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 ١خالصه گزارش 

 د؛از بودجه دولت امكان ندار  ينفت  يارزها  كيبا تفك در اقتصاد كشور به جز  نهيريو د يدو رقم ياز شر تورمها  ييرها

ــ  يكاف   يچه دولت درآمد نفت ــ   دداشــته باش (توســعه   ينســل  نيصــرف منافع ب  ديبا ينفت  ي. درآمدهادو چه نداشــته باش

اختهايز رفتهيپ  يهايو انتقال تكنولوژ رـس ود. تفكيك ارزهاي نفتي از بودجه دولت هم امكانپذي) ـش ت مگر با كاهش  ـش ر نيـس

انات در تراز عملياتي بودجه (كـسري و  ١٥و رـساندن آن به زير    تمر كـسري تراز عملياتيمسـ  درـصد. حدي كه بتوان نوـس

مازاد) را با اســتفاده از اوراق بدهي دولت هموار نمود. اين گزارش ســياســتي با هدف ارائه راهكارهايي جهت خشــكاندن 

ه لي تورمريـش و هاي مزمن وهاي اـص اد كـش نهادهدورقمي در اقتـص ده و پيـش ري ر تهيه ـش ايي براي كاهنده نمودن روند كـس

تر بودن بحثها از يك ـسو و با توجه به زمان تهيه گزارش كه با  دهد. به منظور ملموستراز عملياتي بودجه دولت ارائه مي

ين وجود،  اي ـشده اـست. با اويژهنيز تمركز   ١٤٠٠همزمان ـشده اـست، بر اليحه بودجه  ١٤٠٠فـصل تـصويب بودجه ـسال  

  ها و پيشنهادات منبعث از آنها براي بودجه ساالنه دولت به صورت كلي قابل استفاده است.لخيلي از تحلي

اـست كه اقتـصاد ايران حدود ـسه ـسال ـشرايط ـسخت ركودي و تورمي ناـشي  در حالي تدوين ـشده ١٤٠٠اليحه بودجه 

گذارد. اقتـصاد ايران دي را پـشت ـسر مياي ناكارا و غلط اقتـصااي از ـسياـستهز مجموعهاز بروز تحريمها، بيماري كرونا و ني

) منفي بودن رـشد  ٢) كـسري بودجه و تورم ناـشي از آن، با مـساله ١ـشود كه عالوه بر معـضل  مي ١٤٠٠در حالي وارد ـسال 

رمايه د توليد و خالص ـس ت. بناب٣گذاري و رـش ت دهكهاي پايين روبروـس ت تا بودج) وخامت معيـش  ١٤٠٠ه راين الزم اـس

شـود كه اين سـه موضـوع را مدنظر قرار داده و به دنبال تخفيف ابعاد مختلف اين معضـالت باشـد. اهم  به نحوي تنظيم 

  :٢مسائلي كه بايد در تصويب اليحه بودجه در نظر گرفته شود عبارتند از

   انقباضي پوليكنترل و كاهش كسري بودجه و كمك به اجراي سياست 

 گذاري  سرمايه از طريق افزايش انگيزه سازي رشد اقتصاديزمينه 

 پذير هاي آسيبايجاد چتر حمايتي براي تامين حداقل معيشت خانواده 

 
زاده بوده و نگارش  پور با راهبري سيدعلي مدنيتيم پژوهشي تحقيق حاضر متشكل از سيدعلي مدني زاده، سينا ضيايي، سعيد عباسيان، محمدرشاد اصفهاني و محمدرضا حسن ١

يدعلي مدني يان، محمدرـشاد اگزارش توـسط ـس يايي، ـسعيد عباـس ينا ـض تقيم و پور انجام  ـصفهاني و محمدرـضا حـسنزاده، علي مروي، ـس ـشده اـست. در اين گزارش به ـصورت مـس

يدمحمدصـادق الحسـيني، مرتضـي زمانيان،   اوره ـس تقيم از مـش يدعباس پرهيزكاري، امير كرماني، غيرمـس يداحسـان خاندوزي، ـس مي، نيلوفر دمنه، ـس اكري، محمد قاـس مجيد ـش

 شده است.  زه و فرهاد خانميرزايي بهره برده محمدحسين رحمتي، هادي سبحانيان، داريوش اباحم
 توضيح بيشتر و جزئيات مربوط به اين پيشنهادات در متن گزارش ارائه شده است. ٢
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الحي در اليحه بودجه  لي اـص نهادات اـص اس، در اين گزارش برخي پيـش رايط هم  ١٤٠٠بر اين اـس كه با توجه به جميع ـش

ته و  دههم بتواند اثر قابل توجهي را بگذارد قابليت اجرا داـش ت. الزامات و راهكارهاي  ارايه ـش رح زير اـس نهادي به ـش پيـش

 باشد:مي

 درصد رشد نكند. به طور   ٢٠درصد باشد. كل بودجه نيز بيش از    ١٥هاي جاري بودجه كمتر از  نرخ رشد هزينه

 مشخص:  

o ١٣٩٩ه نسبت به قانون بودج حقوق براي افزايش صدي در ٢٠ اعمال سقف 

o درصد  ١٥ولت حداكثر تا هاي دافزايش اسمي ديگر هزينه 

o خصوصي به بخش خصوصي  -واگذاري طرحهاي عمراني از طريق مشاركت عمومي 

o ها توسط مجلس شوراي اسالمي عدم افزايش هزينه 

o ساماندهي به صندوقهاي بازنشستگي 

  براي افزايش درآمدها عبارتند از:بيني شود. پيشنهادات بينانه پيشرشد درآمدهاي دولت به صورت واقع 

o بيني شده مبتني بر تورم و اجرايي سازي قانون پايانه  درآمدهاي مالياتيح  اصال هاي فروشگاهي پيش 

 جهت جلوگيري از فرارهاي مالياتي 

o   اصالح درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده مبتني بر اخذ ماليات بر مصرف و همزمان كاهش نرخ ماليات

 عملكرد 

o ن از  اصالح  ارز گمرك  ني  ٤٢٠٠رخ  نرخ  به  تعرفه  ماييتومان  برخي  اصالح  و  (به همراه  تجاري)  هاي 

 تخصيص نيمي از منابع آزاد شده آن به طرح چتر حمايتي يكپارچه

o   از منابع آزاد شده آن به طرح چتر    كاالهاي اساسي  توماني  ٤٢٠٠حذف كامل ارز و تخصيص نيمي 

 پارچهحمايتي يك

o  مانند فوالد، پتروشيمي متناسب با نرخ تورم اصالح نرخ سوخت و خوراك صنايع 

o   درصدي (و يا به مزايده    ١٠٠با لحاظ تعرفه  اعطاي مجوز انتقال خودرو از مناطق آزاد به داخل كشور

 گذاشتن مجوز) در كنار ممنوعيت واردات خودرو به اين مناطق

o   ي و فروش سهامهاي به خصوص درآمدهاي نفت  در اليحه بودجهواقعي سازي ديگر درآمدهاي ديده شده

 يدولت

   بودجه كسريهاي    ٣حداكثر    ١٤٠٠كسري  از  ناشي  دولت  بدهيهاي  رشد  باشد.  داخلي  ناخالص  توليد  درصد 

 اي شفاف و همگي در قالب يك نوع اوراق قابل معامله باشد. اي و فرابودجهبودجه
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 گذاري  كمك به سرمايه  ه تمام افزايش فروش و صادرات نفت صرف وابستگي به درآمدهاي نفتي كاهش يابد ك

 خصوصي گردد.-ن و تقويت مشاركت عموميدر صنايع پيشرا

 اي  اي تجميع شده و يك چتر حمايتي براي تضمين حداقل معيشت دهكهاي پايين، به صورت پلهتمام منابع يارانه

 هاي اطالعاتي ايجاد نمايد. هاي پايگاهو بر اساس داده

o ي از منابع آزاد شده ناشي از  شود بعالوه نيمكه در بودجه داده مي  هاييمنابع طرح از تجميع تمام يارانه

  ٢٠تومان به نيمايي و    ٤٢٠٠تومان كاالهاي اساسي، اصالح نرخ ارز گمرك از    ٤٢٠٠اصالح نرخ ارز  

 شود.ميدرصد از منابع مالياتي جديدي كه اضافه 

 ساز كاهش كسري صورت پذيرد تا زمينه  كه در سال آخر دولت قابل اجرا هستند  در ساختار بودجه اصالحاتي

 بودجه در سالهاي آتي گردد. اين موارد عبارتند از:

o   گزارش پايدار بودن بدهي دولت تصويب شده و به صورت عمومي منتشر شود. بدهي دولت شامل تمام

 باشد. اي مياي و فرابودجهانواع بدهيهاي بودجه

o بازار باز ازي عملياتسمدت جهت فعالانتشار اوراق كوتاه 

o اوراق بهادارسازي بدهيهاي دولت به بانك مركزي و نظام بانكي كشور 

o و حركت به سمت ايجاد ثبات در ورود منابع نفتي به بودجه نفت و گازرابطه مالي صالح ا 

o اي دولت سازي و كاهش تعهدات فرابودجهشفاف 

o  الزام به تخصيص بودجه مبتني بر   گزارش نظارتي سازمان برنامه از پرداختهاي بودجه وتكليف به ارائه

  نظارت
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  مقدمه  .١

ــلي تورم ــايش نظام  از متهمين اص ــور كه منجر به تبعات ناگواري مانند فرس ــاد كش هاي مزمن و دورقمي در اقتص

هاي ـساالنه بودجه  ٣ي مـستمر و فزاينده در تراز عملياتيهااقتـصادي و تـضعيف مـستمر ـسرمايه اجتماعي ـشده اـست، كـسري

. بانك  ددهيپوـشش م  يبه بانك مركز ينفت يبا فروش ارزها ار يكـسر ني، اكافي دارد  يدرآمد نفت يلت وقتودباـشد. مي

، هاي نفتي)ا در اختيار دولت قرار دهد (نقش عامليت در فروش ارزر آن  و پول  ددر بازار بفروشـ  راارزها   نياگر ا يمركز

 رد. اگربه همراه دا او صــنعت ر  ديتول يكه نابود ودشــ يفعال م يهلند يماريمحقق شــده و كانال ب  يعمال ســركوب ارز

ــافه كن  ي خودخارج يهاييو به داراا از دولت بخرد مذكور ر  يارزها يبانك مركز ــد    يپول  هي، پاداض منجر به   كرده ورش

هر د،  از ارزها را ايفا كرده و بخـشي ديگر را خودش بخر يبخشـ عامليت فروش  ـصرفا  ر. اگخواهد ـشدوقوع تورم دوره بعد 

ــه ب ــدت كمتر يهلند يماريدو عارض ــر م  نيبه هم  .خواهد دادرخ  يو تورم با ش  ينفت  يدرآمدها زانيخاطر دعوا بر س

ت يانحراف  يبحث ارها يمهاي. تحراـس نگ يظالمانه گر چه فـش تيمع  نيـس ا بر دهكها  يـش وـص ت  وارد كرده  ريفق يخـص اما   اـس

هم نفت در تام فانه التوجهي داده اـستقابل كاهش  بودجه دولت رو هم  نيناخودآگاه ـس با اتكاي  ١٤٠٠بودجه  حهي. متاـس

  . از بين خواهد بردخواسته رو هم  دستاورد نا نيابه درآمدهاي نفتي پيش بيني شده (كه البته همان هم محل بحث است)،  

 يكسر ني)، اميتحر ليبه دلمثال ( دنداشته باش ينفت يبه ارزها يدسترس  اي دنداشته باش يكاف  يدولت درآمد نفت راگ

خواـهد  و متـعاقـبا تورم    يپول  هيـ ـپا  شيـكه منجر ـبه افزا  نـماـيدپر    يـبا خلق پول ـباـنك مركزـباـيد  ـبه هر ـحال    ار  ياتيـ تراز عمل

 دهدكاهش    يفروش اوراق بده  اي هاييدارا  يبا واگذارتواند  البته بخشـي از كسـري تراز عملياتي بودجه را دولت مي .شـد

