی بودجههای باشد و از آن به سرزندگی سیستم تعبیر شود، در سیستمای ههر كجا امر پسندیدخالقیت در 

برخوردار هستند، باید با احتیاط در مورد آن ای هاز نظم و استاندارد تعریف شد معموالًیا حسابداری كه 

حسابداری های خالقیت»از ریزی صحبت كرد و چه بسا ناپسند باشد. به همین دلیل است كه در ادبیات بودجه

با هدف غیرشفاف كردن یا نقض اصول مختلف  غالباً زیراشود، می مفهومی مذموم یادعنوان به «بودجه

مختلف به های در ایران مسبوق به سابقه است و دولتای هبودجهای شود. خالقیتمی استفادهریزی بودجه

و از بین بردن امکان مقایسه، خارج كردن ارقام از ها و ردیف جا كردن عناویناند. جاباز آن بهره بردهای هگون

در  1. تعجب نکنید واقعی به جای رقم 1رقم درج  جداول و ذكر آن در زیرنویس صفحات یا جداول و اخیراً

تواند هر رقمی را به جای آن قرار دارد. تصور كنید قانون بودجه می این مفهوم، رقمی موهومی است كه

 شرح زیر هستند:به 1396در الیحه بودجه ها 1باشد! برخی از این  1چندین كشوری حاوی 
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 310407- صورت بهنفتی های تسویه حساب وام دریافتی از بانک مركزی برای واردات فرآورده

 ؛یخرج-  جمعی

 310107- شده درسالد انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل وسود اوراق سررسی 

 ؛ بینی شده(هزار میلیارد تومان پیش 5تا ها )در تبصره 1396

 210111-   اگر منابع  كل كشور 1396قانون بودجه سال  «1»تبصره  «ج»منابع موضوع بند(

 ؛ نفتی محقق نشد از حساب ذخیره ارزی استفاده شود(

 160162-   قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  (65)عوارض موضوع ماده

 .(سهم سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس كشوردرصد  20( )2) دولت مقررات مالی

موارد فوق به آن معناست كه اوالً رقم واقعی بودجه دولت نامعلوم است و ثانیاً مقدار نهایی این 

 ها حتی برای دولت هم روشن نیست!ردیف

 

 مختلفهاي بودجه و اندازه بخشهاي . محدوديت13

 ری اقتصادی باشد. برایدولت در ارائه خدمات یا سیاستگذاهاي محدوديتتواند بیانگر ارقام بودجه می

ه بودجه سال تقسیم بر جمیعت كل كشور )بودجه سرانه( در الیح منابع عمومي دولتمثال، مقدار 

بینی گر پیش( است. امیلیون تومان براي هر ايراني 4پانزده هزار تومان )ومیلیون 4، حدود 1396

تومان برای هر ایرانی خواهد بود. میلیون  3/3این رقم اندكی باالی  عملکرد بودجه را مالك قرار دهیم،

ت در برخی گونه كه ممکن اسدهی، برخالف آندهد كه دست دولت برای خدماتاین عدد نشان می

 قدر بسته است. موارد تصور شود، تا چ

قدر ا در نظر بگیریم و بعد ببینیم چهای اجباری دولت ركنیم و هزینهتر هم نگاه بیایید كمی دقیق

ماند. برآورد ما از عملکرد ارقام الیحه حاكی از آن است كه در بودجه فضای ابتکار عمل برای دولت باقی می

. 1هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد كاركنان فعلی و بازنشستگان خواهد شد 149امسال، حدود 

توانند چندان به آن دست بزنند و قدرت مانور خاصی در ها نمیای است كه دولتق و دستمزد مقولهحقو

صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق  هزار میلیارد تومان نیز 12حدود  كنیماینجا وجود ندارد. ما برآورد می

خزانه در بسیاری از موارد  حال حاضر، پرداخت اسنادشد كه آنها هم اجباری هستند )در بدهی مختلف خواهد

یارانه مانند نقدی غیرشود(. به اینها اضافه كنید پول یارانه )یارانه می بر حقوق و دستمزد مقدم فرض عمالً

های بالعوض كه در اجباری مانند خرید كاال و خدمات و كمک معموالًنان، شیر مدارس و ...( و سایر موارد 

 هزار میلیارد تومان خواهد رساند. 225جاری را به ی هابرآورد كل هزینه نهایت مجموعاً

                                                 
جمله ها ازژوهشهاي آتي مركز پاست. براي ارقام نهايي به گزارش ارقام عملكردي ذكر شده در اين گزارش مقدماتي 1

