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 كل كشور 1331اليحه بودجه سال 

 )ويرايش اول(گيري الزامات تصميم

 

  

 
 

 

 

 

 چكيده

يي سزاب اهميتآن از درباره گيري تصميم لذا و هاستين سند سياستگذاري دولتمهمتربودجه ساليانه 

گزارش ، در دست تهيه است 1331سال  اليحه بودجهدرحال حاضر اينكه به با توجه برخوردار است. 

 . پردازدمي 1331سال اليحه بودجه درباره گيري نكات مهم و الزامات تصميمبرخي طرح حاضر به 

ز استفاده صحيح ا و هاي دولتلزوم كنترل هزينه و گيريمنابع عمومي قابل تصميمحجم توجه به 

هاي دولت و بازار بدهي، وضعيت اعتبارات بر عملكرد، توجه به وضعيت بدهيريزي مبتنيبودجهمفهوم 

گزارش اين محورهايي است كه در ازجمله  1331ريزي در سال عمراني و الزامات برنامه ششم براي بودجه

 :زير استشرح بهنكات مهم گزارش به آنها پرداخته شده است. 

  تورم  نرخ درصد و 1/3اقتصادي حدود  رشد 1336در سال ها بيني مركز پژوهشپيشبراساس

 كه مبناي محاسبات درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها قرار گرفته است.  درصد خواهد بود 2/11حدود 

 325حدود  ،1331در سال در دسترس عمومي منابع  هد كه حداكثردهاي مركز نشان ميبرآورد 

هزار ميليارد  281حدود  1336سال  ناپذيرتناباجاي اعتبارات هزينهسو  از ديگر .است ميليارد تومانهزار 

در  ايهاي بودجهگيريتصميمموجود براي حكايت از آن دارد كه حداكثر منابع  است. اين ارقام تومان

توان عبارت ديگر حداكثر منابعي كه ميبه هزار ميليارد تومان خواهد بود. 45حدود  ،1331بودجه سال 

ت بازپرداخ حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان،افزايش  هايي از قبيلبار مالي تصميمتأمين صرف 

 . خواهد بودهزار ميليارد تومان  45كرد از محل اين  هاي عمرانياجراي طرح و هاي دولتبدهي

 ش افزايها، دولت، منابع مورد نياز بايد از طريق افزايش مالياتهاي در صورت عدم كنترل هزينه

بعي آن مانند تآثار شود كه تأمين هاي دولت هاي انرژي، افزايش نرخ ارز و يا افزايش بدهيقيمت حامل

 .بايد مدنظر قرار گيردقدرت خريد مردم و اثر بر  يآثار تورمي و ركود

 تواند به افزايش غيرقابل كنترل تعهدات دولت براي پرداخت اصل انتشار نامتوازن اوراق مالي مي

ي هاسالهاي باالتر در تواند به كسري بودجهاين موضوع ميعالوه بهو سود اوراق منتشر شده بيانجامد. 

 آتي منجر شود.

  سقف اعتبارات مجاز جهت تصويب بودجه مشخص شده  ،قانون برنامه ششم توسعه (1)در ماده

 است كه الزم است مورد توجه قرار گيرد.
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  41تا سقف داخلي دولت به توليد ناخالص هاي قانون برنامه ششم نسبت بدهي (8)در ماده 

 درصد مجاز دانسته شده است كه الزم است مورد توجه قرار گيرد.

  قانون برنامه ششم دولت مكلف به درج جدول منابع و مصارف اجراي هدفمندي  (33)در ماده

 در لوايح بودجه سنواتي شده است.ها يارانه

 منابع و شركت ملي نفت از سهم صندوق توسعه ملي توسعه ششم برنامه قانون (1) ماده در 

درصد مشخص  5/14و  32 معادلترتيب به حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز

 شده است.

افزايش منابع عمومي براي هايي با توجه به محدوديت شديد منابع الزم است تا سياست

پرهزينه و حركت هاي شناسايي حوزه .طور همزمان در پيش گرفته شودهبها و كنترل هزينه

و فروش عمراني فاقد اولويت هاي توقف طرحها، در اين بخشها به سمت كنترل هزينه

، تالش در جهت قاچاق و در نتيجه افزايش درآمدهاي گمركي، تشديد مبارزه با آنهاهاي دارايي

 ميتسه كردياستفاده از روو حساب خوش مؤديانافزايش درآمدهاي مالياتي بدون فشار بر 

اين موارد هستند. همچنين الزم ازجمله  انذينفعو مشاركت  يهماهنگ شيجهت افزا ديعوا

 ي گذشته بهبودهاسالاز نظر شفافيت نسبت به لوايح بودجه  1331است تا اليحه بودجه سال 

 يابد. در اين راستا الزم است تا:

  قانون اساسي، همه اعداد و ارقام بودجه در وپنجم سوم و پنجاهوپنجاه، ودومپنجاهاصول براساس

 .سقف بودجه لحاظ گردد

 اند و در عمل بين مصارف متعدد، هزينه خواهند يي كه در آن وجوه متمركزي درج شدههارديف

 .اليحه( حذف گردند 21و  13)مانند جداول  شد

  سازي مجوزهاي مختلف مالي جهت ي متفرقه، ضمن ضرورت شفافهارديفدرباره اعتبارات

ه يا محل مصرف آنها مشخص نيست حذف يي كه دستگاهارديفشده، ي درجهارديفبيني اعتبار در پيش

 .درج شوند -تحت عنوان كد فرعي–شده و همه آنها ذيل دستگاه و محل مصرف مربوطه 

 
 

 مقدمه

در سال جاري و سال آينده، برخي الزامات كشور اين گزارش ضمن به تصوير كشيدن شرايط اقتصاد كالن 

را مورد توجه قرار گيرد  1331 سال بودجهاساسي و محورهاي مهم كه الزم است در تدوين و تصويب 

 بررسي كرده است.
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در بخش اول تصويري از متغيرهاي كالن اقتصادي كشور در زمان تدوين اليحه ارائه شده است. در 

ارائه شده و  1331ل در ساناپذير اجتنابهاي بخش دوم تصويري از منابع در دسترس و همچنين هزينه

ت با توجه به سياسسوم در بخش  است.شده در اين سال برآورد گيري يممنابع قابل تصمبر اين مبنا 

ه اين درباربر عملكرد، نكاتي مبتني ريزيبودجهبرمبناي تهيه بودجه سال آينده درباره اعالمي دولت 

ي هاسالبا توجه به حجم باالي اوراق بدهي منتشر شده در چهارم . در بخش موضوع بيان شده است

شود. بخش مي بررسي 1331بودجه سال آن براي اخير، وضعيت اوراق بدهي منتشر شده و بار مالي 

 الزامات برنامهبخش ششم  و ي اخير اختصاص يافته استهاسالبه وضعيت اعتبارات عمراني در پنجم 

 مطرح شده است.  1331بودجه سال درباره ششم 

ها و افزايش درآمدهاي دولت مطرح كاهش هزينهدر نهايت در بخش هفتم برخي راهكارها جهت 

 شده و در بخش هشتم نكاتي پيرامون بهبود شفافيت در بودجه بيان شده است.

 

 تصويري از متغيرهاي كالن اقتصادي كشور . 1

ه رو آگاهي نسبت باينودجه عمومي كشور اثرگذار است. ازمتغيرهاي كالن اقتصادي بر منابع و مصارف ب

يي برخوردار است. در ادامه بسزاوضعيت اين متغيرها در زمان تدوين اليحه بودجه و سال آتي از اهميت 

 وضعيت برخي از مهمترين اين متغيرها تشريح شده است.  