يم اما  ته باـش رفا به عنوان ابزاري براي حدود بوده و در نهايت دولت ميكه ظرفيت اين دو مورد مبايد توجه داـش تواند ـص

كشور  يبازار بده  نييبا توجه به عمق پاز آنها استفاده نمايد. ضمن اينكه هموارسازي نوسانات تراز عملياتي بودجه دولت ا

ـــته  ١٤٠٠بودـجه    يـحداـقل برا ياديـ انتـظار ز فيدو رد نياز ا ديـ نـبا ،رگياز طرف د ـهايطرف و عملكرد واـگذار كيـ از  داشـ

  .ميباش

 كيدر اقتصــاد كشــور جز با تفك  نهيريو د يدو رقم ياز شــر تورمها ييرها  ود كهشــ يمشــخص م  حاتيتوضــ  نيبا ا

ته باشـ  يكاف  يچه دولت درآمد نفت د؛از بودجه دولت امكان ندار  ينفت  يارزها ته باشـ   دداـش  ينفت ي. درآمدهادو چه نداـش

نفتي از بودجه دولت   ـشود. تفكيك ارزهاي)  ـشرفتهيپ  يهايو انتقال تكنولوژ رـساختهاي(توـسعه ز  ينـسل نيمنافع ب رفصـ   ديبا

درـصد. حدي كه بتوان نوـسانات   ١٥هم امكانپذير نيـست مگر با كاهش مـستمر كـسري تراز عملياتي و رـساندن آن به زير  

از اوراق بدهي دولت هموار نمود. متاسـفانه، تاكنون نه تنها دولتها در تراز عملياتي بودجه (كسـري و مازاد) را با اسـتفاده  

 
اي ســارات و درآمدهتفاضــل درآمدهاي عملياتي دولت (مالياتها، كمكهاي اجتماعي، درآمدهاي حاصــل از مالكيت دولت، فروش كاالها و خدمات توســط دولت، جرايم و خ ٣

 تهاي جاري دولمتفرقه) و هزينه



 

٥ 

 
 

مشـخص اسـت، كسـري تراز عملياتي روندي  ١اند بلكه همانطور كه از نمودار اين مسـير نكردهتالشـي براي حركت در 

ته و در اليحه بودجه   ال   ١٤٠٠ـصعودي داـش يب بلندمدت  ١٣٩٩نيز ـشيب افزايش آن نـسبت به ـس ـشده  چندين برابر ـش

  است. اين به تنهايي كافي است كه خطر ونزوئاليي شدن اقتصاد را جدي بگيريم. 

  : روند فزاينده كسري تراز عملياتي بودجه دولت ١ نمودار

  

هاي مزمن و دورقمي در اقتصاد  هاي اصلي تورماين گزارش ـسياـستي با هدف ارائه راهكارهايي جهت خـشكاندن ريشه

دهد. قابل ذكر است ي براي كاهشي نمودن روند كسري تراز عملياتي بودجه دولت ارائه ميكشور تهيه شده و پيشنهادهاي

رويه  ضـــابطه بانكها نيز منجر به افزايش بيعالوه بر افزايش پايه پولي منبعث از كســـري بودجه دولت، خلق پول بي كه

تر بررسي قرار داده است. به منظور ملموس  نقدينگي و متعاقبا ايجاد تورم خواهد شد. اين گزارش صرفا عامل اول را مورد

و و با توجه به زمان تهيه ال   بودن بحثها از يك ـس ت، بر   ١٤٠٠گزارش كه با فصـل تصـويب بودجه ـس ده اـس همزمان ـش

هاي  اي ـشده اـست. با اين وجود، عمده مطالب گزارش قابل اـستفاده براي كليت بودجهنيز تمركز ويژه ١٤٠٠اليحه بودجه 

  باشد.ت ميسنواتي دول

  

  ١٤٠٠بودجه سال   حهی با تمرکز بر ال  یسنوات  ی هاکالن بودجه ری تصو  .٢

ها تشــكيل اي از دو بخش درآمدها و هزينهبودجه دولت كه در واقع ترازنامه مالي وي اســت مانند هر ترازنامه

مت درآمدهاي دولت از  ت. ـس ده اـس ل  فيچهار ردـش ت ياـص ده اـس كيل ـش و عوارض و   هااتيمال  فياول، رد في: ردتـش

مزمن و   يهالحاظ ـشده و عامل تورم رانيا ةهاـست در بودجاـست كه دهه  ينفت  يدوم، درآمدها  فيگمرك و... اـست. رد
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ت. رد يهلند يماريب ور اـس و فيدر كـش ار اوراق دولت  ييمربوط به درآمدها م،ـس ت كه از انتـش ل م ياـس وديحاـص   و در ـش

اهيت بين نسلي  البته با توجه به م است. يها و اموال دولتشركت يارحاصل از محل واگذ يچهارم درآمدها  فيرد  تينها

ــرـفا رديف درآـمدي اول را در نظر و بين دوره اتي بودـجه دوـلت، صـ ـــبه تراز عملـي اي رديفـهاي دوم ـتا چـهارم، در مـحاسـ

ـــكار دارد و  كيـ دولت  يهانهيهزگيرند. مي ــكار ا  بخشآيد آنچه در بودجه ميبخش پنـهان.  كيـ بخش آشـ ســـت.  آشـ

اي  مهمت اعي، تمـلك    اي بودـجههزيـنهرين رديفـه اه اجتـم ــتمزد)، رـف ــاـمل جبران ـخدـمات ـكاركـنان دوـلت (حقوق و دسـ شـ

رمايه ل اوراق داراييهاي ـس ت. و  اي (بودجه عمراني)، بازپرداخت اـص مهمترين هزينه پنهان دولت   خريد كاال و خدمات اـس

  هاي انرژي است.هم هزينه فرصت يارانه حامل

ايد به دقت مورد رصــد تحليلگران و ســياســتگذاران اقتصــادي  ي مرتبط با بودجه دولت كه بهاي كليداز متغير

ــت. اين متغير بيانگر تراز بودن يا ناترازي درآمدهاي عملياتي دولت (مالياتها،  ــور قرار گيرد، تراز عملياتي بودجه اس كش

ــل از ـمالكـيت دوـلت، فروش ـكاالـها و ــارات و  كمكـهاي اجتـماعي، درآـمدـهاي ـحاصـ  ـخدـمات توســـط دوـلت، جرايم و خسـ

هاي جاري باشـد، مازاد تراز هاي جاري دولت اسـت. اگر درآمدهاي عملياتي بيشـتر از هزينهدرآمدهاي متفرقه) و هزينه

د.عملياتي رخ خواهد داد. اگر هزينه ري تراز عملياتي خواهيم ـش ي گيرد، دچار كـس  هاي جاري از درآمدهاي عملياتي پيـش

د، كسـري تركه در مقدمهمانگونه  از عملياتي منجر به تورم، بيماري هلندي يا افزايش بدهي اقتصـاد به  ه گزارش بيان ـش

ه نه تنها بودجه دولت دچار دهد، متاسـفانه در سـاليان گذشـتنشـان مي ١هاي آتي خواهد شـد. همانگونه كه نمودار دوره

  .٤است ها روندي فزاينده را نيز تجربه كردهكسري تراز عملياتي بوده است بلكه شكاف درآمدها و هزينه

ـــكاف فزايـنده درآـمدـها و هزيـنه (مـنابع) و ـهاي دوـلت ـباـيد هر دو ســــمت درآـمدـها  براي فهم بهتر دلـيل بروز شـ

  ها (مصارف) را با جزييات بيشتري تحليل نماييم.هزينه

 

  دولت: عقب ماندگی تاریخی دخل از خرج عملیاتی درآمدهای ٢٫١

 نيتأم ةويشـ   نيو كم ـضررتر نيترـسالمها هـستند. ماليات ترين رديف درآمدي دولت،بيان ـشد، مهمهمانگونه كه 

 يو وقت شـوديم  آورياسـت كه توسـط دولت از جامعه جمع   يپول اتياسـت؛ چراكه مال  اتيها، مالدولت  يهانهيهز يمال

ــت تورم  روني. ازادـهدينم  شيرا افزا ينگيآن نـقد ةجـ يو در نت  يپول  ـيةـپا كـند،يم  ـنهيـجامـعه هز  يدوـلت آن را برا .  زا نيسـ

فانه يب زيادي به   ران،يدر ا  يسـتاناتيسـبك مالفقدان ماليات بر مجموع درآمد فرد و  متاـس بخش   يفعاالن اقتصـادآـس

اس انده اـست و بر همين اـس مي رـس ود جبران هز رـس ور ـش تفاده از مال يهانهيممكن اـست تـص در عمل به    ات،يدولت با اـس

 
ود را براي جبران كسـ ارد تومان تخمين زده ميميليون ميلي ٢بالغ بر ممكن اسـت برخي منابع بالقوه ناشـي از اصـالح قيمت حاملهاي انرزي كه  ٤ ري بودجه دولت پيشـنهاد  ـش

قابل  را غير  ١٤٠٠سـوي ديگر، ارائه اين پيشـنهاد براي اليحه بوجه از   ١٤٠٠در سـال  بجايي دولت از يك سـو و برگزاري انتخابات و جا  ١٣٩٨ماه   جربه تلخ آيانتنمايند. اما  

 نمايد.دفاع مي
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تين  نفع مردم ت ،ي. اما  اگر دولتـس د منابع مورد ن٨٥ كمدـس بدون اجازه مردم،  نكند، بعداً  نيتأم  اتيرا با مال ازشيدرـص

ــراز كانال تورم به قدرت خريد آنها براي جبران   ــت اشبودجه يكس  يمال نيتأم  تياهمعليرغم  . اندازي خواهد كرددس

تفاده از مال  ريو همواره ز نييپا  اريها بسـ دولت يمال نيتأم ي ازو گمرك  ياتيلما  يسـهم درآمدهادر ايران   ات،يدولت با اـس

  است. بودهدرصد  ٤٠

روند تاريخي نسبت درآمدهاي مالياتي به بودجه عمومي دولت را ارائه كرده است. همانگونه كه از اين  ٢نمودار 

  سطح مانده است. درصد سقوط كرده و در همان  ٤٠، اين متغير به زير ٨٠از اواخر دهه شكل مشخص است، 

  ) ١٣٩٩الحسيني و مروي  :منبع( طي نيم قرن اخير هاي دولت: سهم پايين ماليات در تامين هزينه٢نمودار

  

 

اس مي ترين نياز به درآمدهاي مالياتي احـس رايطي كه بيـش ال  در ـش عيت درآمدهاي مالياتي در ـس ود، وـض نه   ١٤٠٠ـش

هم آن از مناب ت بلكه ـس اتنها بهبود پيدا نكرده اـس ده كه در   ٢٩،  ١٤٠٠ل ع بودجه عمومي از در ـس د تعيين ـش  ١٥درـص

ال اخير بي تـس ابقه اـس ال  . )٣(نمودار    ـس عه بايد اين متغير در ـس م توـس ـش ت كه طبق هدفگيري برنامه ـش اين در حالي اـس

ــد.  ٥٠به   ١٤٠٠ ــد برس ز واقعيت هم چندان دور ا بينيهاي مالياتي جديد، اين پيشدر نظر نگرفتن پايهبا توجه به درص

هاي موجود ممكن است بيشتر به فضاي كسب و كار لطمه وارد نيست و هرگونه افزايش بيش از حد درآمد از طريق پايه

موديان در مورد ماليات بر ارزش افزوده  ســتاني كه با اجراي قانون ســامانه كند. البته با ســيســتمي شــدن فرآيند ماليات

د، اين مشـك ود. درف ميل تا حدي برطمحقق خواهد ـش رفت از برون هاي مالياتي جديد،ر هر صـورت بدون ايجاد پايهـش

 پذير نخواهد بود. اين وضعيت امكان
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  سال گذشته  ٢٠: سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه در ٣نمودار  

  

  

ــ به صــورت تاريخي نســبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در كشــور ما بســيار پايين ط  تر از متوس