 گزارش منابع و مصارف مراجعه شود.
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هزار  276كل درآمدهای دولت در الیحه از بابت مالیات و نفت و جرائم و ... حدود  از طرف دیگر،

 245كنیم كه درآمدهای محقق شده دولت برای سال آتی احتماالً از می میلیارد تومان است. اما برآورد

هزار میلیارد تومان هم  19كنیم دولت بتواند نزدیک می نخواهد كرد. برآوردهزار میلیارد تومان تجاوز 

 هزار میلیارد تومان است(. 44ها و... در بازار بفروشد )رقم الیحه انواع اوراق قرضه، فروش شركت

هزار میلیارد  264هزار میلیارد تومان هزینه،  225با این حساب، احتماالً دولت بتواند در مقابل 

ظاهراً فضاي در اختیار دولت براي با كسر این دو رقم از هم،  درآمد داشته باشد. به این ترتیب، تومان

  هزار میلیارد تومان يا كمي بیشتر نیست. 40سیاستگذاري 

گیری )بودجه صالحدیدی( دولت نسبت به كل نمایش فضای در اختیار برای تصمیم 9نمودار 

 است. 1396درآمدهای قابل تحقق در الیحه سال 

 

 در مقايسه با بودجه اجباري  1396گیري )صالحديدي( در سال . بودجه قابل تصمیم9نمودار 
 درصد( ،)هزار میلیارد تومان

 
 

هزار میلیارد تومان به  40قدر بزرگ است؟ بهتر است بدانیم كه ما این فضای در اختیار دقیقاً چا

هزار  15تا  10كمتر است. حاال تصور كنید با مثالً سوم و ذشته حدود یکپنج سال گ –های چهار قیمت

 شود انجام داد.میلیارد تومان دقیقاً چه كارهایی می

های قبل تعریف تمام عمرانی كه از سالهای نیمهاما صبر كنید، هنوز تمام نشده. بسیاری از پروژه

تر این بدهد. برای فهم دقیقآنها هم پول شده و هنوز تمام نشده هم باقی مانده است كه دولت باید به 

ها عمرانی )كل طرحهای درصد طرح 60 نکته كافی است توجه كنیم كه همین االن برای تکمیل صرفاً

است! ضمن اینکه هزار میلیارد تومان مورد نیاز  320، 1396عمرانی متفرقه( در الیحه های منهای طرح

هانی وجود دارد كه در الیحه دیده نشده و دولت كسری پن مانند بودجه سالمت، ها،در بسیاری از بخش

نیازمند انتشار اوراق قرضه خواهد بود. اگر بدهی دولت به سیستم بانکی را هم به  برای آنها احتماالً

اجباري

225

85%

صالحديدي

40

15%
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 معادالتمان اضافه كنیم كه هیچ! 

 شاید بتوان جایی برای سیاستگذاری مالی در بودجه وجود ندارد. در واقع، با وضعیت فعلی، عمالً

میلیارد تومان  500پروژه با اعتبار  30های جدید تعریف شده در سال جاری كه كمتر از گفت، كل پروژه

 دهنده فضای واقعی در اختیار دولت برای عمران باشد.است، نشان

 عمدتاًگیري دولت )زياد بودن حجم بودجه اجباري كه اما اين محدود بودن فضاي تصمیم

بودجه جاري است( ممکن است اين تصور را ايجاد كند اندازه اعتبارات دولت در ايران در 

 در حوزه آموزش يا بهداشت و درمان زياد است و بايد كاهش پیدا كند. مثالًها برخي حوزه

 گذشته آمده است. احتماالًهای تركیب مصارف بودجه براساس نوع مصارف طی سال 10در نمودار 

هم سهم اعتبارات آموزش و  11در سال جاری نیز تغییر چندانی نخواهد كرد. در جدول  این تركیب

 بهداشت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر كشورها مقایسه شده است.