 

 رشد اقتصادي و اشتغال . 1-1

درصد  1/3در حدود  1336هاي مجلس از رشد اقتصادي سال برآورد مركز پژوهش :رشد اقتصادي

صادرات رشد تأثير )طبق اعالم بانك مركزي( كه بيشتر تحت  1335درصدي سال  5/12رشد  واست 

  1.نفت بود در سال جاري دور از دسترس است

باشد. مي 1336ه بهار سال آخرين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت اشتغال كشور مربوط ب :اشتغال

اين شاخص، نسبت به فصل درصد بوده است.  6/41، 1336اين گزارش نرخ مشاركت در بهار براساس 

درصد افزايش  1/1( 1335ته )زمستان درصد و نسبت به فصل گذش 1/1( 1335)بهار  مشابه در سال قبل

نسبت به فصل درصد بوده است كه اين شاخص  6/12، 1336داشته است. همچنين نرخ بيكاري در بهار 

درصد افزايش  1/1( 1335ته )زمستان درصد و نسبت به فصل گذش 4/1( 1335)بهار  مشابه در سال قبل

افزايش عدم تطابق نيروي در و  كردگانو تحصيل ، نرخ باالي بيكاري جواناندرحال حاضراست. داشته 

ي آتي اقتصاد هاسالدر مجموع طي باشند. بازار كار ميهاي كار و مشاغل موجود از مهمترين ويژگيسن

                                                 

 اند.بيني كردهپيش 7112درصد را براي سال  4-5/3پول و بانك جهاني نيز نرخ رشدي بين المللي بينصندوق  .1
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خصوص ايران نيازمند ايجاد مشاغلي متناسب با نيروي كار جوان، تحصيلكرده، در ابعادي بسيار وسيع و به

 ي آتي است. هاسالهاي غربي كشور است. اين هدف يكي از مهمترين موضوعات كشور در در استان

 

 تورم. 0-1

تندي در مسير كاهش قرار گرفت و  تورم با شيب نسبتاً 1334تا انتهاي سال  1332نيمه دوم سال از 

 3/3برابر  1336ماه نرخ تورم در انتهاي شهريور .درصد رسيد 3 رقميتك به نرخ  1335سال  در پايان

ضعيت در صورت تداوم ودهد هاي مجلس نشان ميهاي مركز پژوهشنتايج برآورد .درصد بوده است

المللي پول در آخرين ضمن اينكه صندوق بيندرصد خواهد بود.  2/11حدود  1336نرخ تورم سال فعلي 

كرده بيني درصد پيش 1/3و 1/11ترتيب بهرا  2118و  2111 ي هاسالگزارش خود نرخ تورم ايران در 

 كه موجب استوضعيت نامساعد شبكه بانكي  ،تهديدات تورمييكي از مهمترين درحال حاضر است. 

لد، هاي مو، تداوم ركود اقتصادي و آثار توزيعي نامطلوب به زيان بخشهابانكدهي تسهيالت افت توان

به حدود  1332هزار ميليارد تومان در ابتداي سال  461است. همچنين رسيدن حجم نقدينگي از شده 

با نرخي سود پرداخت واسطه بهكه بخش عمده آن  1335هزار ميليارد تومان در انتهاي سال  1311

نرخ تورم پايين طي اين دوره، حكايت از و  بسيار فراتر از بازده بخش واقعي اقتصاد خلق شده است

تورمي كه به سبب باال بودن نرخ بهره حقيقي و كاهش  است،پتانسيل بروز تورم باال در اقتصاد كشور 

ان وفصل بحرحكمراني اقتصادي براي حلحاضر درحال . امكان بروز پيدا نكرده استسرعت گردش پول، 

از به ، نيهابانكاي سو براي توقف ابعاد اعسار ترازنامهاز يك :بانكي، با يك تناقض اساسي روبرو است

ازسوي متوقف شود؛  هابانكبدهي  -وجود دارد تا عامل اصلي افزايش شكاف داراييسود كاهش نرخ 

رباز ساز بروز تورم و سكنترل نرخ بهره )يعني انبساط پولي( خود زمينههاي متعارف براي ديگر اوالً رويه

، توانايي ايجاد جهش تورمي سودكردن بحران است، ثانياً حجم نقدينگي موجود در صورت كاهش نرخ 

 )در اثر هجوم نقدينگي به بازارهاي دارايي نظير ارز، طال و مسكن( را داراست.

 

 نرخ ارز. 3-1

ز وابستگي بودجه به نفت نيز مرتبط است، نرخ ار مسئلهكشور كه به  ريزيبودجهيكي از مهمترين مسائل در 

رود بر ضرورت اصالح فرآيند وهاي كارشناسي و تأكيدهاي قانوني مبنيرغم توصيهبهمحاسباتي بودجه است. 

درآمدهاي هاي مالي، از سياست هاي پول و ارزيمنابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا كردن سياست

هايي كه به هر . اين موضوع باعث شده است در دورهاستدالري نفت و نرخ ارز ريالي نفتي متأثر از قيمت 

دليلي قيمت يا ميزان توليد نفت و در نتيجه درآمد دالري نفت كاهش يابد انگيزه براي افزايش نرخ ارز وجود 

 ثر شدن سياست ارزي كشور از نيازهاي مالي دولت است. داشته باشد كه اين امر به معني متأ
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جلوگيري از وقوع مجدد هر نوع  :روبرو استنرخ ارز درباره كشور با دو دغدغه اصلي درحال حاضر 

 سازي نرخ ارز.جهش ارزي و  يكسان

نرخ ارز بازار اختالف چنداني درحال حاضر دهد، مجلس نشان ميهاي مركز پژوهش مطالعات 

)كه با متغيرهاي بنيادين اقتصاد ايران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمايه  نرخ ارز تعادلي با

در صورت ثبات شرايط اقتصادي و توان گفت در شرايط فعلي و و... متناسب است( ندارد. لذا مي

ق اطال بعيد است تا انتهاي سال شوكي به بازار ارز وارد شود كه بتوان نام جهش را به آن سياسي

 كرد.

اي به دهد درصد واردات كاالهايي كه ارز مبادلهمحاسبات انجام شده نشان مي :سازي نرخ ارزيكسان 

درصد است. از طرف ديگر شكاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز  8گيرد نسبت به كل واردات كمتر از آنها تعلق مي

درصد بوده است و در اين  31بيش از  -ارز اتاق مبادله اندازي زمان راه – 1332اي در فصل دوم سال مبادله

درصد در زمان جاري تقليل يافته است. لذا در  11دوران اين شكاف روند نسبتاً كاهشي را طي كرده است و  به 

صورت وجود ذخاير ارزي كافي نزد بانك مركزي براي كنترل نوسانات ناشي از اتخاذ اين سياست و همچنين 

  1.وارد كندموجود سياسي، قاعدتاً نبايد حذف ارز مبادالتي شوک قابل توجهي بر بازار  هايكاهش تنش

 

 گيريتصميم قابل عمومي منابع. 0

توان درخصوص كل منابع و اين تصور كه در زمان تصويب اليحه بودجه در مجلس شوراي اسالمي، مي

توان گفت همخواني ندارد. در مقابل مي ايبودجههاي گيري كرد با واقعيتكرد آن تصميمنحوه هزينه

 مجريه و قوهگيري جدي قوه معرض بررسي و تصميمتواند در ميتنها بخش كوچكي از منابع عمومي 

د از دهكه دولت انجام مي هاييكه بسياري از هزينهشود ناشي مي. اين واقعيت از آنجا گيردمقننه قرار 

هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مخارج حوزهدر قالب  هايارانه و دحقوق و دستمزپرداخت قبيل 

ت ناپذير بوده و بايد پرداخدولت اجتنابسررسيد شده هاي بابت ديون پرداخت و هاي حمايتيدفاع، برنامه

غيير تطور كلي راي اسالمي در تصويب اليحه را بهتواند رويكرد مجلس شو. توجه به اين واقعيت ميشود

ناپذير در سال منابع قابل وصول و مصارف اجتناب دهد. در ادامه تالش شده است ضمن برآوردي از

 بيني شود. پيش 1331براي سال گيري ، ميزان منابع قابل تصميم1331

 

                                                 

 يد اين مدعاست.ؤنيز م 1337و حذف ارز مرجع در سال  1331زي نرخ ارز  در سال سانتجربه يكسا .1
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 1331برآورد منابع قابل وصول در سال  .1-0

توان به دو بخش درآمدها و سهم دولت از عوايد نفتي تقسيم مي عمده منابع قابل وصول براي دولت را

 . در ادامه با درنظرگرفتن مفروضاتي، اين منابع برآورد شده است.كرد

 )شامل درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت و...(  متوسط رشد عملكرد درآمدها .1

ي هاسالدرصد را براي  21اگر همين ميزان رشد يعني  1.درصد بوده است 21سال اخير حدود  15در 