، اين ٢٠١٨. در حالي كه در ســال )٤(نمودار   جهاني بوده و اين واقعيت در چند ســال گذشــته نيز قابل مشــاهده اســت

بت ورهاي   ٥نـس د بوده، ٢٥.٤ OECDدر كـش د بوده كه تقريبا برابر با ميانگين بلندمدت آن درصـ   ٦براي ايران تنها  درـص

  ها دارد.  ايران جالب نبوده و فاصله زيادي با آن نيز وضعيت درصد) ٢٠( MENAنيز است. حتي در مقايسه با كشورهاي 

  سال گذشته   ٢٠: روند نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در ٤نمودار

 
  اند.  هاي تامين اجتماعي لحاظ نشده در محاسبه اين نسبت هزينه ٥
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كل ديگر درآمدهاي مالياتي د ورها ماليات  مـش ت. در حالي كه در اكثر كـش كيل دهنده آن اـس ولت، تركيب اجزاي تـش

امل ماليات بر ارزش افزوده ميبر كاال و خدمات (كه عمد لي درآمدهاي  تا ـش ود) و ماليات بر درآمد خانوار دو جز اـص ـش

  ).  ٥لياتي دارد (نمودار اي از درآمدهاي مادهند، در كشور ما ماليات بر عملكرد سهم عمدهتشكيل مي مالياتي را

  هاي مالياتي از درآمد مالياتي : سهم پايه ٥نمودار 

  

ــهم ماليات بر ارزش افزوده از  ٦ر نمودار طور كه دالبته همان ــته س ــال گذش ــت، در چند س ــده اس ــان داده ش نش

يار پاييناما هم درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كرده، ه با ميانگين جهاني بـس كل نوين چنان نرخ آن در مقايـس ت. ـش تر اـس

  سازي نشده است. ماليات بر درآمد خانوار نيز هنوز در كشور پياده
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  مدهاي ماليات از توليد ناخالص داخلي : سهم درآ٦ر نمودا

  

  ناپذیرهای جاری دولت: رشد توقف . هزینه ٢٫٢

لي دولت ي از فراهم  يكي از وظايف اـص وـص ت. يعني كاالها و خدماتي كه بخش خـص ها فراهم كردن كاالي عمومي اـس

ت.   تخدام كاركنان و كارمبراي همين منظور، دولتكردن آن ناتوان اـس ت كه هر چه پرندان ميها به اـس دازند. طبيعي اـس

تواند خدمات مزبور هر چه دولت در ارائه خدمات عمومي توانمندتر باشد به اين معناست كه با تعداد كارمند كمتري مي

 ،عالوه بر ايناي در بودجه دولت، جبران خدمت كاركنان است. را ارائه نمايد. بر اين اساس، يكي از رديفهاي اصلي هزينه

كنند. دولت جمهوري اســالمي ايران نيز  پذير را نيز دنبال ميف ديگري نظير بهبود معيشــت اقشــار آســيبها اهدالتدو

ـــناد باالدســـتي ــلي خود را حـمايت از محرومان و كاهش فقر و نابرابري در جامـعه عنوان   ٦مـطابق اسـ يكي از اهداف اصـ

تعهدات مالي ايجاد   اي بودجه دولت اـست.هاي هزينهديفراز ديگر  ها و ـسياـستهاي حمايتي متعاقبا، هزينه يارانهاـست.  كرده

   شده توسط دولتها و مجالس براي دولت در قبال صندوقهاي بازنشستگي از ديگر رديفهاي مصرفي بودجه عمومي است.

  . هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت٢٫٢٫١

اســـت.    يانســـان يرويمختلف به ن  يهارداختحقوق و دســـتمزد و پ ةني، هزمورد در بين اين رديفها نيترمهم

) ٧نمودار  ( دهنديانجام م كاركنان خود يبرا كشـورهاي مختلفها در  كه دولت ييهانهيهزاز  ٢٠١٩سـال  آمار  مقايسـه 

  را در اين خصوص به خود اختصاص داده است. ١بيانگر اين است كه ايران رتبه 
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  )١٣٩٩در ايران و بقيه كشورهاي دنيا (منبع: الحسيني و مروي ان به بودجه دولت سهم نسبت هزينه دستمزد كاركن مقايسه : ٧نمودار 

  

  

شــده توســط رقم ثبت نيباالتر ني. اشــوديم  يانســان يرويدولت، صــرف ن يهانهيدرصــد از هز ٦١.٢  رانيدر ا

سـتخدام  تي اقدام به ادوران وفور نفدر  ت،يبه مشـروع يابيدسـت يبرا ران،يدر ا  هادولتپول اسـت.    يالمللنيصـندوق ب

  ها منجر به صدرنشيني ايران در اين شاخص شده است.انباشت اين استخدام .اندنيروي انساني كرده

در هزينه كاركنان دولت  باالي جبران خدمات  كاركنان  هاي جاري،  گذشته از سهم  از حيث تعداد  اين رديف 

نظر   مديدرآ   و تركيب طبقات  اركنان دولتهاي ك، مجموع دريافتيدولت به  اهميت است.  نيز واجد  دولت  كارمندان 

بند  ١جزء  ؛ چرا كه هيچ گزارش رسمي از اجرايرسد كه حتي خود دولت نيز آمار دقيق تعداد كاركنان خود را نداردمي

تبصره   بودجه    ٢١الف  است.    ١٣٩٩سال  قانون  نشده  حاليكه  منتشر  اين  در  ق طبق  از  بودجه  حكم  كليه   ١٣٩٩انون 

اطالعات مربوط به كاركنان اند كه  كنند مكلف شده ء بودجه عمومي استفاده مينحوي از انحا  ي اجرايي كه بهدستگاهها

 از آخرين آمار رسمي منتشر شده    .روزرساني كنند  حقوق و مزايا ثبت يا به  خود را در سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت 

است. طبق اين آمار تعداد كاركنان رسمي،   استخدامين اداري و  توسط سازما  ١٣٩٧به ابتداي سال  مربوط  كاركنان دولت  

پيماني، كارگري و قراردادي بدون در نظر گرفتن كاركنان نيروهاي مسلح، كاركنان نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و 

تكليف شده   ه به دولت در برنامه ششم توسعهنفر بوده است. گرچ  ٢.١٦٥.٠٠٠نيروهاي شركتي دستگاههاي اجرايي حدود  

و ساختار مجموع دستگاههاي دولتي (به استثناي مدارس دولتي) را طي اجراي اين برنامه حداقل به  است كه حجم، اندازه

  توان داشت. درصد كاهش دهد، اما با توجه به فقدان آمار كافي، هيچگونه ارزيابي از ميزان تحقق اين حكم نمي ١٥اندازه 
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هاي مربوط به «حكم» كاركنان دولت را ختيكند صرفا پردان دولت بيان مي آنچه رديف جبران خدمات كاركنا

به كاركنان    هاباشد. تدقيق اطالعات مجموع پرداختيها به كاركنان دولت ميدهد كه متفاوت از مجموع پرداختيپوشش مي

  ها در اين بخش است.دولت شرط الزم براي پيشگيري از حقوق نامتعارف و مديريت هزينه

و بر اساس محاسبات مركز پژوهشهاي مجلس    ١٣٩٨تا اينكه طبق آمارهاي هزينه درآمد خانوار در سال  اينه

كاركنان دولت در    ٨٠شوراي اسالمي، حدود   دار   ٥درصد از  باالي درآمدي قرار  از دهك  آنها  ند و وضعيت معيشتي 

.  )٨(نمودار    دهك باالدرآمدي هستند  ٣درصد از كاركنان دولت جزء    ٦٠متوسط جامعه بهتر است. ضمن اينكه حدود  

درصد خانوارهاي با سرپرست كارمند داراي خودرو هستند در   ٨٠دهد كه  محاسبات اين نهاد پژوهشي همچنين نشان مي

  درصد است. ٤٥نوارها كمتر از حاليكه اين نسبت براي بقيه خا

  

  ركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي) هاي درآمدي مختلف (منبع: م: توزيع كارمندان دولت در دهك ٨نمودار 

  

 ٩در نمودار  نيز ١٣٩٨هاي بودجه خانوار مركز آمار در سال محاسبات نگارندگان اين گزارش با استفاده از داده

هاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي يافته  مشخص است كه محاسبات پژوهش حاضر نيز  ارائه شده است. از اين نمودار

  نمايد.ا تاييد مياسالمي در اين موضوع ر
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    ي شاغلين بخش عمومي و كل جمعيت براي خانوارهاي شهريي سرانهتوزيع هزينه  :٩ نمودار

٩٨هاي هزينه و درآمد خانوار سال نبع: داده م

  

  

  های حمایتی سیاستهزینه . ٢٫٢٫٢

اند.  برده  ي بيشترياز آن بهره كه اقشار برخوردارتر  اي بودهها معموال به گونههاي حمايتي دولتاما متاسفانه سياست

ها به  هاي حمايتي در بودجه، اين ســياســتي ســياســتين هزينههمچنين به دليل در نظر نگرفتن منابع پايدار جهت تام

   .اندبرخوردار تمام شدههاي مزمن به ضرر اقشار كمدر نهايت با ايجاد تورمكسري بودجه دامن زده و 

يكي از مشـكالت جدي اقتصـاد ايران و عامل اصـلي بروز امل اصـلي تورم اسـت، ع كه تراز عملياتي بودجهكسـري 

ــت.  تورم بيني آمدهاي پيشاســت، اما معموال در ي بودجه هنگام ارائه به مجلس به ظاهر ترازگرچه اليحههاي مزمن اس

معموال به صــورت قطعي ها در حاليكه هزينه شــوند.برآورد شــده و در نتيجه به طور كامل محقق نميشــده در آن بيش

ميزان فروش نفت يك ميليون  ، به عنوان يك حركت نمادين سياسي٩٩ي سال به عنوان نمونه در بودجه  شوند.محقق مي

ــكه در روز و با قيمت   ــدهدالر برآور ٥٠بش ــكال جدي   د ش بود و در عمل هم  بود كه تحقق هر دوي اين اعداد محل اش

ار اوراق گمحقق نـشد و دولت ظرف كمتر از دو م بديهي اـست كه براي  رفت.اه از ـشوراي ـسران ـسه قوه مجوز براي انتـش

  ها وجود ندارد. حل معضل كسري بودجه راهكاري جز افزايش درآمدهاي پايدار و يا كاهش هزينه

ار محروم و كاهش هزينه  در ترنگاه اول ممكن اـست افزايش حمايت از اقـش ند. اما توجه بيـش  ها دو هدف متناقض باـش

ني هزينهبه نحوه ئله را روـش د. در واقع  كنيافتني ميتر كرده و تحقق همزمان اين دو هدف را دـستكرد كنوني دولت مـس

حمايت از   حذفتوســط دولت و يا  ضــروري ا و خدمات عمومي  ي كاالهكاهش ارائه معنيها به  منظور از كاهش هزينه
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ار كم ت كه دواقـش ت. بلكه منظور اين اـس وعيلت با مديريت كاراتر هزينهبرخوردار نيـس  ها از هدررفت منابع بكاهد. موـض

كرد  هاســت. با هزيني اصــالح ســاختاري بودجه به آن پرداخته شــدهكرد كارا در برنامهكه به تفصــيل ذيل عنوان هزينه

ها جهت از آنتوان شــود كه مييابد و در نتيجه منابع جديدي آزاد ميهاي غيرضــروري كاهش ميكاراتر منابع، هزينه

ــتـفاده كرد. ــرايط كنوني، هم در  ـناـكارايي هزيـنه  افزايش حـماـيت از محروـمان و بهبود ـخدـمات دوـلت اسـ كرد دوـلت در شـ

  .٧هاي حمايتي مشهود استستفراهم كردن كاالها و خدمات عمومي و هم در سيا

د كه اقشار اي مديريت كررا به گونهكرد فعلي  توان هزينهميكه رسد هاي حمايتي نيز به نظر ميي سياستدر زمينه

تر بهرهكم ياـست ،مند ـشوندبرخوردار از آن بيـش اـست كه تمام منافع آن   ايهاي حمايتي به گونهچرا كه در حال حاـضر ـس

ــار هدف نمي ــاس آمارها، به اقش ــد. به عنوان نمونه بر اس ــتايي و  ١٣رس ــد خانوارهاي دهك دهم روس ــد   ٣درص درص

ــازمان هري از كمكخانوارهاي دهك دهم شــ  ــتفاده ميس ــي هاي حمايتي و خيريه اس ــاس كنند. بنابراين يك چالش اس

ت منابع حمايتي به ـسوي آنان اـست. با ـشناـسايي ـشفاف و توزيع كاراتر هاي حمايتي ـشناـسايي اقـشار هدف و هدايـسياـست

هاي حمايتي تنها  كرد ـسياـستارايي هزينهها از اقـشار محروم بيـشتر حمايت كرد. اما ناكتوان بدون افزايش هزينهمنابع مي

تقيم مربوط نميبه پرداخت ياري از حمايتهاي حمايتي مـس ود.  بـس ود  هاي قيمتي اعمال مينههاي دولت در قالب ياراـش ـش

  كه پيامدهاي نامطلوبي به دنبال دارد.