)حوزه امور اجتماعی شامل ها نتیجه ضمنی این مقایسه آن است كه اگر چه اعتبارات جاری برخی حوزه

یت اقتصاد چندان بزرگ نیست نسبت به كل كیک دولت زیاد است، اما در مقایسه با ظرفآموزش و سالمت( 

تواند می عبارت دیگر، طرف مصارف چندان بزرگ نیست، بلکه طرف منابع با محدودیت مواجه است كهیا به

دیریت ستانی ضعیف یا چندپاره بودن م سیستم مالیاتناشی از محدود بودن طرف درآمدستانی دولت، مثالً

ت منابع بخش عمومی )نهادهای عمومی غیردولتی و ...( و خروج آنها از زیر چتر سیستم مدیریت منابع دول

راهکار افزایش فضای  ستانی دولت شده و این تصور به وجود آمده كهباشد كه باعث كاهش ظرفیت درآمد

شد. البته موضوع صارف مذكور باكاهش شدید سهم م گیری دولت، نه بهبود سمت منابع، كه صرفاًمالی تصمیم

در برخی اجزای بخش عمومی، در استخدام دولت وری از همین اعتبار موجود یا تورم نیروی انسانی میزان بهره

كند، اگرچه می )كه دلیل اصلی موضوعیت یافتن این بحث است( تفاوتها با موضوع فشار اعتبارات این بخش

رابطه مشخصی  كه تعداد پایین نیروی مستخدم در بخش عمومی الزاماً در این مورد نیز باید خاطر نشان كرد

درصد( از متوسط كشورهای  16با سطح توسعه ندارد، چنانکه نسبت به كل شاغلین در ایران )بیش از 

OECD (21 و بسیاری كشورهای با درآمد س )تر و نسبت به برخی رانه بیشتر نسبت به ایران، پاییندرصد

یی پایین نیروها در ایران . آنچه اهمیت دارد كارآ( 13و  12ن و كره بیشتر است )جداول كشورها مثل ژاپ

 های ارزشیابی عملکرد آنهاست. های انجام وظایف دولت و شیوهاست كه نیازمند تحول در شیوه
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 مصارف، درصد()نسبت از كل  اي. تركیب مصارف بودجه براساس نوع مصارف براساس عملکرد بودجه10نمودار 

 
 .1395، عملکرد بودجه امور تلفیق خزانههای : محاسبات تحقیق براساس دادهمأخذ

 

 ( نسبت2014( و بهداشت )2012ش )ر. مقايسه سهم بودجه آموزش و پرو11جدول 

 به تولید ناخالص داخلي در ايران و ديگر كشورها 

 كشور/ناحیه كشورها
اعتبارات دولتي آموزش نسبت به 

GDP )درصد( 

اعتبارات دولتي سالمت نسبت به 

GDP )درصد( 

 8/2 2/3 ایران

 4/2 1/4 كشورهای با درآمد پایین

 3 1/4 كشورهای بادرآمد متوسط

 4/3 2/4 كشورهای با درآمد متوسط به باال

 7/7 8/4 كشورهای با درآمد باال

 8/7 8/4 اتحادیه اروپا

 6 4/4 متوسط جهان

 1.: بانک جهانیمأخذ
 

 (1393. تعداد شاغلین بخش عمومي )12جدول 

 نفر(تعداد ) مین منابعمحل تأ عنوان

 2034000 بودجه عمومی دولتیهای سسات و سازمانها، مؤوزارتخانه

 600000 بودجه عمومی كاركنان نیروهای نظامی و انتظامی

 436488 بودجه عمومی + منابع داخلی دولتیهای شركت

 603000 بودجه عمومی + منابع داخلی عمومی غیردولتینهادهای 
حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری 

 والدین
 312000 بودجه عمومی

 3985488 جمع

 .1394گزارش سازمان برنامه،  :مأخذ

                                                 
1. http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS  

 http://data.worldbank.org/indicator /SH.XPD.PUBL.ZS  
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...(قانونگذاري، قضاوت )امور عمومي  امور نظامي و انتظامي

...(سالمت، آموزش،  فرهنگ و )امور اجتماعي  امور اقتصادي

http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
http://data.worldbank.org/indicator%20/SH.XPD.PUBL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator%20/SH.XPD.PUBL.ZS
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 )درصد(. مقايسه شاغلین در بخش عمومي نسبت به كل اشتغال در كشورهاي منتخب 13جدول 

 نسبت كشور نسبت كشور

 18 استرالیا 17تا  16بین  ایران

OECD 21 13 تركیه 

 6/14 آمریکا 21 هلند

 9/7 ژاپن 22 كانادا

 35 سعودی 34 نروژ

 18 یسسوئ 6/7 كره

 .OECD ،ILO: مأخذ

 

 بر عملکردمبتنيريزي . بودجه14

بر عملکرد( حاوی اطالعات مفیدی از نحوه كار دولت مبتنیریزی پیوست چهارم بودجه )پیوست بودجه

( در راستای 1شدمی كردن بودجه )كه زمانی به اشتباه عملیاتی كردن بودجه خوانده یعملکردبر مبتنی