 2.دشومي هزار ميليارد ريال برآورد 2354حدود  1331در نظر بگيريم، درآمدها در سال  1331و  1336

 عوايد نفتي سهم دولت .0

بر اين منابع  مؤثرالزم است مهمترين عوامل  1331براي ارائه برآوردي از عوايد نفتي سهم دولت در سال 

يعني قيمت نفت، مقدار صادرات و نرخ ارز محاسباتي در بودجه در نظر گرفته شود. فروض و واقعيات 

 :مرتبط با اين عوامل عبارتند از

 دالر است.  54برابر  2118از قيمت نفت در سال آمريكا بيني سازمان انرژي پيش :قيمت نفت

در  1331بيني قيمت نفت براي بودجه سال ايران، پيشبا توجه به اختالف آن با قيمت نفت اوپك و 

 رسد؛مينظر بهدالر منطقي  43حدود 

 در نظر  1336برابر ارقام سال صادرات نفت و ميعانات گازي  :صادرات نفت و ميعانات گازي

 ميليون بشكه در روز(؛ 53/2شود )گرفته مي

  درصد، سهم  5/53 :ها از عوايد نفتياستاناحكام قانون برنامه ششم توسعه سهم دولت و براساس

 درصد است؛ 32درصد و سهم صندوق توسعه ملي  5/14شركت نفت 

  فرض شده است كه هزار ريال در نظر گرفته شده بود.  33نرخ تسعير ارز در بودجه سال جاري

عير ارز . بنابراين نرخ تسافزايش يابد درصد 11حدود  1331در بودجه سال  نرخ ارز مبناي محاسبات

 شود.ريال در نظر گرفته مي 36311حدود  1331براي سال 

هزار ميليارد ريال خواهد شد  311حدود  1331با فروض فوق سهم دولت از عوايد نفتي در سال 

 (.1)جدول 

 

 1331فروض مرتبط با محاسبه عوايد نفتي در سال  .1جدول 

 ارقام فروض

 43 قيمت هر بشكه نفت )دالر(

18/2 صادرات نفت خام  در روز )ميليون بشكه(ميزان   

25/1 ميزان صادرات ميعانات در روز )ميليون بشكه(  

                                                 

 اند.درصد رشد داشته 72در سه سال اخير نيز درآمدها با نرخ  .1

هزار ميليارد لاير است.  1354برابر  1335درصدي نسبت به سال  72با رشد 1331براي سال بيني تحقق درآمدها پيش .7

هزار ميليارد لاير خواهد  7354درصدي برابر  72نسبت به رقم اخير با رشد  1332بيني تحقق درآمدها براي سال بنابراين پيش
 شد.
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 ارقام فروض

11/1 فروش ميعانات گازي به پتروشيمي  

 365 روز

 36،311 نرخ برابري ريال با يك دالر 

5/14 سهم شركت نفت )درصد(  

 32 سهم صندوق توسعه ملي )درصد(

5/53 ها )درصد(سهم دولت و استان  

 12/46 )ميليارد دالر( مجموع منابع حاصل از  صادرات نفت خام و ميعانات گازي

 322 ها از منابع حاصل از  صادرات نفت خام و ميعانات گازي )هزار ميليارد ريال(سهم دولت و استان

 

نفت حاصل از صادرات و عوايد  ي غيرنفتيبنابراين مجموع منابع دولت از محل درآمدها

 هزار ميليارد ريال خواهد بود. 35053برابر  1331 در سال

 

 1331ناپذير در سال برآورد مصارف اجتناب .0-0

هاي مالي هاي سرمايهها و اعتبارات تملك داراييبخش هزينهناپذير عمدتاً در دو مصرف اجتناب

 گنجد.ها( مي)بازپرداخت بدهي

 هاهزينه .1

درصد رشد داشته است. بنابراين با  21انه حدود يطور متوسط سالهاي بسال اخير اعتبارات هزينه 15 در

عملكرد اعتبارات ها، درصدي هزينه 21و با فرض رشد  1335در سال اي هتوجه به عملكرد اعتبارات هزين

توان ميزان مي ،ترتيببدينشود. هزار ميليارد ريال برآورد مي 2483معادل  1336براي سال اي ههزين

 . در نظر گرفت سال ناپذير در ايناي اجتنابحداقل اعتبارات هزينهعنوان بههزار ميليارد ريال را   2483

 هاي ماليتملك دارايي .0

ي قبل بابت انتشار اوراق هاسالاشاره خواهد شد، بار مالي اوراق تعهدزاي  4كه در بخش  طورهمان

هزار ميليارد ريال برآورد  311حدود  1331مشاركت، اسناد خزانه، مرابحه و صكوک اجاره در سال 

 و ي قبلهاسالتعهدات پرداخت نشده ي، بازپرداخت اصل تسهيالت بانكبر اين براي عالوه .شودمي

 ،1336 سال شده در قانون بودجهبيني معادل رقم پيش ،تهاي خارجي و تعهدابازپرداخت اصل وام

 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. 23حدود 

ع ناپذير و مناباي اجتناب)اعتبارات هزينهناپذير مجموع مصارف اجتنابحداقل بنابراين 

 052بيش از ) هزار ميليارد ريال 0521حدود  1331در سال ها( الزم براي بازپرداخت بدهي

 شود.بيني ميهزار ميليارد تومان( پيش
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 )هزار ميليارد ريال(  1331در سال ناپذير اجتناببرآورد منابع و مصارف  .0جدول 

 مبلغ عنوان

 35254 1331منابع قابل تحقق در سال 

 ناپذير مصارف اجتناب

ي قبل و هاسالبار مالي ناشي از انتشار اوراق تعهدزا در + 1336سال اي اعتبارات هزينه)

 ي و...(بازپرداخت اصل تسهيالت بانك

25816 

 448 1331سال گيري در اليحه بودجه منابع قابل تصميم

   .محاسبات تحقيق :خذأم

 

فروض مذكور، بر مبتنيبراساس برآوردهاي انجام گرفته  شودميكه مالحظه  طورهمان

 35از كل منابع قابل وصول )معادل حدود درصد  13 براي حدود 1حداكثرگيري امكان تصميم

 هزار ميليارد تومان( براي قوه مقننه وجود دارد. 

 1336درصد نسبت سال  21سال اخير حدود  15همانند  1331در سال هاي جاري هزينهاگر 

هاي جاري شود و هيچ مبلغي براي بايد صرف هزينههزار ميليارد ريال  448افزايش يابد، آنگاه كل مبلغ 

ر هاي دولتي يا انتشاتوان با فروش شركتشايد گفته شود كه مياعتبارات عمراني باقي نخواهد ماند. 

اي هفروش سهام شركتاوراق تعهدزا منابع جديدي را براي دولت ايجاد كرد كه در پاسخ بايد گفت اوالً 

اشاره خواهد شد، انتشار اوراق  4كه در بخش  طورهمانثانياً خوردار نيست دولتي از ظرفيت چنداني بر

ي آتي، خود به يكي از مشكالت بودجه كشور هاسالتعهدزا و آثار و تبعات آن بر وضعيت مالي دولت طي 

 تبديل شده است. 

هاي دولتي است كه در ادامه به آن با اين مسئله كنترل هزينه هيكي از راهكارهاي اصلي مواجه

 پرداخته شده است. 

 

 هاي دولت و بازار بدهي. وضعيت بدهي3

هاي دولت در كنار كاهش درآمدهاي نفتي و قابل توجه نبودن منابع حاصل از واگذاري رشد فزاينده هزينه

مالي از طريق تأمين طي سه سال اخير متوسل به ويژه بههاي دولتي موجب شده است دولت شركت

انتشار اوراق تعهدزا )شامل اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسالمي، صكوک اجاره، مرابحه و ...( شود. در 

هاي انجام شده، سازيدو نكته قابل توجه و حائز اهميت است. اول اينكه آمار و ارقام و شبيهباره اين

نامطلوب بوده و ثبات و پايداري مالي دولت  ،قدر انتشار اورا حكايت از آن دارد كه تداوم مسير طي شده

 نظربهي اخير هاسالشدت كاهش خواهد داد. دوم آنكه با توجه به عملكرد انتشار اوراق تعهدزا طي را به

                                                 

 14 گيريمنابع قابل تصميم حداكثرلذا  ،ظر گرفته شده استصورت حداقلي در نهناپذير ببا توجه به اينكه مصارف اجتناب .1

 درصد از كل منابع قابل وصول برآورد شده است.
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رسد انتشار اين اوراق از اهداف اوليه خود فاصله گرفته است. در ادامه به اختصار به تبيين اين موارد مي

 پرداخته شده است. 