ت. درعدالتي گره خوردههاي قيمتي با ناكارايي و بيها و حمايتمفهوم يارانه ها دولت كاالها را به  اين نوع از يارانه  اـس

د. فروش حاملبه مردم مي  ٨واقعي  قيمتي كمتر از قيمت يار ارزانهاي انرژي نظير گازوييل بفروـش  تر از قيمتا قيمتي بـس

ــال  از نموـنهواقعي   ــت. پس از جهش ارزي اواخر سـ ــال    ٩٦ـهاي اين نوع از ـياراـنه اسـ ـها ابـعاد  اين ـياراـنه  ٩٧و اواـيل سـ

ي با ارز  تري نيز يافتهتردهگسـ  اـس ه نرخ  كاسـت. در حاليتوماني كرده ٤٢٠٠و دولت خود را متعهد به تامين كاالهاي اـس

كه توماني و اين ٤٢٠٠هاي نهفته در ارز تومان اســت. جداي از حواشــي و رانت ٢٤٠٠٠اكنون بيش از آزاد همارز  بازار 

ي تخصـيص ارز و به طور خورند، اين شـيوهتوماني قيمت نمي ٤٢٠٠ارز  تجربه ثابت كرده در نهايت كاالهاي اسـاسـي با

كاالت جديكلي يارانه و تري دارد. چرا كههاي قيمتي اـش ت   ٤٢٠٠رتيكه كاالي نهايي با قيمت معادل  در ـص تومان به دـس

بد مـصرفي، د، اوال به دليل پايين بودن مـصنوعي قيمت آن كاالها نـسبت به ديگر ـس يزان تقاـضا براي م  مـصرف كننده برـس

د. ثانيا   تر اين رانت خواهد ـش اي بيـش دت باال خواهد رفت و منجر به تقاـض رف  آن كاال به ـش ت خانواري  هر چه مـص ر  بيـش

 
اركت دادن مردم در فعاليتي كاالها و خدمات عمومي را ميكرد ارائهناكارايي در هزينه ٧ اند. به عنوان نمونه گرچه فراهم  توان با مـش كردن آموزش عمومي ها به حداقل رـس

مار مي ـصلي دولتيكي از وظايف ا پاري در قالب خريد خدمت، اين وظيفه را به نحو احـسن اجرا كند. تجربه گري مـستقيم و با برونتواند بدون تـصديرود اما دولت ميبه ـش ـس

پاري خدماتي بنابراين با برون كند.بهتري ارائه مي تر و با كيفيتثابت كرده كه بخش غير دولتي كاالها و خدمات را ارزان ها كه توـسط مردم قابل انجام اـست به آنان، هزينهـس

ي كرد ارائهخود گواه روشني بر اين مدعا است. ناكارايي در هزينه ١٠ي موفق واگذاري برخي از خدمات دولت به دفاتر پليس+يابد. تجربهكاهش و كيفيت خدمات افزايش مي

هاي مجلس به دقت در مورد آن  هاي مركز پژوهشقابل بررـسي اـست كه در گزارش نيز هاي اجراييي دـستگاه هابعاد ديگري نظير ـشفافيت هزينهكاالها و خدمات عمومي از ا

 .)استهاي مجلس تهيه شده كه توسط مركز پژوهش كل كشور ١٣٩٩بررسي اليحه بودجه سال  هاي  مجموعه گزارشاست. (شده  بحث
 فروش در آن قيمت هستند.ست كه مردم حاضر به خريد و منظور قيمت در بازار ا ٨
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مند خواهند  اسـت و لذا خانوارهاي با درآمد باالتر از اين يارانه بيشـتر بهرهبردهي بيشـتري از اين يارانه بهرهعمال  باشـد  

گيرد و به اين ترتيب  ي خود، افراد برخوردارتر را هدف ميخالف هدف اوليهها دولت بر  سـياسـتگويي در اين نوع  بود.

توماني در بازار عرـضه نخواهد ـشد  ٤٢٠٠ينكه معموال قيمت كاالي نهايي معادل با آن ارز ثالثا ازند. بر نابرابري دامن مي

ارات   اختار زنجيره توليد و ميزان انحـص ته به نوع كاال، ـس ت  و بـس در آن قيمت نهايي باالتر خواهد بود كه به معني اين اـس

امل واردكننده تا توزيع كننده يده كه اين يارانه به عوامل زنجيره توليد ـش هم كمتري از نهايي رـس رف كننده ـس اـست و مـص

  اين يارانه خواهد داشت و لذا به هدف اصلي سياستگذار هم نرسيده است.

هاي دورقمي را و تامين مالي آن از مـسير اـستقراض از بانك مركزي تورم  ملياتيتراز عكـسري    اين در حالي اـست كه

گذاران و فعالين اقتصــادي نامطمئن كرده و به توليد  براي ســرمايهاســت. تورم محيط اقتصــاد را به اقتصــاد تحميل كرده

يب مي ار كمآـس ت اقـش رمايهدرآمد كه داراييزند. از بعد اجتماعي نيز تورم معيـش تر تحت تاثير  هاي ـس اي ندارند را بيـش

ار ـضعيف و بدون ي حمهايي كه به بهانهكند. بنابراين بعـضي از هزينهقرار داده و فقر و نابرابري را تـشديد مي ايت از اقـش

ــود، در نهايت اثر معكوس دارد. در در نظر گرفتن منابع به بودجه تحميل مي ــاالنه ١٠ نمودارش ي گروه كاالهاي تورم س

اميدني و دخانيات به تفكيك دهكخوراكي ده ٩٩اي براي آبان هاي هزينه، آـش م ـش اهده ميرـس ت. مـش ود تورم اين اـس ـش

  تر بيشتر است.هاي پايينمعيشت خانوارها مرتبط است) براي دهككاالها (كه مستقيما با 

ــياري اهاي مختلفي را پيادهبا هدف حمايت از خانوارها، دولت برنامه ــازي كرده كه بس هاي ها در قالب يارانهز آنس

فوالد و يا نهاده مانند مانند خوراك پتروشــيمي، برق يا ت يك كاال هاي قيمتي، دولاســت. با اعمال يارانهقيمتي بروز يافته

كند و بعدا زيان را مجبور اسـت (يا با مداخله اجبار به فروش مي فروشـدارز را به قيمتي كمتر از قيمت بازار به مردم مي

توانـست كـسري بودجه و در نتيجه تورم . با اين كار عالوه بر محروم ـشدن دولت از درآمدهايي كه ميـشركت بپردازد)به  

ديد ميتحميل هزينه براي پرداخت زيان)(و يا   را بكاهد تري ، نابرابري نيز تـش رف بيـش ود. چرا كه افراد متمكن كه مـص ـش

انواع  ي مختلف از اهاي هزينهي دهكميزان اـستفاده ١٢و  ١١نمودارهاي  ر  ـشوند. دها منتفع ميبيـشتر از اين يارانه  ،دارند

هاي باالتر مصرف بيشتري از شود دهكطور كه مشاهده ميناست. همارسم شده ٩٧در سال  ،اساسيكاالهاي ضروري و 

  شوند.ها بيشتر منتفع ميي نهفته در آناين كاالها دارند و از يارانه
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  مركز آمار ايران)منبع: (  ٩٩ها و دخانيات در آبان آشاميدني  ها،راكي تورم خو :١٠ نمودار

  

  

  

 

  اي مختلف از كاالهاي اساسي هاي هزينهي دهك ميزان استفاده  :١١مودار ن

 مركز آمار ايران ٩٧هاي طرح هزينه و درآمد خانوار سال منبع: داده                    
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  اي مختلف در مصرف بنزين هاي هزينهي دهك ميزان استفاده  :١٢ نمودار 

  مركز آمار ايران ٩٧هاي طرح هزينه و درآمد خانوار سال داده منبع: 

  
 

ــال  ١٣ نموداردر نهايت در  ــريب جيني براي س ــال   ٩٧تا  ٨٠هاي ض ــم و مقدار آن در دو س با   ٩٧و  ٩٦رس

هاي اخير روند يب جيني در سال شود ضرشاهده مياست. مايسه شدهي ششم مقهاي كلي برنامههاي سياستگذاريهدف

هاي رسـد سـياسـتو با اهداف مطرح در اسـناد باالدسـتي نيز اختالف زيادي دارد. بنابراين به نظر مي افزايشـي داشـته

ن با در نظر نگرفتاـست. بلكه  ـشدند چندان كارـساز نبودهحمايتي دولت كه با نيت خيرخواهانه و كاهش نابرابري اعمال مي

  اند.بر آتش فقر و نابرابري دميده ناكارايي در توزيع منابع و 

  

)هاي كلي برنامه ششم (منبع: مركز آمار ايران: روند زماني ضريب جيني و مقايسه با اهداف سياست١٣نمودار 
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  های بازنشستگیکمک دولت به صندوق . ٢٫٢٫٣

ــاليـ   اييكي از رديفـهاي هزيـنه ــده ابودـجه عمومي دوـلت ـكه در سـ ســـت، اعتـبارات  ان اخير رقم ـقاـبل توجهي شـ

روند اين اعتبارات را نشــان   ١٤باشــد. نمودار هاي بازنشــســتگي مياختصــاص يافته از بودجه عمومي دولت به صــندوق 

تگي فوالدهد. مي ـس ندوق بازنـش وري، ـص تگي كـش ـس ندوق بازنـش لح، ـص ازمان تامين اجتماعي نيروهاي مـس ندوق ـس د و ـص

گذـشته از اينكه توقف اين روند فزاينده مـستلزم اعمال كنند. فت ميها را درياالعات بيـشترين كمكبازنـشـستگي وزارت اط

هاي ناپخته دولت در خـصوص حقوق  با توقف طرحاـصالحات ـساختاري و پارامتريك در نظام بازنـشـستگي كـشور اـست، اما 

  وگيري نمود.از اتالف منابع در اين بخش جلتوان به ميزان خوبي بازنشستگان نيز مي

  هاي بازنشستگي (منبع: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي) : روند كمك دولت به صندوق ١٤نمودار 

  

  

  . بودجه عمرانی ٢٫٢٫٤
ــع ةموتور محرك توانديدولت وجود دارد كه م ةنگاه به بودج نيا  موارهه ــد و توس ــاد  ةرش ــد و ا  ياقتص  نيباش

ــطبه ــت. در   يعمران ةبودج ةواس ــت؛ اما  دهيتدارك د  يعمران ةهمت بودج١٠٤، حدود ١٤٠٠ ةحيالدولت اس ــده اس ش

العملكرد دولت ار رو  انيها در ـس ان داده فـش ته نـش دن بودج  يباعث قربان ،دولت  يگذـش وديم يعمران ةـش  ١٥. نمودار ـش