گیرد. یکی از می مختلف صورتهای از شیوه معموالًعملکرد بر مبتنیتهیه بودجه  .استوری بهبود بهره

هاست. یکی دیگر از ی و سنجش عملکرد براساس این شاخصعملکردهای تعریف شاخصها این شیوه

ها، استفاده از محاسبات قیمت تمام شده است. یعنی اینکه هر واحد خروجی در سازمان به این شیوه

 شود. می ازای چه مقدار تخصیص بودجه برای شركت یا دولت تمام

عملکرد كردن بر مبتنی خاص بخش عمومی، ماهیتدلیل به دهد كهمی تجربه كشورهای مختلف نشان

دلیل به گیرد. در ایران، امامی عملکردی مناسب هر حوزه صورتهای مبنای تعریف شاخصبر عمدتاًبودجه 

ها، تالش شده كه محاسبات قیمت تمام شده به ای مالی محدود دولت و فشار هزینهدغدغه مرتبط با فض

و سیستم اجرایی منجر ها سوی دستگاهدن و جدی نگرفتن آن ازناكارآمدش به شدت پررنگ شود كه عمالً

همچنان  2عملکرد در ایرانبر مبتنی ریزیسال از آغاز بودجه 15شده است.  شاید یک دلیل آنکه چرا پس از 

 باشد.ریزی ملموس خاصیتی نداشته است، اشتباه گرفتن ماهیت این شیوه بودجهطور به این كار

 عملکرد عبارتند از:بر مبتنی ریزیقرار دادن قیمت تمام شده در بودجهبرخی از عوارض محور 

عملیاتی  در قسمت هایی كه واحدهای سنجش كیفی ممکن است مالك انجام بهتر كار باشد،الف( 

 وری به جای افزایش آن شود. مثالًتعریف مالك كمّی، باعث كاهش بهرهكردن بودجه به این شکل و 

احد مالك عمل تعریف شود و آن وعنوان به هاحد دانشگاهی، تعداد پژوهشفرض كنید برای یک وا

بدون توجه به كیفیت آنها یا حتی را ها ور نشان دادن خود، تعداد پژوهشدانشگاهی تالش كند برای بهره

                                                 
ريزي كه عبارت بودجه حالياست. در (Performance) بر عملكردريزي مبتنيبودجههمان  ريزي عملياتي،بودجهز منظور ا 1

ريزي معناي برنامهدرواقع به بر عملكرد مصطلح شد،ريزي مبتنيجاي بودجهكه به غلط در ايران به( Operational)عملياتي 

 بودجه است.هاي مشخص شده در مالي براي اجراي برنامه

 1384هاي بودجه وارد شد، در برنامه چهارم توسعه در سال دولت در تبصره 1381ملكرد از سال بر عريزي مبتنيبودجه 2

 دولت به اجراي آن مكلف شد و سپس در برنامه پنجم ادامه پيدا كرد و در ليحه برنامه ششم نيز آمده است.
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افزایش دهد، یا برای یک واحد آموزشی تعداد آموزش نفرات مالك سنجش لزوم یا عدم لزوم انجام آنها 

 در این «كیفیت»دیده را افزایش دهد. به این ترتیب، واحد تالش كند تعداد نفرات آموزششود و آن 

 قربانی شود. فرآیند 

 مثالًگیرند. می ثیردیگر تأهای عمل دولت، به شدت از نتیجه عمل حوزههای اینکه برخی حوزهب( 

انتظامی یا فرهنگی، واحدهای سنجشی تعریف شود كه این واحدها بیشتر از های فرض كنید در حوزه

 آنکه محصول عمل خود سازمان انتظامی یا فرهنگی باشد به شرایط اقتصادی و ... بستگی داشته باشند.

ه خاطر آمادگی از بودجه عمومی نه به خاطر ایجاد خروجی خاص كه بها برخورداری برخی حوزهج( 

 برای اقدام در زمان مقتضی است.