 

و برآوردي از بار مالي  1335و  1333ي هاسال. تصويري از ميزان انتشار اوراق مالي طي 1-3

 1331و  1331 يهاسالاوراق تعهدزاي دولتي در 

ترتيب به 1335و  1334ي هاسالسنواتي در  ميزان كل اوراق مالي منتشر شده در چارچوب بودجه

  1.هزار ميليارد تومان بوده است 8/48و  2/11حدود 

براي سال  1335تا سال  1332قوانين بودجه سنواتي از سال براساس بار مالي اوراق منتشر شده 

ميليارد تومان مربوط  55111گردد. از اين مقدار حدود هزار ميليارد تومان برآورد مي 24بالغ بر  1336

سررسيد  1336ه اصل اوراق منتشر شده است كه در سال ميليارد تومان مربوط ب 185311به سود اوراق و 

  2 آنها فراخواهد رسيد.

همه هزار ميليارد تومان  3/83در مجموع انتشار  1336هاي قانون بودجه سال در تبصرهعالوه به

زار ه 5قانون بودجه تا « 5»تبصره « ط»شده است. همچنين در بند  مصوباوراق اسالمي ريالي انواع 

ميليارد دالر اوراق ارزي  3بالغ بر « 5»تبصره « ي»صورت ارزي و در بند تومان اوراق مالي بهميليارد 

  3.بيني شده استپيش

بر برخي فروض( كارشناسان سازمان برنامه و بودجه )مبتنيازسوي طبق برآوردهاي انجام گرفته 

با  4.ميليارد تومان است 651 براي سال جاري حدود 1336بار مالي اوراق مندرج در قانون بودجه سال 

 توان گفت كهمي 1335احتساب اين رقم به همراه بار مالي ناشي از اوراق منتشر شده تا پايان سال 

. اين خواهد بود 1331هزار ميليارد تومان بار مالي ناشي از انتشار اوراق در سال  05حدود 

هزار ميليارد تومان بابت اصل و  12از در مجموع كمتر  1336درحالي است كه طبق قانون بودجه سال 

هزار ميليارد توماني بين بار مالي ناشي از  13فرع اوراق مالي در نظر گرفته شده است. لذا تفاوت حدود 

وجود  1336و ارقام در نظر گرفته شده در بودجه سال  1336اصل و فرع اوراق مالي براي دولت در سال 

به نوپا بودن بازار بدهي در كشور، التزام دولت در عمل به تعهدات حالي است كه با توجه اين در 5.دارد

 سررسيد بسيار حائز اهميت است.  در اصل و سود اوراقتأمين خود بابت 

                                                 

 .1331، تيرماه «ها و راهکارهاي بهبود آنبازار بدهی، چالش». سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصاد كالن، 1

 . همان منبع.7

هزار ميليارد تومان با تضمين دولت  13بالغ بر  1331سال بيني شده در قانون بودجه از مجموع اوراق پيشذكر است شايان . 3

 خواهد بود.

ها و راهكارهاي بهبود آن، سازمان براي مالحظه مفروضات در نظر گرفته شده رجوع شود به گزارش بازار بدهي،چالش .4

 .1331برنامه و بودجه كشور، تيرماه 

مين أبه دولت اين اجازه داده شده است كه در صورت كمبود منابع براي ت 1335ي است براساس قانون بودجه سال . گفتن5

قانون  «5»تبصره  «ح»استفاده نمايد. همچنين در بند  1331اي سال سود اوراق مالي منتشر شده، از سرجمع منابع بودجه
هزار ميليارد  51ازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده، تا سقف به دولت اجازه داده شده است بابت ب 1331بودجه سال 

 لاير اوراق بهادار اسالمي منتشر كند.
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ست كه انتشار نامتوازن بايد مورد توجه جدي قرار گيرد آن ا 1331سال آنچه درباره اليحه بودجه 

نترل تعهدات دولت براي پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده تواند به افزايش غيرقابل كاوراق مالي مي

ي آتي منجر شود. لذا الزم است، دولت و مجلس به هاسالهاي باالتر در به كسري بودجهو  بيانجامد

اي استفاده از اوراق مالي توجه جدي نمايند. افزايش تعهدات دولت بابت اصل و سود مخاطرات بودجه

ت تعهدات خود بابتأمين اوراق منتشر شده قبلي، ممكن است دولت را مجبور به انتشار اوراق جديد براي 

انتشار  برآوردهاي انجام شده و برخي اظهارنظرهاي مسئول بار مالي ناشي ازبراساس  1.اوراق قبلي نمايد

  د.شوهزار ميليارد ريال برآورد مي 311حدود  1331اوراق در سال 

 

 . انحراف از اهداف اوليه انتشار اوراق اسناد خزانه0-3

 هايها و پيمانكاران بخش خصوصي، عدم شفافيت بدهيهاي بخش دولتي به بانكحجم باالي بدهي

هاي سازي حسابشفاف منظوربهها موجب شد تا دولت يازدهم مذكور و عدم توافق در ميزان اين بدهي

هاي خويش از بدهيسازي هاي دولتي از طريق اوراقمالي دولت و افزايش درجه نقدشوندگي بدهي

« ط»ين اين اوراق اسناد خزانه اسالمي است. بنا به مفاد بند مهمتر. كندظرفيت بازار بدهي استفاده 

كل كشور، به دولت اجازه داده شد اسناد خزانه اسالمي با حفظ  1333سال  قانون بودجه« 6»تبصره 

ه بدهي تسوي منظوربهنام و يا با نام صادر كند و صورت بييد را با سررسيد يك تا سه سال بهقدرت خر

 به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اي هسرمايهاي هاي تملك داراييمسجل خود بابت طرح

دهي سامان منظوربهتوان گفت اسناد خزانه اسالمي و ساير اوراق مالي اسالمي فوق ميبنا به مراتب 

هاي عمراني طراحي و اجرا هاي دولت و پرداخت مطالبات پيمانكاران طرحشدن بدهي بازار بدهي، شفاف

 1336 و 1335ي هاسالي اخير از كاركرد اصلي خود منحرف شده است. اين اوراق در هاسالاما در  ،شد

براي پرداخت بدهي دولت بابت خريد تضميني گندم، پرداخت مطالبات بخش سالمت از دولت و حتي 

تنها كاركردي براي ساماندهي اين اوراق نههاي آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفت. بدهي

اين موضوع كشور را در  هاي دولت ندارد بلكه خود به ابزاري براي ايجاد بدهي تبديل شده است.بدهي

يا اي نزديك با موضوع نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق مواجه خواهد كرد. بنابراين ممنوعيت آينده

ور طهاي جديد بايد بهاي يا ايجاد بدهيهنانتشار اوراق براي جبران كمبود اعتبارات هزيمحدوديت جدي 

 جدي مدنظر مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد. 

 

 

 

 

                                                 

 ست.در همين راستا 1331ون بودجه سال قان «5»تبصره  «ح» . گنجاندن بند1

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

11 

 

  آورد واقعي اعتبارات عمراني. بر3

 اعتبارات دادن به پرداخت برآورد منابع و اولويتبيشدليل بههاي مصوب، رغم تعادل ظاهري بودجهبه

 هاي دولت كاهش يافته است. در عمل سهم اعتبارات عمراني در پرداخت (جاري)اي هزينه

روند پرنوسان اعتبارات عمراني به قيمت جاري و كاهش سهم آن در مصارف عمومي دولت،  برعالوه

هاي عمراني رحنشانگر كاهش شديد قدرت اجراي ط نيز،هاي حقيقي روند اعتبارات عمراني به قيمت

، 1334هزار ميليارد تومان عملكرد اعتبارات عمراني در سال  26اي كه مبلغ گونهتوسط دولت است، به

( بوده است كه معادل 1331هاي ثابت سال به قيمتهزار ميليارد تومان ) 11ي معادل داراي قدرت خريد

 است. 1384قدرت خريد اعتبارات عمراني در سال 

ها و ساير درآمدهاي تمام منابع حاصل از نفت و ماليات 1336مل ديگر آنكه در سال أموضوع قابل ت

و منابع بسيار  دادها را خواهد هاي جاري كشور و پرداخت انواع بدهيهدر اختيار دولت عمدتاً كفاف هزين

هاي عمراني باقي خواهد ماند و عمده منابعي كه به اين بخش پرداخت خواهد شد به كمي براي طرح

رسد وضع مالي دولت با فرض تداوم شرايط فعلي مينظر بهنوعي ماهيت استقراض )انتشار اوراق( دارند. 