  .آمده استوجود  به دولت يو عمران يرجا يهانهيهز نيب  ايفزاينده، شكاف ١٣٨٠از سال  دهدينشان م
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  هاي جاري هاي جاري و عمراني به قيمت: روند هزينه ١٥نمودار 

  

بررســي   اي براي بودجه دولت قائل بود.توان مانند ســابق انتظار ايفاي كاركرد توســعهبر اين اســاس، ديگر نمي

  ) نيز مويد اين نكته است.١٦دقيقتر سهم بودجه عمراني از بودجه عمومي دولت طي سالهاي اخير (نمودار  

  

  اي) از كل سمت مصارف بودجه عمومي: سهم بودجه عمراني دولت (تملك داراييهاي سرمايه  ١٦ دارنمو

  

ــهم بودجه عمراني از كل مخارج  ــخص اســت س عمومي دولت در اليحه بودجه همانگونه كه از نمودار فوق مش

را كه طي ـسالهاي اخير حدود يك دهم ـشده اـست. البته اين عدد در تخـصيص نيز كاهش جدي پيدا خواهد كرد چ ١٤٠٠

  همواره نرخ تخصيص بودجه عمراني از بودجه غيرعمراني كمتر بوده است.
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  نقش نفت در بودجه دولت  یشناس  بیو آس لیتحل .٣

ر تورمها ييرها ور به جز با تفك  نهيريو د يدو رقم  ياز ـش اد كـش از بودجه دولت امكان  ينفت يارزها كيدر اقتـص

ته باشـ  يكاف  يچه دولت درآمد نفت د؛ندار ته باشـ   دداـش ل  نيـصرف منافع ب  ديبا ينفت  ي. درآمدهادو چه نداـش (توـسعه   ينـس

اختهايز رفتهيپ  يهايو انتقال تكنولوژ رـس ود. تفكيك ارزهاي نفتي از بودجه) ـش ت مگر با كاهش   ـش دولت هم امكانپذير نيـس

انات د ١٥مـستمر كـسري تراز عملياتي و رـساندن آن به زير   ر تراز عملياتي بودجه (كـسري و درـصد. حدي كه بتوان نوـس

ــتگي بودجه به نف ــمن اينكه وابس ــتفاده از اوراق بدهي دولت هموار نمود. ض ــود از طرفي به  ت باعث ميمازاد) را با اس ش

آمدهاي نفتي به داليل مختلف، بودجه با كسري بزرگي مواجه شود. از طرف ديگر با افزايش درآمدهاي محض كاهش در

ــاط قابل توج ــود. بنابراين بودجه ماهيت موافق چرخههي در مـخارج دولت ايـجاد مينفتي انبسـ اي پيدا كرده و رونق و شـ

بردهاي اصـلي بودجه و به طور كلي سـياسـت مالي كند؛ در حالي كه يكي از كارتعميق مي ركودهاي اقتصـاد را تشـديد و

  دولت، كاهش نوسانات اقتصاد كالن است.  

شــده با  هاي جاري و عمراني، حقيقيهاي بودجه (شــامل هزينهكل هزينه  بررســي روند درآمدهاي حقيقي نفت و

اخص قيمت مـصرف انـش تگي مذكور  )١٧(نمودار   ي همبـستگي قابل توجه بين اين دو متغير اـستدهندهكننده) نـش . همبـس

ها هزينهدهد افزايش  شـــده اســـت. مشـــاهدات ديگر نشـــان مي تر بوده، اما پس از آن كمرنگقوي ٨٠تا قبل از دهه 

اً در دهه  وـص ه ٨٠مخـص ت. مقايـس ري همراه بوده اـس ادرات ني روند هزينهبا افزايش كـس فت و هاي كل بودجه با روند ـص

ــان مي ــتگي قابل توجهي نش ــادرات نفتي، اندازهدهد؛ به طوري كه در هر دورهگاز نيز همبس ي بودجه نيز  ي افزايش ص

به خوبي ديده    ٨٠ات، بودجه منقبض شده است. اين همبستگي در دهه  هاي كاهش صادربزرگ شده و در مقابل در زمان

  شود. مي
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)ينفت در بودجه و صادرات نفت و گاز (منبع: بانك مركز يقيبودجه، درآمد حق يقيحق يهانه ي: روند كل هز١٧نمودار 

  

: روند رشد توليد بدون نفت و رشد صادرات نفت و گاز (منبع: بانك مركزي)١٨ نمودار

  

ت    يايسـهقم د صـادرات نفتي نيز حاكي از همبسـتگي باالي اين دو متغير اـس د توليد بدون نفت و رـش روند رـش

ال ١٨(نمودار   درـصد بوده، رـشد توليد بدون نفت هم مقدار    ١٠تر از  هايي كه رـشد ـصادرات نفتي بيش). تقريباً در تمام ـس

ي ـشده، توليد بدون نفت نيز كاهش پيدا كرده  رات منفهايي كه رـشد ـصادمثبت داـشته اـست. به همين ـصورت، اغلب ـسال 

  اي از اين همبستگي از مسير بودجه وارد اقتصاد شده است.  توان گفت بخش قابل مالحظهاست. با توجه به نمودار قبل مي

، سال اخير براي ايجاد ثبات در ورود منابع نفتي به بودجه انجام گرفته است ٢٠كه در طول    هاييرغم تالشعلي

شود. پس از تجربه  قبض ميي دولت كماكان همراه با تحوالت درآمدهاي نفتي منبسط و مناين مهم محقق نشده و بودجه

رود بخشي از عوايد حاصل از صادرات تاسيس شد تا با و ١٣٨٩ناموفق حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي در سال  
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اندازشده در گذاري منابع پسودجه جلوگيري ـشود. بعالوه با سرمايهها به بنفت و گاز به اين ـصندوق، از ورود مـستقيم آن

  هاي مختلف توزيع شود. صورت عادالنه بين نسل صندوق، عوايد نفتي به

ي تـسهيم درـصدي اـست؛ عوايد بين دولت، ـصندوق توـسعه و ـشركت ملي نفت بر اـساس قاعده ـسازوكار فعلي تـسهيم

كنند. درصد از عوايد را دريافت مي ٢٠درصد و صندوق توسعه ملي حداقل    ١٤.٥به صورتي كه شركت ملي نفت معادل 

االنه   عه بايد ـس ندوق توـس هم ـص هم دولت به    ٢همچنين طبق قانون ـس د افزايش و ـس همين ميزان كاهش يابد.  واحد درـص

كاالتي براي عملكرد بودجه دولت، شـ قاعده حيح قانون، اـش ورت اجراي ـص دي عوايد حتي در ـص هيم درـص ركت ملي  ي تـس

  توان به موارد زير اشاره كرد:ي اين اشكاالت مينفت و صندوق توسعه به همراه دارد. از جمله

 ي مستقيم داشته و از نوسانات آن متاثر رات نفت رابطهدر اين قاعده كماكان منابع نفتي بودجه با عوايد صاد

 ا به طور كامل ايفا كند.سازي بودجه رتواند نقش ثباتشود. لذا اين سازوكار عمالً نميمي

 ي سهم سه بازيگر  ي فعلي، ميزان عوايد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي معيار محاسبهدر قاعده

د شفافيت در مراحل استخراج تا صادرات، اين وضعيت بستر غيرشفافي را ايجاد اصلي است. به علت عدم وجو 

 كرده است.

   ي تاسيس صندوق توسعه است) سازگاري  منابع طبيعي (كه يكي از اهداف اصلاين قاعده با هدف توزيع بين نسلي

آمدهاي ورودي به بودجه  ندارد. چون در حالي كه ميزان سهم هر نسل از عوايد مقدار نسبتا ثابتي بايد باشد، در

بيشتر    كند. لذا ممكن است در طول سنوات مختلف، سهم هر نسل كمتر يابسته به شرايط صادرات نفت تغيير مي

 ي خود باشد.  از مقدار عادالنه

   ي بخش نفت و گاز  درصدي شركت ملي نفت فاقد سازوكارهاي انگيزشي الزم براي توسعه  ١٤.٥تعيين سهم

اند باعث تضعيف اين بخش شود. بعالوه طبق اين قاعده، نوسانات درآمدهاي نفتي به شركت  توكشور بوده و مي

سياستهاي يارانه قيمتي انرژي كه دولت   كند. عالوه بر آن،آن را مختل ميملي نفت نيز سرايت كرده و فعاليت  

 كند. نفت هم پرداخت مياش را شركت كند عمال بخشي از هزينهاعمال مي

   هاي اقتصاد نيز از اين طريق دچار مشكل شود ساير بخشمنابع درآمدي شركت ملي نفت باعث مياختالل در

هاي خود ناچار به استقراض از شبكه بانكي  نفتي، اين شركت براي تامين هزينه  هاي كاهش درآمدشوند. در دوره 

صندوق توسعه و در نتيجه  نتقال نوسانات نفت به بخش بانكي وشود كه خود باعث اداخلي و صندوق توسعه مي

 گردد.   ها ميآسيب شديد به آن

 ي ساالنه  شخص است، دولت بايد در بودجه از آنجا كه ميزان عوايد ارزي صادرات نفت و گاز در هر سال نام

هاي مذكور،  ميزان فروش اين محصوالت داشته باشد. عالوه بر خطاي قابل توجه تخمينهايي از قيمت و  تخمين

هاي بودجه وجود دارد. در شرايط تحريم، امكان تعيين صالحديدي اعداد و پوشش صوري هزينه  الخصوصعلي 
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تخ شدن  غيرشفاف  باعث  مسأله  شكلاين  همچنين  و  منابع  بودجه  صيص  قانون  متن  در  پنهان  كسري  گيري 

 گردد. مي

 دم شفافيت كافي كند. به علت عي درصدي، سهم ذينفعان مختلف را بر اساس فروش محصول تعيين ميقاعده

در خصوص ارتباط بين توليد و فروش محصوالت نفتي، همواره بين دولت و شركت ملي نفت در مورد مبنا، روش 

ها باعث شده تكاليف مالي متعددي ذيل قوانين  اسبه و نحوه تقسيم عايدات اختالف وجود دارد. اين اختالفمح

حالي كه اين تكاليف از جمله وظايف حاكميت محسوب   عهده شركت ملي نفت گذاشته شود. دربودجه ساالنه بر  

هاي  ت نفت، تكاليف مذكور نيز اختالل هاي شركت ناشي از وضعيت صادراشود. لذا عالوه بر نوسانات دريافتيمي

مصاديق اين مساله   اي يكي ازهاي اين شركت ايجاد كرده است. موضوع تخصيص قير يارانه مضاعفي در هزينه 

 است. 

  

  هی و توان استقراض دولت بازار بد .٤

نوســان مواجه    بيني، همواره باهاي دنياي واقع و اتفاقات غيرقابل پيشمنابع و مصــارف بودجه به علت عدم قطعيت

انات درآمدهاي   ها نفتي ناـشي از قيمت نفت يا تحريماـست. در ايران عالوه بر حوادث طبيعي مانند ـسيل و زلزله و...، نوـس

  افزايد. براي حل اين مشكل دو ابزار اصلي و متداول در بين كشورها عبارت است از:  نيز بر اين نوسانات مي

  ع طبيعي برخوردارند، شرط الزم ه خصوص در كشورهايي كه از رانت منابها بساز: اين صندوق هاي ثباتصندوق

كه بتوانند در مقابل دهد براي ايجاد ثبات بودجه است. بعالوه، رانت منابع طبيعي اين فرصت را به كشورها مي

 هاي بزرگ (مانند بحران كرونا) عملكرد بهتري داشته باشند.شوك

 ين روش كاهش نوسانات مالي دولت در اكثر كشورها است. ترترين و اصلي ل : اين روش، متداو يانتشار اوراق بده

نتشار يا بازخريد اوراق  هاي مثبت و منفي به بودجه دولت از طريق ادهد كه شوكاوراق دولتي اين امكان را مي

 هموار شده و اثرات آن به اقتصاد منتقل نشود. 