ها، تابع هزینه پایدار ندارند. به این معنی كه بسته به زمان، مکان، مرحله اقدام و ...  برخی حوزهد( 

 .و ...  كندمی میزان هزینه تفاوت

عملکرد بر مبتنی ریزیبه وضوح مشخص است كه یکی از راهکارهای نجات بودجه با این توصیفات،

های در ایران از مخمصه فعلی، كاستن از نقش قیمت تمام شده واحد در آن و پررنگ كردن نقش شاخص

 مختلف است. های عملکردی در حوزه

 

 . بالي استقراض15

های مین مالی دولت در چندین سال اخیر، یک پدیده خطرناك بیشتر از سایر آسیببا مروری بر روند تأ

مین  جهت تأشد صرفاًمی اگر تا دو سال پیش گفته .د: آغاز اعتیاد به استقراضخورمی بودجه به چشم

نه ایم كه تشر كنیم، به سرعت به جایی رسیدهمنابع عمرانی ممکن است منابع محدودی اوراق قرضه من

فقط براي بودجه عمراني، بلکه براي بودجه جاري و گذران امور روزمره )از خريد گندم گرفته 

ست كه قادر به بازپرداخت قروض ا ايم و اين درحاليسالمت( هم متکي به قرض شدهمخارج تا 

گیريم و اوراق قرضه منتشر مي قبلي نیستیم و براي بازپرداخت بخشي از آنها قرض جديد

. این پدیده به تدریج در كنار به جای گذاردن آثار مخرب در سایر بازارها از طریق باال بردن كنیممي

ساله، به پدیده  7تا  5 مدتلی، براساس برآوردهای ما در میانپوهای مختل كردن سیاستنرخ سود و 

سوزی برای مالیه عمومی كشور تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه منابع الزم برای بازپرداخت منابع خانمان

شود می رجدالیل مختلف ناقص دیانه درج شود، بهباید تمام و كمال در بودجه سال استقراضی كه قاعدتاً

 زند.می و به بی انضباطی مالی دامن

 : عبارتند از 1396استقراض( در الیحه ض )بدون در نظر گرفتن موارد شبیهبرخی از موارد استقرا

 44 ؛هزار میلیارد تومان در جداول كالن بودجه 

 5 ؛میلیارد دالر استقراض خارجی  
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 5 ؛هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت قروض قبلی 

 3 ؛میلیارد دالر بابت بازپرداخت قروض قبلی شركت نفت 

 سایر نهادها هم مجاز  یه وقوای مقننه و قضائهای انتشار اوراق استقراضی برای تمام دستگاه

 آنها!های اش هم اموال و داراییاست. وثیقه

 

 . شفافیت و بودجه16

كار را بهتر و زمینه وو فضای كسب وری را افزایشدر اینکه شفافیت مفید است و فساد را كاهش و بهره

دلیل اینکه مهمترین سند ای، بهكند تردیدی نیست. اما شفافیت بودجهتر میگذاری را مطلوبسرمایه

سازی بودجه، مفاهیم مهمترین دلیل شفاف كند.اهمیت بیشتری پیدا می رود،شمار میمالی كشور به

 مرتبط با اقتصاد سیاسی است. این یعنی چه؟

 اجازه دهید این مفهوم را در قالب چند مثال شرح دهیم.

در آمریکاست! تعجب « بشکه گوشت خوك»های ریزی، پولمثال معروف اقتصاد سیاسی بودجه

دهد تا بتواند رضایت سیاسی منطقه یا های غیرضروری كه دولت در بودجه قرار مینکنید. به بودجه

دست آورد، یا در هنگام تصویب بودجه در مجلس  مناطقی خاص یا مؤسسات و اشخاص خاص را به

پول بشکه گوشت شود توسط نمایندگان كنگره ایاالت متحده، صرفاً با هدف جذب رأی تصویب می

ای از تاریخ آمریکا بر شود. حاال چرا بشکه گوشت خوك؟ ریشه لغوی این ماجرا به دورهگفته می 1خوك

دست آوردن شده و بردگان برای بهعنوان جایزه تعیین میهای از گوشت خوك بگردد كه در آن بشکهمی

 كردند. با هم رقابت میآن 

است! به این  2دَمِ هم را ديدنفرآیند  ریزی،های اقتصادی سیاسی بودجهای دیگر از مثالنمونه

هاد كنند كه هركدام به پیشنصورت كه مثالً در كنگره آمریکا، گروهی از نمایندگان با هم هماهنگ می

ای نماینده منطقه دیگر، هر چند آن پیشنهاد چندان برای آن منطقه ضروری نباشد، رأی مثبت بودجه

های پولو هم راجع به  های خوكیپولبدهند و در مقابل رأی مثبت آنها را نیز دریافت كنند. هم راجع به 

تی در آمریکا منتشر های مختلفی توسط مؤسسات ناظر حکومتی و غیرحکوم، سالیانه گزارشدمِ همی

شهروندان در مقابل »نهاد است كه توسط مؤسسه مردم 3كتاب خوك كنگرهای از آنها شود. نمونهمی

ای در اختیار )مصوب های بودجهكند با استفاده از دادهشود و تالش میمنتشر می 4«اتالف منابع دولتی