ها از اين حيث دشوارتر خواهد بود. برآوردهاي مركز پژوهش 1331نفت و اقتصاد كشور در سال  در بازار

درصد رشد  21ت سال اخير در حدود هاي جاري كشور همانند ميانگين بيسدهد اگر هزينهنشان مي

آينده  الهاي دولت كه سهزار ميليارد تومان انواع بدهي 32كند با توجه به لزوم بازپرداخت بيش از 

اعتبارات عمراني در اختيار دولت پرداخت براي در سال آينده ظرفيتي رسيد خواهد شد در عمل سر

 نخواهد بود. 

هاي هزار ميليارد تومان به طرح 31بر تخصيص رغم اعالم دولت مبنيآن است كه بهنكته مهم ديگر 

پذير ها براي خزانه امكانپرداخت بخش قابل توجهي از اين تخصيص 1،عمراني تا مهرماه سال جاري

صورت صورت اوراق پرداخت شده است و بخش بسيار كمي بهنبوده است و بخش مهمي از آن نيز به

 نقدي است. 

 

 ششم برنامه الزامات. 5

ر مستلزم ناپذيبرخي واقعيات مانند ميزان منابع قابل وصول و يا مصارف اجتناببر عالوهتهيه اليحه بودجه 

سعه هاي تورعايت چارچوب تعيين شده در قوانين است. برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامه

و  ينانه طي سنوات برنامه تعييسال خاص و تفصيلي الزاماتي را براي تهيه و تصويب بودجهطور بهكشور 

 .بررسي شده است 1331مقرر كرده است. در اين قسمت از گزارش اين الزامات براي اليحه بودجه سال 

                                                 

1. http://www.farsnews.com/13960716000138 
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 هاي مهمو برخي شاخص ايبودجه. ترازهاي 1-5

 در دولت عمومي بودجه ايهزينه اعتبارات ( قانون برنامه ششم، سقف1ماده )« ب»بند « 2»در جزء 

منظور ايجاد انعطاف، به جدولي مشخص شده است. همچنين به برنامه در قالب قانون اجراي يهاسال

 درصد پانزده تا ي جدول مذكور حداكثرهارديفمصارف در  و منابع افزايش و جاييدولت اجازه جابه

 .سنواتي داده شده است بودجه لوايح قالب در( 15%)

اجازه جابجايي بين درصدي سقف منابع و مصارف و  15هرچند حكم برنامه ششم با وجود افزايش 

اي نوشته شده است كه دست دولت نسبت به اعمال هرگونه تغييراتي باز گونهدرصد به 15اجزاي آن تا 

موضوعي مهم و در مرحله اجراي بودجه ويژه بهاي هاي بودجهاما رعايت و حفظ ترازها و نسبت ،است

هاي مالي در مرحله اجراي بودجه و نسبتاي واقع تقيد دولت به حفظ ترازهاي بودجهقابل اعتنا است. در

 1.تواند تا حدودي به برقراري انضباطي مالي كمك كندمي

به اختصار  3هاست در جدول اي كه دولت موظف به رعايت آندجههاي بوها و شاخصبرخي از نسبت

 ص داخليدرصد، نسبت ماليات به توليد ناخال 18اشاره شده است. بر اين اساس نسبت درآمد به هزينه 

 درصد است. 21درصد و سهم اعتبارات عمراني از مصارف  8

 

 در برنامه ششم توسعه  1331ها و اهداف كمّي بودجه سال . شاخص3جدول 

 درصد(–)هزار ميليارد ريال 

 عنوان شاخص/هدف كمي

قانون 

بودجه 

1331 

بيني پيش

 1331بودجه 

 در برنامه

بيني پيش

 15با  1331

 درصد افزايش

 درآمد به هزينهنسبت 

 نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي

 نسبت تراز غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي

 اي به توليد ناخالص داخلينسبت اعتبارات هزينه

 اي به كل مصارفت هزينهانسبت اعتبار

 اي به كل مصارفهاي سرمايهتملك دارايينسبت اعتبارات 

 هاي مالي به كل مصارفنسبت اعتبارات تملك دارايي
  :توضيحات

قانون  4هاي سوم و چهارم با استفاده از اطالعات جدول و ارقام ستون 1336ارقام ستون دوم با استفاده از اطالعات قانون بودجه . 1

 توسعه محاسبه و درج شده است.برنامه ششم 

در اختيار نداشتن ارقام واقعي فرض شده است كه صورت كسر دليل بهاي به توليد ناخالص داخلي هاي ارقام بودجهدر مورد نسبت .2

 اما مخرج كسر )توليد ناخالص داخلي( ثابت بماند. ،اي( افزايش يابد)ارقام بودجه

                                                 

تواند اعتبارات درصدي اجزاي منابع و مصارف عمومي به اين معنا است كه مثالً دولت مي 15اختيار دولت در جابجايي  .1

هزار ميليارد لاير(  434( و در مقابل اعتبارات عمراني را به همين ميزان )1115*7337=434درصد افزايش دهد ) 15اي را هزينه
شود. اين ( مي237-434=343هزار ميليارد لاير ) 343راني پس از جابجايي برابر كاهش دهد يعني رقم نهايي اعتبارات عم

اما  ،معناستقانون برنامه ششم بي 4شود. بنابراين رعايت جدول ها نيز ميتغيير باعث به هم ريختن همه ترازها و نسبت
 كننده باشد.تواند كمكحدودي ميانه در عمل و موقع اجراي بودجه تا يها و ترازهاي قانون بودجه سالرعايت نسبت
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 ها. هدفمند كردن يارانه0-5

هاي انرژي و ساير آب و حامل( قانون برنامه ششم به دولت اجازه افزايش تدريجي قيمت 33در ماده )

همچنين در اين  1هاي مشخص داده شده است.و صرف منابع حاصله در حوزه ايكاالها و خدمات يارانه

جدول  مطابقا را ههاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانهها و پرداختدريافتماده دولت مكلف شده 

 2.هاي سنواتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم كندهمراه با بودجه 4

 

 ها در سنوات برنامه ششمكردن يارانه هاي هدفمندها و پرداختيدرج دريافتي. 3جدول 

 ها )منابع(دريافتي
ميليارد 

 ريال
 ها )مصارف(پرداختي

ميليارد 

 ريال

هاي حاصل از كل دريافتي

هدفمند  اجراي قانون

 هاكردن يارانه

 

  افزودهماليات بر ارزش

  ها(كننده انرژي )به تفكيك شركتهاي توليد و توزيعسهم شركت

  رداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارهاپ

  كمك به بخش سالمت

اعتبارات مربوط به اصالح تأمين از طريق  مايت از توليد، اشتغالح

ونقل و قانون توسعه حمل 4/12/1383مصوب الگوي مصرف انرژي 

 18/3/1386و مديريت مصرف سوخت مصوب 

 

تحت حمايت كميته امداد  حـداقل مسـتمري خانوارهـاي مـددجويان

 قانون( اين 13ماده )و سازمان بهزيستي موضوع  (ره) امام خميني
 

 

 . استفاده از نفت در بودجه3-5

خاص براي سهم دولت، صندوق توسعه ملي و طور به(( 51( و )1)مواد ) در قانون برنامه ششم توسعه

 زير تعيين تكليف شده است.شرح بهاز عوايد حاصل از صادرات نفت  شركت ملي نفت ايران

 سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز 

 درصد 32 معادل

  درصد 5/14معادل  ايران از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گازسهم شركت ملي نفت. 