ال   ت. اين مسـأله در كنار عدم وجعمالً بازار اوراق بدهي د ١٣٩٤در ايران تا ـس ته اـس ود صـندوق  ولت وجود نداـش

نيم به موازات افزايش  كشود دولت در مقابل نوسانات بيروني اقتصاد منفعل باشد. لذا مشاهده ميساز كارا، باعث ميثبات

ده اـست. در ادامه و با وقوع تحريم٨٠درآمدهاي نفتي در دهه  ده  ها، بودجه د، بودجه دولت نيز منبـسط ـش چار مـشكل ـش

فزايش  هاي جاري، كاهش درآمدها به او نتوانســته رشــد خود را همگام با تورم ادامه دهد؛ با توجه به چســبندگي هزينه

ها يا افزايش بدهي به نهادهاي مختلف تامين هاي نامناسـبي همچون اسـتقراض از بانكراهكسـري بودجه انجاميده كه از 
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أله از طرفي به تو ت. اين مـس ده اـس ديد هزينهـش ادي را رم دامن زده و از طرف ديگر با كاهش ـش د اقتـص هاي عمراني، رـش

  تحت تاثير قرار داده است. 

ال   ار اوراق وانتظار مي  ١٣٩٤پس از ـس انات بودجه از طريق  راه رفت با انتـش اندازي بازار بدهي دولت، بخـشي از نوـس

كاالت متعدد در د. اما به علت اـش اره مي اين بازار قابل پوـشش باـش ـشود)، اين فرايندهاي قانوني و اجرايي (كه در ادامه اـش

ريكا، درآمدهاي دولت هاي آمر و به دنبال بازگـشت تحريمهدف تاكنون محقق نـشده اـست. به ويژه اينكه در دو ـسال اخي

بزرگ  هاي بازنـشـستگي نيز اـضافه ـشده اـست. ـشوكهاي متعددي نظير جبران كـسري ـصندوق كاهش پيدا كرده و هزينه

ت. مجموعه ي  بحران كرونا نيز به هر دو طرف منابع و مصـارف بودجه وارد آمده و مشـكالت مضـاعفي به بار آورده اـس

عيت فعلي بودجه دولت اين  ري بودجهايجاب مياتفاقات و وـض بي براي تامين كـس ي قابل توجه كنوني به  كند روش مناـس

  كار گرفته شود. 

  ت و کسری بودجههای دول. آخرین وضعیت بدهی ٤٫١
مي از كل بدهي ر آمار دقيق و رـس ازماندر حال حاـض ترس نيـست.   هايهاي دولت به نهادها و ـس مختلف در دـس

شــده به صــورت  هاي دولت كرده، اما اطالعات تهيهآوري و احصــاء بدهياقدام به جمع  ١٣٩٤وزارت اقتصــاد از ســال  

هاي توان برآوردي از وضــعيت روند بدهينكي و بانك مركزي ميشــود. با نگاه به ترازنامه شــبكه باعمومي منتشــر نمي

ــرـكت، ـكل ـبدهي١٩نمودار دوـلت ـبه دســـت آورد. طبق   تا   ٩٠ـهاي دولتي ـبه نـظام ـبانكي از ابـتداي دـهه ـهاي دوـلت و شـ

هريور   ده و به  ٨حدوداً   ٩٩ـش ه ٤٠٠برابر ـش ت. مقايـس يده اـس الص داخلي ي اين مقدار با توليد ناخهزار ميليارد تومان رـس

ال  نـشان مي يده   ١٤به حدود    درـصد ٨روند نـسبت بدهي به توليد ـصعودي بوده و از نزديك   ١٣٨٩دهد از ـس درـصد رـس

  هاي ديگر، اين نسبت بزرگتر خواهد بود. هاي دولت به نهادها و سازماناست. با لحاظ ساير بدهي
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)منبع: بانك مركزي(  هاي دولتي به نظام بانكيبدهي دولت و شركت روند  :١٩ نمودار

مشــخصــي براي بازپرداخت آن وجود داشــته باشــد، مشــكالت    ياين حجم از بدهي دولت، بدون اينكه برنامه

ــتانكار ايجاد مي ــي از بدهيفراواني براي نهادهاي بس ــار اوراق، بخش ــال اخير دولت با انتش هاي خود به  كند. در چند س

ته ويه كرده و توانـس ي را تـس وـص ياري از پروژه  پيمانكاران خـص ت از توقف بـس ور جلوگيري كند. ادامهاـس ي  هاي مهم كـش

ــوـيه ـبدهي ازار ـبدهي، ميروـند تسـ ه پس از رفع نواقص ـب ا از طريق اوراق، البـت ادـها و ـه الـيت نـه ــهـيل فـع اـعث تسـ تواـند ـب

  پيمانكاران مذكور شود. 

اًهاي دولت، روند ـصعودي آنكننده در مورد بدهيي نگراننكته وـص ي كنوني  با توجه به كـسري بودجهها، مخـص

ان ٩٩ه بودجه ماه ٧عملكرد  .  )٢٠(نمودار   اـست  ٩٠هزار ميليارد تومان كـسري اـست كه حدود  ١٣٠ي حدوداً  دهندهنـش

هاي هزار ميليارد تومان آن از طريق فروش ـسهام و واگذاري ـشركت ٣٠هزار ميليارد تومان آن از طريق اوراق و بيش از 

هزار ميليارد تومان برـسد. در   ٢٥٠كـسري بودجه به حدود  ٩٩ـشود تا پايان ـسال  ه اـست. تخمين زده ميدولتي تامين ـشد

بيني شـده اسـت. با  اي پيشهزار ميليارد تومان كسـري تراز عملياتي و سـرمايه ٢٠٠حدوداً  ١٤٠٠ي بودجه سـال اليحه

ــري پـيدا نميتوـجه ـبه اينـكه احتـماالً بخش بزرگي از درآـمدـهاي نفتي بودـجه تحقق   اً ـبه كسـ كـند، آن درآـمدـها نيز عـمدـت

 هزار ميليارد تومان ٣٥٠توان گفت كسـري بودجه سـال آينده به حدود د. با يك تخمين ابتدايي ميشـوبودجه تبديل مي

ها و فرض رـشد اقتـصادي تقريباً ـصفر براي امـسال و ـسال بعد، نـسبت كـسري به توليد  خواهد رـسيد. با توجه به اين تخمين

تري ادامه داده و به حن دت بيـش عودي خود را با ـش يد. ادامه ٩دود اخالص داخلي روند ـص ي اين روند درصـد خواهد رـس

  تواند باعث ناپايداري اساسي در وضعيت مالي دولت و كليت اقتصاد شود.مي
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) منبع: بانك مركزي( نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخليروند  :٢٠نمودار 

ورتي كه  بي در ـص ري بودجهمنبع مناـس د. براي تامين كـس رايط ناگواري ايجاد خواهد ـش ود، ـش تفاده نـش دولت ي مذكور اـس

  براي سال آينده چند راهكار بيشتر ندارد: 

 آورترين راه براي تامين كسري بودجه است و در شرايط فعلي كشور، اين روش زيان  سازي كسري بودجه:پولي

به تورم م هاي يم از بانك مركزي، دريافت سود حاصل از تسعير دارايي استقراض مستقشود.  نجر مي مستقيماً 

هاي بودجه، ها، استفاده از منابع بانكي براي انجام طرحارزي بانك مركزي، اختصاص خط اعتباري براي بانك

ا كاهش  وراق دولتي ياي، الزام بانك مركزي براي خريد اهاي بودجهها در قالب تبصرهتكاليف مختلف به بانك

س آننرخ  قاعدهود  از  (خارج  هدفها  پوليي  مصاديق  از  همه  تورمي)،  محسوب گذاري  بودجه  كسري  سازي 

 شود و بسيار خطرناك است. مي

 در اين روش عالوه بر اينكه در عملكرد نهادهاي مذكور اختالل    ها و نهادهاي مختلف:ايجاد بدهي به سازمان

ن به هر حال اين نهادها بدهي دولت را به همراه سود آن در ينه نيست. چوهزلت نيز كمشود، براي دوايجاد مي

شود و به صورت يك دارايي ي فزاينده به آينده موكول مياكنند و مشكل فعلي با اندازهي خود ثبت ميترازنامه

ز از جمله ايجاد شده نيمنجمد در ترازنامه اين نهادها شكل ميگيرد. عدم شفافيت در نرخ سود و اصل بدهي  

 است. گر ايرادهاي اين روش است كه در طي زمان اختالفات حسابداري بسياري را ايجاد كردهدي

 اين روش در سال جاري به كار گرفته شد و به لطف رشد قابل توجه بازار سرمايه،   هاي دولتي:فروش دارايي

هاي دولتي در صورتي كه با  ساير داراييتا حدي منابع نسبتا مناسبي را در اختيار دولت قرار داد. فروش سهام و  

د اثرات مثبتي از نظر  توان ها و عدم دخالت در فعاليت بخش خصوصي نيز همراه باشد، مي واگذاري مديريت بنگاه

توان اين روش را براي  هاي دولت محدود بوده و نميوري در اقتصاد برجا بگذارد. اما به هر حال داراييبهره
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د و به عنوان منبع پايدار به آن اتكا جست. بعالوه در شرايط نامناسب اقتصادي فعلي مدت زيادي به كار بر

 سب نيز وجود ندارد. هاي دولت به قيمت مناامكان فروش دارايي

 :١٣٩٩ي سال  ي اكثر كشورهاي دنيا و همچنين تجربه تجربه  استفاده از ظرفيت بازار بدهي و انتشار اوراق 

دهد اين روش پتانسيل خوبي براي از كسري بودجه از طريق انتشار اوراق نشان ميكشور در تامين بخش بزرگي  

ايص موجود در فرايند انتشار اوراق رفع شده و بازار بدهي  ف مشكالت مالي دولت دارد. در صورتي كه نقتخفي

مالحظه شود  ي فعلي وجود دارد. البته بايد  توسعه داده شود، امكان تامين بخش قابل توجهي از كسري بودجه

  كه اوراق منابع پايدار نيستند و تنها در صورتي كه ابعاد انتشار آنها محدود و كنترل شده باشد ميتواند به عنوان 

 رفت از شرايط موجود باشد. مفري براي برون

ارف و جويي در مصـ ي اول مـستلزم ـصرفهالبته پرواـضح اـست كه اـستفاده از هر روـشي براي تامين كـسري بودجه، در درجه

از هاي غيرضــروري اســت. همچنين در صــورتي كه در ســال آينده به هر دليلي درآمدهاي ارزي حاصــل كاهش هزينه

  شده براي ورود مقدار ثابت منابع نفتي به بودجه عدول كرد.ي تعيينيش يابد، نبايد از قاعدهصادرات نفت افزا

  وضعیت بازار اوراق بدهی دولتی. ٤٫٢
يس در سـ بازار اوراق بدهي دو ته و ارزش آن از كمتر از  ١٣٩٤ال  لت پس از تاـس د قابل توجهي داـش تاكنون رـش

هريور  ٢٠٠ي به بيش از هاي ابتدايهزار ميليارد تومان در ماه ١٠ ت. البته بخش  ٩٩هزار ميليارد تومان در ـش يده اـس رـس

ال   د در ـس ده  ٦اتفاق افتاده، به طوري كه ارزش بازار در   ٩٩قابل توجهي از اين رـش ال حدوداً دوبرابر ـش ماهه ابتدايي ـس

  است.  