 رضروری را منتشر كند.های غیو عملکرد و دالیل تصویب آنها و ...(، فهرست بودجه

                                                 
1. Pork Barrel 

2. Logrolling 

3. Congressional Pig Book 

4. Citizens Against Government Waste (CAGW) 
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ریزی از تهیه تا تصویب و نظارت را ضروری بودجهفرآیند  جنبه دیگر اقتصاد سیاسی كه شفافیت

یند بررسی آن پیش از تدوین بودجه تا فرآها ماه معموالً 1هاي ذينفعگروههاست. البيسازد، عملکرد می

و با قانع كردن مسئولین تدوین یا تصویب  ریزی وارد شدهبودجهفرآیند  كنند دردر پارلمان، تالش می

ریزی را به نفع خود تغییر مسیر دهند، ردیفی به خود اختصاص دهند یا اعتبار خود بودجهفرآیند  بودجه،

كشورهای دنیا به هنگام بررسی بودجه های را افزایش دهند. در چنین فضای غیرشفافی، راهروی پارلمان

 مند از بودجه(ها( و غیردولتی )مؤسسات بهرهگاهدولتی )دستهای شاهد حضور پررنگ و رقابت البیست

مند از كمک دولت یا افزایش اعتبار یک مؤسسه بهره اختصاص ردیف ضرورتشود. ممکن است در می

سسه مطالعاتی سودمند( تردیدی نباشد )برای یا یک مؤسسه حمایت از بیماران یک عارضه ویژه  مؤ)مثالً

مراجعه كنید(، الیحه تحت عنوان كمک به اشخاص حقوقی غیردولتی  17جدول به ها فهرستی از این مثال

ست عوارض فراوانی داشته گیری در جریان تهیه و تصویب بودجه ممکن ااما عدم شفافیت فرآیند تصمیم

ها، بودجه همین دو مؤسسه فرضی حذف یا كاهش ه رقابت سنگین البیستجمله اینکه در نتیجباشد، از

 ذینفعان، به تهیه جداول عمالًای همنطقهای و یا اینکه دولت برای پاسخ دادن به بخشی از درخواست یابد

( 550000-39مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف شماره های تحت عنوان طرح 20جدول توخالی )مانند 

د علم به توخالی بودن هایی، برخی از ذینفعان با وجودر چنین وضعیت معموالًبدون ذكر اعتبار اقدام كند. 

 دهند.می ای، تن به این وضعیتمنطقهتبلیغات به خاطر  عملی این گونه جداول، صرفاً

های خوكی تا دَمِ همی گرفته تا در هر صورت، دوای درد مسائلی مانند آنچه گفته شد، از پول

ای از مرحله شفافیت بودجه های ذینفع، شفافیت است.های گنجانده شده در نتیجه عملکرد گروهبودجه

های اجرای بودجه و تدوین بودجه آغاز و تا مرحله ارائه بودجه برای تصویب در پارلمان تا انتشار گزارش

تواند ضعف در شفافیت های نظارتی ادامه دارد. تاریکی در هر كدام از این مراحل میسپس انتشار گزارش

 شمار رود. بودجه به

ای برای مالحظه عموم تا مشاركت عمومی در های بودجهده بودن دادهدر دسترس و قابل استفا

مثال، در  رایرود. بشمار میاز معیارهای دیگر شفافیت بودجه به تدوین و نظارت بر اجرای بودجه،

جای فایل صفحه یا باشد، اما به ای در دسترس مردم نباشد،های بودجهترین شکل فرض كنید دادهساده

های دیگر منتشر كند و نهادهای ناظر كننده بودجه آن را به شکل تصویر یا فرمتاد تنظیمگسترده، نه

 ها و پژوهشگران مستقل را به زحمت بیاندازد.یا مؤسسات دانشگاهی یا رسانه

نیز  3«پذیری مالیمخارج عمومی و مسئولیت»و  2«دولت باز»های دو تالش عمده جهانی با نام

ای، ای كشورها صورت گرفته است. شاخص جهانی شفافیت بودجهسازی بودجهتاكنون در حوزه شفاف

                                                 
1. Interest Groups 

2. Open Government Partnership (OGP( 

3. Public Expenditure and Financial Accountability Program (PEFA( 
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و سه حوزه شفافیت،  شودمنتشر می (IBP) 1ایالمللی بودجهای به نام مشاركت بینتوسط مؤسسه

كند. ناگفته نماند كه انتشار گزارش به شکل قابل فهم برای مردم یا مشاركت و نظارت را ارزیابی می