 (%3سه درصد ) معادل نيافتهخيز، گازخيز و توسعهسهم مناطق نفت. 

                                                 

 افزایش جهت در هایارانه کردن هدفمند و انرژی و آب مصرف در وریبهره افزایش اجتماعی، عدالت ارتقای منظوربه الف( .1

 خدمات و کاالها سایر و انرژی هایحامل و آب قيمت که شودمی داده اجازه دولت به اقتصاد، در مردم نقش توسعه و توليد
 سال انپای تا تدریجبه توليدات، و صنایع برای رقابتی و نسبی مزیت حفظ و اقتصادی و اجتماعی مالحظات رعایت با را اییارانه
 صورتبه حاصل منابع از و اصالح 15/11/1333 مصوب هایارانه کردن هدفمند قانون( 3) و( 7) ،(1) مواد به توجه با 1411

 ارتقای و هوا آلودگی کاهش انرژی، شدت کاهش وری،بهره غيرنفتی، صادرات از حمایت اشتغال، توليد، افزایش برای هدفمند
 گذاریسرمایه و عملياتی هایهزینه تأمين و نيازمند خانوارهای از اجتماعی هایحمایت و اجتماعی عدالت هایشاخص
 .آورد عملبه را الزم اقدام انهيسال هایبودجه ارچوبچ در ربطذی هایشرکت

 کردن هدفمند قانون با مرتبط هایپرداخت و هادریافت است مکلف دولت قانون، اجرای در شفافيت ایجاد منظوربه ب( .7

 کند. تقدیم اسالمی شورای مجلس به سنواتی هایبودجه با همراه زیر اقالم حاوی ایجداگانه جدول در را هایارانه
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 ( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت به وزارت راه و شهرسازي %1) درصد اختصاص يك

 .يافتهكمترتوسعهريلي با اولويت مناطق ونقل حملهاي طرح براي

 

 هاي دولت. كنترل بدهي3-5

هاي دولت وجود ( قانون برنامه ششم توسعه احكامي براي كنترل و ساماندهي بدهي8ماده )« ت»در بند 

هاي دولتي به توليد ناخالص حفظ نسبت بدهي دولت و شركتها عبارت است از ين آنمهمتردارد كه 

 :ست ازا اين بند عبارت در سطح حداكثر چهل درصد. مفاد داخلي

 :هاي دولت از طريقت( ساماندهي بدهي 

 در سطح حداكثر  هاي دولتي به توليد ناخالص داخليحفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركت

 ،چهل درصد

 ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عموميساماندهي اصل بدهي، 

  خزانه و استفاده از اوراق بدهيحذف تدريجي اوراق تسويه، 

 تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني. 

 ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديقانون رفع موانع تول( 1ماده ) «پ»بند برمبناي همچنين 

تعهدات و مطالبات قطعي شده و ها همزمان با ارائه اليحه بودجه، جدول بدهي»دولت موظف است  كشور

ها و مؤسسات اعتباري دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانك

و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسالمي 

 يرد. مدنظر قرار گ 1331لذا الزم است درج اين جدول در اليحه بودجه سال «. ارائه كند

هاي كنترل بدهي كه پيشتر اشاره شد، الزم است دولت  طورهماندولت هاي در رابطه با بدهي

 خود را در دستور قرار دهد. براي اين منظور الزم است تا:

  جاري اكيداً پرهيز شود.هاي هزينهتأمين  منظوربهاز انتشار اوراق 

  اكيداً پرهيز شود. اوراق سررسيد شدهبازپرداخت اصل و فرع  منظوربهاز انتشار اوراق 

 

 بر عملكرد  . بودجه مبتني1

بر ريزي مبتنيهاي سازمان برنامه و بودجه به محدوديت منابع، طرح مجدد موضوع بودجهيكي از واكنش

 است.  1331عملكرد براي سال 

كند با مرتبط كردن مخارج صورت گرفته بر عملكرد، رويكردي است كه تالش ميريزي مبتنيبودجه

بودجه را افزايش دهد. در ايران  كارآييريزي به اهداف و عملكردهاي آن سيستم، در يك سيستم بودجه

هاي ريزي انجام شده و تالشاين شيوه بودجهسازي نيز طي دو دهه گذشته اقدامات متعددي براي پياده
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اما تا به حال نتايج مطلوب حاصل نشده است. مهمترين  ،استنظري و اجرايي در اين زمينه صورت گرفته 

بر تنيريزي مبانتظاراتي كه از اجراي بودجه هاي صورت گرفته آن است كه اساساًدليل عدم موفقيت تالش

عبارت ديگر، بهريزي خارج است. فته، از عهده اين شيوه بودجهعملكرد در بين مسئوالن شكل گر

در اي كند( قرار نيست معجزهييد ميأبر عملكرد )همچنان كه تجربيات جهاني نيز تريزي مبتنيبودجه

بر عملكرد ابزاري براي ريزي مبتني، بلكه بودجههاي جاري دولت صورت دهدكاهش يا كنترل هزينه

هاي جاري دولت در گرو كه كنترل هزينهحاليهاي دولت است. دروري هزينههبهرو  بهبود كارآيي

قع پس واني، يارانه پرداختي و... است. درهاي اساسي در رابطه با ميزان استخدام نيروي انساگيريتصميم

ن اكند تا در برخي از )نه همه( اركبر عملكرد كمك ميريزي مبتنياز اتخاذ اين تصميمات كالن، بودجه

 ها بهبود يابد.هزينه كارآييبودجه دولت، 

 هاي بودجه دولتكامل و موفق در تمام بخشطور بهبر عملكرد در هيچ كشوري ريزي مبتنيبودجه

زي آن ساهايي از بودجه دولت كه امكان پيادهورت گزينشي در بخشصپياده نشده است. بلكه همواره به

را دارند، پياده شده است. چندين كشور آفريقايي يا برخي كشورهاي غربي )مانند استراليا و نيوزيلند( 

و در تمام بودجه دولت اجرا كنند، شكست خورده  كاملطور بهكه در دهه نود ميالدي تالش كردند آن را 

 ها نيز در آن است كه اصوالًناكامي و بعد از چند سال آن را كنار گذاشتند. يكي از مهمترين داليل اين

هاي دولتي با معيارهاي كمّي قابل سنجش نيستند تا بتوان بسياري از خدمات ارائه شده توسط دستگاه

منجر به تهيه پيوست درحال حاضر كرد )رويكردي كه  ها تدوينبودجه دستگاه را براساس آن شاخص

 آن مشخص است(. كارآييبودجه شده و نا 4

ش تواند در افزايتوان داشت( ميبر عملكرد )براساس انتظار منطقي كه از آن ميريزي مبتنيهبودج

ها منجر شود، اما به اي به كنترل هزينهها موفق باشد و حتي تا اندازهبرخي دستگاه كارآييوري و بهره

ح و فت اصالر بايد گعبارت بهتمزمن بودجه كشور نخواهد بود. به هيچ وجه قادر به حل مسائل اساسي و

 ريزي متفاوت است. اي، با اصالح ساختار بودجهتغيير يك ابزار بودجه

 

 اياستفاده از ابتكارات بودجهضرورت . 1

گيري زيادي در اختيار قوه ، منابع قابل تصميم1331براي سال  قبل تبيين شدهاي كه در قسمت طورهمان

نظر هبهاي دولت منجر به كاهش بيشتر اين منابع خواهد شد. مجريه و قوه مقننه نبوده و عدم كنترل هزينه

ها رويكرد افزايش منابع عمومي و كنترل هزينه دوگيري رسد براي افزايش سهم منابع قابل تصميممي

 كرد. ادياي هابتكارات بودجعنوان بهتوان مي ر پيش گرفته شود كه از اين اقداماتطور همزمان دهبايست بمي
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 1.و افزايش درآمدهاي دولت پيشنهاد شده استها جهت كنترل هزينهاي هدر ادامه برخي از اين ابتكارات بودج

 

 هادر اين بخشها پرهزينه و حركت به سمت كنترل هزينههاي شناسايي حوزه. 1-1

هاي شود كه از يك طرف هزينهمي اقتصادي، اجتماعي متعددي در كشور اجراهاي طرحدرحال حاضر 

. الزم همراه نيست كارآييكرد اين مبالغ با اند و از طرف ديگر هزينهدولت تحميل كرده سنگيني بر

سال بر طرح تحول سالمت فشارهاي سنگيني را هر ها، طور مشخص سياست هدفمند كردن يارانههب

 اناجماع نظر مناسبي مي ،آورند. اين در حالي است كه از منظر كارشناسيمي بودجه عمومي دولت وارد

مذكور از منطق هاي در هر يك از حوزهفعلي به شكل كرد منابع كارشناسان وجود دارد كه هزينه

 اقتصادي برخوردار نبوده و با اتالف منابع ملي مواجه هستيم. لذا الزم است:

اختصاص يارانه صرفاً به افراد نيازمند  با هاروند كنوني اجراي سياست هدفمند كردن يارانه -

 اصالح گردد.