ــهيالت ب ــامل تس ــه با كل بازار بدهي (ش ــر در مقايس   انكي) اندازه كوچكي داردبازار اوراق دولتي در حال حاض

 ١هاي اخير رـشد قابل توجهي داشته و از كمتر از . اگرچه نـسبت ارزش بازار اوراق به كل بازار بدهي در ـسال )٢١(نمودار  

توان گفت اين بازار ظرفيت رشدهاي باالتري دارد. براي مقايسه درصد رسيده است، با اين حال مي  ١٠ه بيش از درصد ب

ت به اين نخوب ا ال ـس اره كنيم كه در ـس هيالت    ٢٥به طور ميانگين در هر ماه حدوداً   ٩٨كته اـش هزار ميليارد تومان تـس

هزار ميليارد تومان به   ٣كه در همين ســال ماهانه كمتر از  توســط شــبكه بانكي به بخش غيردولتي ارائه شــده؛ در حالي

ال   ت. اين ارقام در ـس ده اـس ان ١٥و  ٥٠به   ٩٩ارزش بازار بدهي افزوده ـش ت كه نـش تر  دهندهتغيير كرده اـس د بيـش ي رـش

  بازار بدهي در مقابل تسهيالت بانكي است. 
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  شركت فرابورس ايران)منبع: (  كل بازار بدهي كشوربازار اوراق بدهي دولت و مقايسه آن با  روند : ٢١ نمودار 

  

عه  رغمعلي ي كافي اهميت بازار بدهي از نظر تامين مالي دولت (و همچنين بخش غيردولتي)، اين بازار هنوز توـس

ت  ي اين اـشكاالتواند مانع رـشد آن به ميزان مطلوب گردد. از جملهپيدا نكرده و اـشكاالت و نقائص متعددي دارد كه مي

  توان به موارد زير اشاره كرد:مي

  . عمق بازار ٤٫٢٫١
ها زياد است. به طوري كه هاي عميق داراي قابليت نقدشوندگي بااليي بوده و سرعت انجام معامالت در آنبازار

ه ا و عرـض خ نمياي در بازار بيهيچ تقاـض نده به تنهايي نميپاـس ثير قابل تواند بر قيمت تاماند. همچنين هر خريدار يا فروـش

ذارند، از جمله شــفافيت و كارايي بازار، محدوديت نوســان قيمت، توجهي داشــته باشــد. عوامل زيادي بر عمق بازار اثرگ

ارات، تنوع اوراق قابل معامله، تنوع بازيگران و عمليات بازار باز فعال در بازار بين بانكي   كارآمدي بازارگردان، نبود انحـص

  .  گران اوليه و....با مبادله

ــال   ــي اوراق خزانه دولتي (كه تا قبل از س ــكيل ميهبخش عمد  ٩٩بررس ــان  ي بازار اوراق بدهي را تش داد) نش

هاي ابتدايي به علت حجم بســيار كمِ . در ماه)٢٢(نمودار   مدت اين بازار باال بوده اســتدهد نوســانات روزانه و كوتاهمي

رور زمان و تومان)، نوـسانات بااليي در نرخ بازده وجود داـشته اـست. به مهزار ميليارد   ١٠اوراق موجود در بازار (كمتر از 

ي كمتري را در بازده اوراق شـاهد هسـتيم. با اين با انتشـار اوراق جديد، ارزش كل بازار افزايش يافته و نوسـانات روزانه

 ٩٦ي كمتر از يك ـسال از آبان ههاي چند ماهه همچنان بزرگ و قابل توجه اـست. براي مثال در بازحال نوـسانات در بازه

هريور  ديد هم براي دارندگان اوراق و هم  ١٥ش از ، نرخ بازده بي٩٧تا ـش درـصد افزايش پيدا كرده اـست. اين تغييرات ـش

  كند. ريزي را محدود ميبيني و برنامهبراي دولت نامطلوب است و امكان پيش
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  شركت فرابورس ايران) منبع: ( اوراق خزانه دولتي ينرخ بازده و ارزش معامالت روزانه  روند: ٢٢ نمودار

  

ــور ـباـنك مركزي در ـبازار براي انـجام عملـيات ـبازار ـباز، دو  ـعدم وجود ـبازارگردان ـكارآـمد و همچنين ـعدم حضـ

علت اصـلي نوسـانات مذكور بوده اسـت. در حالي كه نرخ بازده متوسـط بازار نوسـانات كمي را در دو سـال اخير نشـان  

نيم، نوـسانات بـسيار بزرگي، هم در نرخ و هم در حجم گر به وـضعيت هر يك از اوراق به ـصورت جداگانه نگاه كدهد، امي

اهده مي وندگي اوراق را معامالت مـش انات بكاهد و نقدـش كنيم. بازار گردان وظيفه دارد با خريد و فروش اوراق از اين نوـس

ده باالتري شود خريداران اوراق نرخ بازكند و باعث ميايجاد ميافزايش دهد. نقدپذيري پايين اوراق، ريسك نقدشوندگي  

  يابد. ي تامين مالي دولت نيز افزايش ميرا مطالبه كنند. در نتيجه هزينه

ــال   ــور   ٩٨عمليات بازار باز براي اولين بار در اواخر س ــد و تا قبل از آن بانك مركزي در بازار حض اجرايي ش

ــود اور ــت. لذا كنترل نرخ س ــترس بانك مركزي خارج بود و قيمت اورانداش ي بزرگي تغيير  ق در دامنهاق دولتي از دس

ي اوراق باال باـشد و خريداران اوراق نرخ بازده  ـشود ريـسك نرخ بهرهكرد. وجود اين تغييرات بزرگ در بازار باعث ميمي

ــتري طـلب كنـند؛ ـلذا هزيـنه ـتامين ـمالي براي دوـلت ـباال خواـهد بود. علي ــروع اجراي عملـيات ـبازار ـباز ـباـنك  رغم بيشـ شـ

افه برداـشت بانكها و يا اعتباردهي به دليل  مركزي، وجود مـسيرهاي متعدد رـشد پايه پولي بجز عمليات بازار باز مانند اـض

توري پايه پولي به دليل اجبار بانك مركزي به   د دـس د بدهي دولت بدون اعطاي اوراق به بانك مركزي، و رـش به آنها، رـش

تريليزه كخريد ا عه ملي و عدم امكان اـس ندوق توـس ردن اين عمليات (به دليل اوراق نبودن بدهيهاي دولت رز دولت و ـص

در ترازنامه بانك مركزي)، بازار بدهي كماكان با وضـعيت مناسـب خود فاصـله قابل توجهي دارد و بازار بدهي كارا عمل 

  كند.نمي
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  . تنوع اوراق بدهی ٤٫٢٫٢
ــت ـكه ـجذابر اوراق ـبدهي دوـلت، يـعدم وجود تنوع ـكافي د ـيت اين ـبازار را مـحدود كرده  كي ديگر از عواملي اسـ

گذاري و هاي ـسرمايهكنند. بعـضي نهادها مانند ـصندوق اـست. نهادهاي مالي مختلف با اهداف متفاوتي اوراق خريداري مي

كنند. براي ي خود نگهداري ميترازنامه  خرند و تا ـسررـسيد درمندي از بازده آن ميهاي بيمه، اوراق را براي بهرهـشركت

ها اوراق را عالوه بر  ريسـك نقدشـوندگي و نرخ بهره اهميت زيادي ندارد. در مقابل بعضـي نهادها مانند بانكاين نهادها  

و نقدشـوندگي   كنند و ريسـك نرخ بهرهبازده، براي فعاليت در بازار بين بانكي يا مديريت نقدينگي خود نيز خريداري مي

) به اندازه كافي وجود داشته  Maturityاوراق متنوع به لحاظ ديرش (ها اهميت بسيار زيادي دارد. بنابراين بايد  براي آن

يافته بايد در هر لحظه اوراق با ســررســيدهاي مختلف، باشــد تا انواع تقاضــاها پوشــش داده شــود. در يك بازار توســعه

ــد. اوراق كوـتاهـمدت و بلـندـمدت در ـبازار وجـمدت، مـيانكوـتاه ـــته ـباشـ ـمدت  ي كوـتاهـمدت براي ـمديرـيت نـقدينگود داشـ

نهادهاي مالي و همچنين عمليات بازار باز بانك مركزي مورد نياز اســت؛ در مقابل اوراق بلندمدت (با بازده باالتر) براي 

  روند. گذاري و استفاده از سود به كار ميسرمايه

تا چند سـال  مدت يك  النيشـود و اغلب اوراق در سـررسـيدهاي طونمي  در بازار ايران اين تنوع معموالً رعايت

ــود. اوراق كوـتاهمنتشـــر مي ـها ـجذابـيت ـبااليي دارد و براي ـماـهه از نظر نـهادـهاي ـمالي بزرگي مـثل ـباـنك  ٦و    ٣ـمدت  شـ

ــت. همچنين با توجه به اينكه ترازنامه بانك مركزي بايدفعاليت آن ــروري اس ــك  ها در بازار بين بانكي ض كمترين ريس

مدت براي انجام متداول عمليات بازار باز صــحيح اســت. عالوه بر اين موارد، به  ممكن را داشــته باشــد، فقط اوراق كوتاه

ــنـهاد  ـمدت، ـتامين ـمالي دوـلت از اين طريق هزيـنهتر اوراق كوـتاهعـلت نرخ ســـود ـپايين ي كمي را ـبه دنـبال دارد. ـلذا پيشـ

وراق ـسه ماهه مبادرت نمايد و مدت به خـصوص ام باالـست دولت به انتـشار اوراق كوتاهـشود در ـشرايط حاـضر كه تورمي

  مدت جديد بازپرداخت كند.ها را با انتشار اوراق كوتاهدر سررسيد، آن

تند كه  لف نفتي نوع ديگري از اوراق هـس تاندارد نفتاوراق گواهي ـس لف موازي اـس اس قرارداد ـس ر   بر اـس منتـش

اس ق مي وند. بر اـس ركت مليـش لف نفتي، ـش ركت رارداد ـس ابعه مقدار معيني نفت خام را به فروش هاي تنفت ايران يا ـش

ندي مشـتمل بر مجموع  مي لف ـس ود. اوراق گواهي ـس يد اوراق، نفت خام به خريدار تحويل داده ـش ررـس انند تا در ـس رـس

لف بوده و در طول دوره (تا قبل از سـررسـيد)  دارايي ت. اين اوراق بدون كوپن هاي خريدار از قرارداد ـس قابل معامله اـس

  قبل از سررسيد) بوده و در پايان دوره، مبناي تحويل فيزيكي يا تسويه نقدي قرارداد خواهند بود. (پرداخت سود 

ميتواند باـشد. به همراه قرارداد ـسلف همواره   هاي نوين براي جذب ـسرمايهيكي از روشانتـشار اوراق ـسلف نفتي 

ــود. به اين ترتيب هر فردي كد دارد كه در هر معامله منتقل مييك حواله نيز وجو ه در پايان دوره اوراق را در اختيار ش

رد كه اگر تواند نفت را تحويل بگيرد. بعالوه يك قرارداد اختيار فروش نيز همراه با قرارداد سلف وجود داداشته باشد، مي
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بت به زمان خريداري اور يد، قيمت نفت نـس ررـس ركتدر زمان ـس ركت ملي نفت (يا ـش هاي تابعه)  اق كاهش يافته بود، ـش

كنند. به اين ترتيب يك حداقل ـسود ـشود خريداري مياز دارنده اوراق به قيمت مـشخـصي كه در قرارداد ذكر مينفت را 

ايگزين ايز اهميت اين اـست كه اين اوراق نبايد به نوعي ـضمانت ـشود كه جـشود. نكته حبراي خريداران اوراق تـضمين مي

پرده وند كه دـس ك دولتي ـش پرده هاي بانكي را دچار هاي بانكي و يا اوراق بدون ريـس ورت بازار اوراق دولتي و ـس ر اين ـص

  اختالل مينمايد و هزينه مالي دولت را به شدت باال ميبرد.