 ای كشورهاست. از معیارهای ارزیابی شفافیت بودجهشهروندان یکی 

 5در شکل ترین( در سال گذشته شفاف 100ترین و غیرشفاف 1نقشه جهانی شفافیت بودجه )

 داده شده است. رتبه ایران در این شاخص مشخص نیست. نشان 

 

 اي. نقشه جهاني شفافیت بودجه5شکل 

 
 

 . دستاوردهاي بودجه 17

دالیل مختلف، شود كه بهاخیر، در شرایطی تهیه و تدوین میهای كه بودجه در سالباید توجه كرد 

وضعیت مالی كشور چندان مناسب نبوده و از این بابت، كار دولت در تدوین بودجه، ولو در حد سند 

 دخل و خرج، سخت و خطیر بوده است. این موضوع از آنجا مهم است كه در بررسی نقاط ضعف بودجه،

ین وضعیت را به درك شرایط سختی و اهمیت كار دولت را نیز باید درك كرد. در مقام مثال شاید بتوان ا

 پدرخانواده در شرایطی كه اوضاع مالی چندان مناسب نیست، تشبیه كرد. 

است كه  های مالی دولت در سال آتیگزارش گفته شد، بودجه سند فعالیتگونه كه در این همان

مین رسانی خود به مردم را سروسامان دهد. براساس هكند وظایف خدمتبر اساس آن دولت تالش می

ن جمله آبینی شده است كه ازه مردم در راستای وظایف دولت پیشسند، خدمات متعددی برای ارائه ب

 توان به موارد زیر اشاره كرد:می

 زاییاشتغال مخصوص های متعددبینی ردیفپیش،  

                                                 
1. International Budget Partnership 
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 نقل وجمله حملهای برنامه ششم ازهزار میلیارد تومان برای اولویت بینی نزدیک به دهپیش

 ،ریلی، آب و فاضالب و ...

 الکترونیکی صورتهب خدمات هارائ توسعه مکانیزاسیون، 

 مختلف در راستای اقتصاد  هایحوزه در متعدد موارد در پژوهشی اعتبارات بهبود و اختصاص

 ،بنیاندانش

 معسر رزمندگان به كمک، 

 ایحاشیه و مرزی مناطق عمران و توسعه، 

 دفاعی وضعیت ارتقای، 

 پژوهشی و... های برنامه كیفیت ارزیابیو  نظارت 

هی ها و تالش برای سامانددن به سیستم اطالعات مدیریت بدهیدر عین حال، تالش برای سامان دا

ی اخیر ازجمله هاریزی طی سالدیریت اطالعات بودجههای مآنها و نیز ارتقای برخی سیستم

 ریزی بوده است كه ذكر آن ضروری است.دستاوردهای بودجه

های عمرانی را اعالم كرده است. همچنین دولت در الیحه امسال، راهبرد خود برای واگذاری طرح

درصد  20( 1تمام دارای توجیه اقتصادی با چهار منبع )های عمرانی نیمهبر اساس این سازوكار، طرح

درصد از  25( 3ای، )های سرمایهدرصد از محل اعتبارات تملک دارایی 25( 2آورده بخش خصوصی، )

ها تامین مالی و به بخش خصوصی درصد نیز از منابع داخلی بانک 30( 4طریق صندوق توسعه ملی و )

شود. چنانچه دولت در پیگیری و اجرای این راهبرد مصر باشد، شود یا با مشاركت او تکمیل میواگذار می

  های عمرانی تلقی شود.تواند گام مثبتی برای واگذاری و اتمام طرحمی

آموز و دانشجو، ها نفر دانشمومی دولت )آموزش و پرورش میلیونعالوه براینها، تداوم انجام امور ع

جمله اموری هستند كه نباید رسانی به روستاها و ...( ازبه بیماران در سراسر كشور، خدمت رسانیخدمت

 در میان انتقادات از وضع موجود نادیده گرفته شوند.

 

 ضرورت اصالحات ساختاري در اقتصاد و بودجه –گیري نتیجه 

ایم. اینکه مثالً هزینه دولت تقسیم تاكنون با تصویری كلی از روند دخل و خرج كشور در بودجه آشنا شده

هزار  700هزار تومان، برای آموزش و پژوهش  12بر تعداد كل جمعیت كشور، برای صنعت و معدن 

هزار تومان و برای محیط  600مان، برای بهداشت و درمان هزار تو 80 تومان، برای مسکن و عمران

هزار و پانصد تومان است یا كل فضای در اختیار دولت برای خالقیت و انعطاف در  6هوا حدود و زیست 

هزار تومان در سال برای هر نفر(.  500هزار میلیارد تومان هم نرسد )معادل  40بودجه ممکن است به 

است. از دقت پایین  رودجه كشور با مشکالت فراوانی روبساختار بوهمچنین متوجه شدیم كه 
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تا حجم باالی اعتبارات اختصاصی و چندپاره بودن بودجه و از وجود پول ثانویه ای بودجههای بینیپیش

 عجیب در جریانات مالی كشور تا وابستگی باال به نفت و كسری بودجه واقعی زیاد.