 بندي خدماتويژه كنترل تقاضا از طريق سطحو به حوزه سالمتهاي با اصالح و تعديل تعرفه -

 اين طرح كنترل شود.هاي هزينهو ... روند افزايش 

 

 آنهاهاي و فروش داراييو توجيه اقتصادي عمراني فاقد اولويت هاي توقف طرح. 0-1

عمراني است كه فاقد هاي توقف طرحضرور دولت، غيرهاي براي كنترل هزينهراهكار عملياتي ديگر 

اولويت بوده و توجيه فني و اقتصادي نيز ندارند. اين اقدام با توجه به اطالعات در اختيار سازمان برنامه 

تمالي دارد. پس از احهاي نياز به مديريت مقاومتو البته  اجرايي عملياتي استهاي دستگاهو بودجه و 

يندي شفاف و رقابتي )حتي به قيمتي آو امتيازات طرح را در فرها اراييتوان دمي ها،توقف قطعي طرح

 ي آيندههاسالو  1331سال هاي كاهش هزينهبر عالوهبه بخش خصوصي فروخت. اين راهكار  2(نازل

ابع بخشي از من شودمي در ضمن پيشنهاد تواند تا حدي براي دولت درآمدزايي هم داشته باشد.مي

 دستگاه و منطقه مربوطه اختصاص يابد.  هاي مورد نظر، بهطرحهاي حاصل از فروش دارايي

 

 افزايش درآمدهاي گمركيتالش براي قاچاق تشديد مبارزه با . 3-1

تر باشد، واردات اين كاالها از مسيرهاي قانوني بيشتر شده و در تر و پرهزينهسختهرچقدر قاچاق كاال 

اري با همك دولتالزم است توان انتظار داشت درآمدهاي گمركي افزايش يابد. براي اين منظور مي نتيجه

 دشوارتر كند.تر و انتظامي واردات قاچاق را پرهزينهنظامي و هاي دستگاهازجمله مختلف هاي دستگاه

                                                 

توجه به  مجلس است، با دولت وهمكاري مذكور ضمن آنكه نيازمند  ياهپيشنهاد شايان ذكر است، استفاده از هر يك از .1

سوي دولت در اليحه بودجه ريزي در كشور، الزم است كه ازآيند بودجههاي قواي مجريه و مقننه در فرحوزه اختيارات و صالحيت
 گنجانده شوند.

ها انجام شده است، طبيعتاً بخش خصوصي حاضر گونه طرحهايي كه در اينآمد بودن هزينهگفتني است با توجه به ناكار .7

 ها بپردازد.هاي اين طرحست مبلغ بااليي براي خريد داراييني
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 مالياتيحساب خوش مؤديانبدون فشار بر مالياتي افزايش درآمدهاي تالش در جهت . 3-1

از توليد ناخالص داخلي در تور مالياتي قرار  درصد 41به اذعان مسئوالن مربوطه حدود درحال حاضر 

دهد و از طرف ديگر منجر به فشار بر مي ندارد. اين امر از يك طرف درآمدهاي مالياتي كشور را كاهش

گردد. براي گذار از اين مي شناخته شده جهت وصول درآمدهاي مالياتي تعيين شده در بودجه مؤديان

 گردد:مي رد ذيل پيشنهادمشكل استفاده از سه رويك

  غيرضرورهاي معافيتدامنه كاهش 

هاي ناخالص داخلي در ايران اعطاي معافيتيكي از داليل اصلي سهم ناچيز درآمدهاي مالياتي از توليد 

 مختلف يا كاالها و خدماتهاي موجب قوانين به بخشالبته بههايي كه گسترده مالياتي است. معافيت

 اين مواردند.ازجمله گوناگون داده شده است. معافيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 

 جلوگيري از فرار مالياتي 

 كه اجراي كامل شور اجراي نظام جامع مالياتي استاز فرار مالياتي در ك هاي اصلي جلوگيرييكي از راه

سفانه تا امروز اين همكاري توسط ذيربط امكانپذير نخواهد بود. متأهاي آن بدون همكاري همه دستگاه

هاي تواند با استفاده از صالحيتمي طور كامل انجام نشده است. مجلس شوراي اسالميهبها همه دستگاه

 نظارتي خود به تسريع در اجراي كامل اين نظام كمك شايان توجهي نمايد.

 مالياتيهاي گسترش پايه 

 بارهيندر اكند. مالياتي راهبرد ديگري است كه به افزايش درآمدهاي مالياتي كمك ميهاي گسترش پايه

گذاري يك سرمايهعنوان به)باالتر از مبلغي مشخص  بانكيهاي سپردهسود ماليات بر توان به وضع مي

  و وضع ماليات بر عايدي سرمايه اشاره نمود. سودآور و بدون ريسك(

 

 نفعانيو مشاركت ذ يهماهنگ شيجهت افزا ديعوا 1ميتسه كردياستفاده از رو. 5-1

هاست كه از طرف متخصصين هاي كاهش هزينه و افزايش درآمدهاي دولتي مدتحلبسياري از راه

اكثر اين موارد به نتيجه مطلوب منجر اين شود. با وجود قوانين مختلف نيز منعكس ميمطرح و در 

هاي عمراني، هاي اجرايي، مصرف بهينه انرژي، واگذاري طرحهاي جاري دستگاهاند. كاهش هزينهنشده

 هايي عموميوري يا اجراي پروژهاستفاده از سرمايه و تخصص بخش خصوصي براي افزايش بهره

 هايي از اين موارد هستند.نمونه

اجراي  ها برايبايست در نبود انگيزه در دستگاهمي عدم موفقيت رايكي از داليل رسد كه مينظر به

بين چند  مسئلهراهكارهاي فوق جستجو كرد. نبود انگيزه در كنار اين امر كه در اكثر موارد مذكور، 

هي عنوان توجيان بهذينفعازسوي علل و عوامل متعددي  شود كهمي دستگاه مشترک است، منجر به اين

                                                 

1 Gain Sharing 
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ها مند شدن دستگاهالزم است تا تدابيري براي انگيزه دبراي عدم اجراي قانون مطرح شود. در اين موار

 استفاده از مكانيسم تسهيم عوايد است. هاي كارآمد براي نيل به اين اهداف انديشيده شود. يكي از روش

هاي سيستم تسهيم عوايد خلق شرايطي است كه تحت آن سياستگذار و دستگاهاوليه يك هدف 

ا منافع ي) هاي مورد نظر منتفع شوند. در اين سيستم منفعت دستگاهها، از اجراي سياستمجري سياست

 .خورددر اداره امور كشور گره مي كارآييافراد( با افزايش 

هاي وري در سازمانها و افزايش بهرهقابليت كاربرد در كاهش هزينه 1هاي تسهيم عوايدسيستم

ها همچنين در قراردادهاي ميان بخش خصوصي و دولتي قابل به اين سيستم مختلف دولت را دارند.

سيستم آزمايشي تسهيم عوايد را در خالل  13تجربه آمريكا اياالت متحده دولت  كارگيري هستند.

. اندهها در وزارت دفاع اين كشور مورد آزمايش قرار گرفتتمامي اين سيستم ته است.داش 1381ي هاسال

برخي از  ميليون دالر گزارش نمودند. 1تا  1ها را در بازه هاي تسهيم منافع كاهش هزينهتمامي سيستم

تمام كاهش كارهاي نيمه زير است:ترتيب بهها نيز منافع غيرمستقيم گزارش شده توسط اين سيستم

كار، كاهش نرخ انتقال و جابجايي كارمندان، كاهش مرخصي باشته شده، كاهش قابل توجه اضافهان

سيستم تسهيم منافع در بسياري از درحال حاضر بيماري و افزايش كيفيت كارهاي انجام شده. دليل به

 د.گيرهاي دولتي در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميسازمان

اشاره نمود. مطابق با قانون آمريكا جايزه كاهش هزينه سفر در  بهتوان مي مثالي كاربردعنوان به

بودن  و اقتصادي كارآييمقامات دولتي مجاز هستند تا به كارمنداني كه به افزايش آمريكا اياالت متحده 

ها اين قانون بسياري از سازمانبراساس  .كنندرداخت پنمايند پاداش نقدي هاي دولتي كمك ميفعاليت

ند، كنتالش ميموريتي أم هاي سفراي براي پرداخت پاداش به كساني كه در جهت كاهش هزينهبرنامه

مايي هاي هواپيتسرويس تخفيف بليها كارمنداني كه با استفاده از تحت اين برنامه اند.اندازي كردهراه

ر بخش د كنند.را كسب مي بليتخود را خريداري نمايند سهمي از تخفيف دريافتي براي هزينه  بليت

از اين  درصد 51اي هزينه اقامت خود را كاهش دهند تا سقف گونهبهها كارمنداني كه ديگر اين برنامه

نزد دوستان و مت اقااين كاهش هزينه ممكن است با  نمايند.مقدار هزينه كاهش يافته را دريافت مي

 تر يا با استفاده مشترک از اتاق هتل حاصل شود.در هتل ارزاناقامت خانواده، 

من به كار گرفته شود و ض دولتي هاي مختلفد در بخشتوانمكانيسم تسهيم عوايد در ايران نيز مي

سم ن است كه مكانينكته قابل توجه اي بكاهد.به ميزان قابل توجهي  دولتهاي از هزينه كارآييافزايش 

                                                 

 شوند:تسهيم عوايد به دو دسته تقسيم ميهاي سيستم .1

  ،هاي تسهيم عوايد ماليسيستم ـ

هاي تسهيم عوايد مالي تنها با فراهم كردن عوايد مالي به ايجاد . سيستمهاي تسهيم عوايد مشاركتيسيستمـ 

بر پرداخت عوايد مالي، عالوه هاي تسهيم عوايد مشاركتياما سيستم پردازند.وري ميدر كارمندان براي افزايش بهرهانگيزه 

براي  انهاي كارمندها از ظرفيتيستماين س كنند.حل براي مسائل مرتبط با شغلشان را نيز فراهم ميامكان پيشنهاد راه

، ددارن را هاي تسهيم عوايدهايي كه تجربه طوالني در استفاده از سيستمسازمان كنند.وري استفاده بهتري ميافزايش بهره

د، بلكه باش ها معتقدند تسهيم عوايد نبايد تنها يك سيستم افزايش انگيزهآن دهند.سيستم نوع دوم را به نوع اول ترجيح مي

 وري مورد استفاده قرار گيرد.براي تشويق كارمندان در افزايش بهرهفلسفه مديريتي  عنوانبه تواندمي
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تسهيم عوايد براي هر موقعيت به طراحي مخصوص به خود نياز دارد و از يك طرح واحد در تمامي 

در ادامه چند نمونه از مواردي كه قابليت به كارگيري اين مكانيسم در  توان استفاده نمود.شرايط نمي

 شود:كشور را دارند ارائه مي

  بودجه اختصاص يافته شده خود را تا انتهاي سال مصرف  در صورتي كه دستگاهيدرحال حاضر

ورت شود تا در صننمايد، مطابق با قوانين بايد اين بودجه به خزانه برگردانده شود. اين قانون موجب مي

 .وجود داشته باشداضافي در انتهاي سال  مخارج ايجادانگيزه براي وجود منابع مازاد در بودجه دستگاه، 

مكانيسم تسهيم عوايد و منتفع كردن دستگاه و مديران از بودجه باقي مانده در انتهاي سال با استفاده از 

  توان از اين اتفاق ناخوشايند جلوگيري نمود.مي

  نون كوسط سازمان برنامه انجام گيرد تااي كه بايد تهاي سرمايههاي تملك داراييطرحواگذاري

اين  توان انگيزه واگذاريكارگيري مكانيسم تسهيم عوايد مناسب ميهبا ب با مشكالتي همراه بوده است.

 كرد.ها به بخش خصوصي توانمند را افزايش داده و اين امر را تسريع طرح

 تواندميشود دنبال ميگيري از خدمات فناوري اطالعات كه در قانون دولت الكترونيك بهره 

توان كارگيري مكانيسم تسهيم عوايد ميهبا ب هاي دولتي شود.وري باالتر نظام اداري دستگاهموجب بهره

وق سرا در جهت حركت به سمت دولت الكترونيك  نظرپيمانكار بخش خصوصي و بخش دولتي مورد 

 داد.

 گازي به  هايكارگيري مكانيسم تسهيم عوايد براي تغيير نوع نيروگاهمثال ديگر در اين باره به

نكار بين مالك نيروگاه و پيماها كه عوايد حاصل از افزايش راندمان نيروگاهطوريهب .تركيبي است سيكل

 بهبوددهنده عملكرد نيروگاه تقسيم شود. 

  ي تمامي مندبا بهره تواند با استفاده از اين مكانيسم دنبال شود.نقل عمومي نيز ميوحملتوسعه

طرفين درگير )شامل دولت و شهرداري( در اين امر از عوايد حاصل شده انگيزه الزم براي هماهنگي و 

 عمومي را ايجاد نمود.ونقل حملحركت در جهت توسعه 

 

 ايشفافيت بودجه بهبود .5

اليحه بودجه و يكي از محورهاي مهمي كه در ارائه اليحه بودجه الزم است مدنظر قرار گيرد، شفافيت 

تصويبي و نظارتي هاي مانع تحقق صالحيت ارقام مندرج در آن است. عدم شفافيت در بودجه عمالً

بايست مدنظر مي شود. اهم مواردي كه در اين رابطهمي ريزيآيند بودجهمجلس شوراي اسالمي در فر

 قرار گيرند عبارتند از:
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قانون اساسي، الزم است همه اعداد و ارقام وپنجم پنجاهو وسوم پنجاه، ودومپنجاهاصول براساس  .1

عبارت ديگر، تمام  اعداد و ارقامي كه به نوعي منابع و مصارف ودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. بهب

 دهد بايد در سرجمع بودجه منعكس شود. مي قرارتأثير دولت را تحت 

ل بين مصارف متعدد، هزينه خواهند اند و در عميي كه در آن وجوه متمركزي درج شدههارديف .2

هاي مندرج در ي متفرقه كه ناظر بر سرجمع اعتبارات طرحهارديف. همانند برخي شوندشد حذف 

انون مزبور براي ق 3يا  8يي كه در جداول هارديفهستند، يا  1336قانون بودجه سال  21و  13جداول 

 اند.شده اراي كد اصلي رديف بودجه، تعبيهي دهاي اجرايدستگاه

سازي مجوزهاي مختلف مالي جهت ي متفرقه، ضمن ضرورت شفافهارديفدرباره اعتبارات  .3

يي كه دستگاه يا محل مصرف آنها مشخص هارديفشده، الزم است ي درجهارديفبيني اعتبار در پيش

 درج شوند. -تحت عنوان كد فرعي–نيست حذف شده و همه آنها ذيل دستگاه و محل مصرف مربوطه 

سر لحاظ شده است )همانند هايي كه به داليل مختلف بودجه آنها سربهها يا شركت، دستگاهمهمتراز همه 

 زيان دريافت نمايند.ي متفرقه كمكهارديفاي( نبايد در هاي منطقههاي آب و فاضالب و برقشركت

 «هـ»درباره استفاده از سازوكارهاي تهاتري مانند اعطاي رايگان قير، بنزين يا نفت )مقرر در بند  .4

تري ناظر بر تعيين مبلغ تهاتر اين موارد و (، الزم است ترتيبات شفاف1336قانون بودجه  «1»تبصره 

 گردد.بودجه لحاظ  اليحهمنحصر كردن استفاده از اين سازوكار در موارد تعيين شده در 
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