دلیل محدودیت فضای در اختیار دولت، از حالت سند كه نه تنها بودجه به ایمهمچنین متوجه شده

خرج سند دخل و عنوان به دلیل دقت پایین آن، وظیفه اولیه آنخارج شده است، بلکه به 1سیاستگذاری

 كند. دولت را نیز به خوبی ادا نمی 

 گرفت:توان چندین نتیجه كلی می در مجموع از موارد ذكر شده در این گزارش

گونه كه ذكر شد، عدم امکان سیاستگذاری جدید ای و یا آنمحدودیت شدید بودجه اولین نتیجه

ای ههای مختلف مفید باشد. چه در درك محدودیتتواند از جنبهدر بودجه است. دانستن همین نکته می

ص در آستانه خصوهای شدنی از نشدنی بهو چه در شناسایی وعده دولت و مجلس و تعدیل انتظارات

 انتخابات مختلف. 

صاد باشد. سؤال این است كه آیا مثالً تواند آگاهی به ضرورت مشاركت مردم در اقتمی دومین نتیجه

های كشور را فراهم كرد؟ یا با مسکنهزار تومان در سال، مسکن الزم برای بی 79توان با صرف هزینه می

رای هر نفر، محیط زیستی مناسب داشت؟ مسلماً پاسخ هزار تومان در سال ب 6صرف هزینه كمی بیش از 

 سازی اقتصاد و ورود نهادهای مدنی و مردم در امر توسعه كشور است.منفی است. راهکار در  مردمی

ضرورت اصالحات ساختاری در مدیریت بخش  كه شاید مهمترین این نتایج باشد، سومین نتیجه

وری و كاستن از ساختاری باید معطوف به افزایش بهره. محوریت این اصالحات 2عمومی كشور است

یعنی اینکه با هر هزار تومان پولی كه االن مثالً در حوزه بهداشت، اقتصاد،  .های غیرضروری باشدهزینه

دست آورد. با توجه به محدودیت مالی دولت، شود، بتوان كار و خروجی بیشتری بهصنعت و ... صرف می

پایان یافته و عصر رشد ویژه درآمدهای نفتی و بهرشد متکی به منابع مالی دولت  دورهتوان گفت كه می

 مثال:  وری آغاز شده است. برایبهره متکی به اصالحات ساختاری و

 های ها )هزینههای غیرضروری برای درمان بیماریدر حوزه بهداشت و درمان، با كاهش هزینه

بودجه این بخش  انجامد،ها میبر بودجه عمومی از طریق بیمهالقایی( كه به افزایش بار مالی این بخش 

 های مهمتری در حوزه درمان كرد.را صرف مقوله

 های الزم سازی را افزایش داد و از این طریق هزینهكیفیت آسفالت استفاده شده برای جاده

 ها را كاهش داد.ساله جادهبرای تعمیرات همه

 های مرتبط كاغذ مورد استفاده و هزینهكارمند دولت و حتی جم با الکترونیکی كردن كارها، از ح

 آن كاست.

                                                 

ريزي بخواهد طرح خاصي را پيش ببرد يا بر حوزه يعني اينكه دولت از طريق بودجهمنظور از سند سياستگذاري بودن بودجه  .1

  خاصي تأثير مشخصي بگذارد.

، مركز 15151 ، شماره مسلسل«بندي اصالحات ساختاريهاي اولويتشيوه»براي تفصيل مراجعه كنيد به گزارش  .2

 .1395هاي مجلس، پژوهش
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 نقل از هزینه سوخت مورد استفاده این بخش كاست.وبا بهینه كردن سیستم حمل 

  .(سعی كنید این فهرست را اضافه كنید)

ای گونهیند تدوین و تصویب بودجه است، بهنیز ضرورت اصالحات ساختاری در فرآ چهارمین نتیجه

 جمله دقت پایین بودجه و سایر اشکاالت ذكر شده رفع شود. اشکاالت ذكر شده در این گزارش ازكه 
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