ــلف نفتي از اين جهت كه ــبت به اوراق اجاره مزيت دارند؛ البته   اوراق س ــك درآمد منعطفي دارند، نس با ريس

ـسود در اوراق ـسلف مـشخص اـست، نـسبت به اوراق مـشاركت باالتري نيز همراهند. همچنين از اين نظر كه كف و ـسقف  

اند  بدهي قابل اـستفادهبخـشي به بازار ي مناـسبي براي تنوعگزينهريـسك كمتري دارند. بنابراين اوراق ـسلف نفتي به عنوان  

  ه).(مشروط به عدم تضمين مطابق نرخهاي سپرد

  . فرآیند انتشار اوراق٤٫٢٫٣
ي انتشـار اوراق بدهي دولت با اشـكاالتي مواجه بوده كه از طرفي هزينه ٩٩هاي اخير، به خصـوص قبل از سـال  در سـال 

نوسـانات و نااطميناني در اين بازار شـده اسـت. از تامين مالي براي دولت را افزايش داده و از طرف ديگر باعث افزايش  

  توان به موارد زير اشاره كرد:اشكاالت مي ترينجمله مهم

  هاي هاي گذشته بخش قابل توجهي از اوراق بدهي (به طور خاص اوراق خزانه اسالمي) براي تسويه بدهيدر سال

شد. از آنجا كه بازار اوراق بدهي در ايران بازار نوپايي محسوب  دولت، به طور مستقيم به بستانكاران داده مي

آشنا نبوده و پس از دريافت اوراق اقدام به نقد   كنند با اين بازارخاصي كه اوراق دريافت ميشود، اغلب اشمي

آن ميكردن  ميها  اوراق  قيمت  كاهش  باعث  و  نرخنمايند  دولت  اوراق  قبول  براي  بستانكاران  لذا  هاي  شود. 

يابد. راهكار صحيح، انتشار ميدهند و به اين ترتيب هزينه تسويه بدهي براي دولت افزايش باالتري پيشنهاد مي 

 ها به صورت نقدي است.  ي بدهيار و تسويهاوراق در باز

 كند كه باعث كاهش  گذاري و تعيين سقف نرخ بهره ميي انتشار اوراق، دولت معموالً اقدام به قيمتدر مرحله

رغم هاي هفتگي علياجباعث شد در بعضي از حر  ٩٩ي انتشار اوراق در سال  شود. اين نحوهجذابيت اوراق مي

ي اوراق در مقادير بسيار اي انجام نشود. مخصوصاً در ابتداي سال كه نرخ بهرهعاملهوجود تقاضاي مناسب، م

هاي اندكي باالتر نشد و فرصت را از دست داد. الزم است  درصد)، حاضر به قبول نرخ  ١٥پاييني بود (حدوداً  

 هاي قيمتي نمايد.  شار اوراق، بدون محدوديتريزي مدون اقدام به انتدولت طبق برنامه

 است كه بازار كارايي خود در نهايت، نبود بازارگردان و وجود نوعي از انحصار در فعاالن بازار اوليه، موجب شده

 را از دست بدهد. 
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 ی انتشار اوراق برنامه  .٤٫٢٫٤
ال   هاي نياز، اوراق منتـشر ـصرفاً در زماني مـشخـصي براي انتـشار اوراق نداـشته و ، برنامه٩٩دولت تا پيش از ـس

ال  . اين رويه باعث مي)٢٣(نمودار    اـستكرده   انات ـشديدي تجربه كند. در ـس ود بازار اوراق نوـس ، تالش ـشد كه بر  ٩٩ـش

ورت پذيرد ولي به دليل قيمتگذاريها و مداخالت، روند منظم بازار كماكان دچار  ار اوراق ـص اس برنامه منظمتري انتـش اـس

اناختالل ا ــت. در زـم االيي از اوسـ ت حجم ـب ه دوـل ايي ـك هـه ازار ميراق رواـن اال ميي ـب د نرخ بهره ـب رود؛ برعكس در  كـن

ــور ندارد و نرخ بهره كاهش پيدا ميزمان ــت، دولت حض كند. يكي از داليل هايي كه بازار با مازاد منابع نقدي مواجه اس

باعث شد نرخ بهره   وراق كافي و نقدپذير در بازار بود. اين امرهمين عدم وجود ا ٩٩سياليت بازارهاي مالي در فصل بهار  

پرده دت كاهش پيدا كرده و ـس رمايهاوراق به ـش ود. در حالي كه اگر دولت هاي ـس گذاري بانكي روانه بازارهاي مختلف ـش

ي ي از كسري بودجهتر از آن، بخش قابل توجهيافت و مهمبازارها كاهش مي  كرد، شدت التهاباقدام به انتشار اوراق مي

د. البته نقش فعال بانك مركزي در عمليات بازار باز نيز بسـيار مهم اسـت كه تر تامين مييني پايامسـال هم با هزينه ـش

هاي سررسيد اوراق نيز الزم است  ي مـشخص در مورد زمانتوانـست جلوي اين نوـسانات را بگيرد. بعالوه، وجود برنامهمي

به بعد در مورد ســررســيد اوراق    ٩٨از ســال   رســدها به مشــكل برخورد نكند. به نظر ميآن تا دولت براي بازپرداخت

  ي روشني وجود ندارد. انضباط مناسبي ايجاد شده است. اما كماكان در انتشار اوراق قاعده

ران)شركت فرابورس ايمنبع: ارزش اوراق منتشر و سررسيدشده در هر ماه (هزار ميليارد تومان) (  :٢٣ نمودار

دهد تا با تجهيز الم عمومي آن عالوه بر شــفافيت، به بازار نيز فرصــت ميوجود برنامه منظم انتشــار اوراق و اع

ي كشــورهاي دنيا براي انتشــار  منابع مالي، خود را براي خريد اوراق دولت و منتفع شــدن از ســود آن آماده كند. عمده

  شود.مينند و اين برنامه نيز به صورت عمومي اعالم كي منظمي پيروي مياوراق بدهي خود از برنامه



 

٣٣ 

 
 

ار اوراق بلندمدت و ايجاد  اد كالن و كاهش تورم، انتـش ت تا قبل از ايجاد ثبات اقتـص ل وجود برنامه، الزم اـس عالوه بر اـص

ــار اوراق كوـتاهـهاي ـباال متوقف شـــود. در عوض ميـمدت ـبا نرختعـهد طوالني ين ـمالي امتـ  يـمدت، هم هزيـنهتوان ـبا انتشـ

 دولت را كاهش داد و هم جذابيت بازار اوراق را باال برد. 

  ظرفیت بازار  .٤٫٢٫٥
درصــد از كل بازار بدهي كشــور را  ١٠كمتر از  ٩٩دهد اوراق بدهي دولت در انتهاي آبان آمارها نشــان مي

امل تـسهيالت بانكتـشكيل مي اق نـسبت به كل نقدينگي ورا ـشود. همچنين ارزشها ميدهند و بخش اعظم بازار بدهي ـش

توان  باـشد. بنابراين ميدرـصد مي ٥٠درـصد اـست، در حالي كه همين نـسبت در ـساير كـشورها اكثراً بيـشتر از  ٧تا   ٥فقط  

  گفت بازار اوراق بدهي دولت كماكان ظرفيت بااليي براي انتشار اوراق جديد دارد. 

ــال   يدو خريدار عمده ــندوق اخير بانك  هايبازار اوراق بدهي دولت در س ــرمايهها و ص اند. گذاري بودههاي س

اندازي  كنند. با توجه به راهها و مديريت نقدينگي خود خريداري ميبخشـي به سـبد داراييها اوراق را به هدف تنوعبانك

وراق مخـصوـصاً ها به ابه توثيق وثيقه، نياز بانكها  عمليات بازار باز بانك مركزي و مـشروط ـشدن هرگونه اـستقراض بانك

تورالعمل بانك مركزي براي نگهداري حداقل  مدت افزااوراق كوتاه ت. همچنين دـس د از مانده ٣يش پيدا كرده اـس ي درـص

پرده ها  نكها بوده اـست. البته هرگونه الزام باها به ـصورت اوراق دولتي يكي ديگر از عوامل افزايش تقاـضاي اوراق بانكـس

كه بانكي و بر اسـاس قواعد نظارتي و نه با هدف بانك مركزي و با توجه به وضـعيت شـب براي خريد اوراق بايد از طرف

  تامين مالي كسري بودجه دولت باشد. 

ـــندوق  ار دارـند و نقش ـقاـبل توجهي در  ـهاي ســـرـماـيهصـ ـگذاري بيش از نيمي از اوراق ـبدهي دوـلت را در اختـي

عه تهي اين بازار دتوـس ان مياـش ندواند. آمارها نـش ط حدود ق دهد ـص د از ٣٠ها به طور متوـس هاي خود را به  دارايي درـص

  .  )٢٤(نمودار  هزار ميليارد تومان بوده است ١٠٦معادل  ٩٩اند كه اين سهم در انتهاي مهر اوراق بدهي اختصاص داده

  ت فرابورس ايران)شركمنبع: (  گذاريهاي سرمايه هاي صندوقتركيب دارايي :٢٤ نمودار
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ترش فعال ندوق گـس رمايههيت ـص عهگذاري مياي ـس ي بازار بدهي و افزايش ظرفيت آن كمك كند. تواند به توـس

ندوق  ال اخير اين ـص تهها از نظر تعداد و ارزش داراييدر ده ـس د خوبي داـش ركت  ٥٠اند، به طوري كه از حدود ها رـش ـش

ا اين حال اند. بميليارد تومان گسـترش يافته  هزار  ٣٥٠ميليارد تومان به بيش از   شـركت و از كمتر از هزار ٢٣٠فعال به  

ال  ندوق در ـس تباه از عملكرد ـص ت اـش د آنها، محدوديتهاي اخير به دليل برداـش ت. در  هايي براي رـش ده اـس ها ايجاد ـش

ندوق به خوبي مي ٢٥نمودار  د را هم در اندازه و هم در ارزش ـص ال ها از توان كاهش رـش اهده كرد. در   ٩٥ـس به بعد مـش

ها انجام ـشود، ظرفيت بازار اوراق  و اقداماتي جهت گـسترش فعاليت ـصندوق   هاي مذكور تقليل يابدي كه محدوديتـصورت

كند. در عين حال، تقاضـاي باال براي ي كسـري بودجه افزايش پيدا ميهزينهبدهي براي پذيرش اوراق دولت و تامين كم

  نيز كاهش دهد. اوراق و هزينه تامين مالي دولت را اوراق ميتواند نرخ

شركت فرابورس ايران)منبع: (  گذاريهاي سرمايه هاي صندوقتعداد و ارزش دارايي :٢٥ نمودار

  

  
  . عملکرد انتشار اوراق٤٫٣

در اين   ١٤٠٠عملكرد دولت در انتشـار اوراق در چهارسـال گذشـته و سـياسـتگذاري دولت براي سـال  ٢٦نمودار 

 ٢٠٠تا ـسقف تواند دولت ميدر ـصورت عدم تحقق درآمدهاي نفتي،   ١٤٠٠جه دهد. طبق اليحه بودخـصوص را نـشان مي

ار  گرچه ميزان فروش او تواند به اين اوراق اضـافه نمايد.هزار ميليارد تومان مي روع به انتـش ال ـش ط دولت از ـس راق توـس

شـده براي اليحه بودجه روندي فزاينده داشـته اسـت اما با توجه به ظرفيت محدود بازار بدهي كشـور، ميزان پيش بيني  

  قابل تحقق نخواهد بود. مگر اينكه سياستگذاري مناسبي براي گسترش بازار بدهي توسط دولت اتخاذ شود. ١٤٠٠
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  (منبع: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي)  ١٤٠٠سياستگذاري دولت براي اوراق در سال  و اوراق دولتي رد : عملك ٢٦ نمودار

  

 

  های دولتی اموال و شرکت واگذاری  .٥

ـــهام   ــري تراز عملـياتي خود از واـگذاري اموال، داراييـها و سـ ــت دولتـها براي جبران كسـ برخي مواقع ممكن اسـ

ــتـفاده   ــب براي واـگذاريـها و ـمديرـيت فرآيـند    نـمايـند.شـــركتـهاي دولتي نيز اسـ ــتـفاده از الگويي مـناسـ ــتلزم اسـ اين مسـ

ي وـص فانه تجربخـص ازي اـست. متاـس ور تاـس ازي در كـش ي ـس وـص تهه خـص ت.    كنون توفيق زيادي نداـش بت  اـس براي نمونه نـس

ــركت ــ  ١٥٠هاي دولتي به بودجه عمومي كماكان بيش از بودجه ش ــوص ــهم بخش خص ــت. به عالوه س ــد اس ي از درص

شــناســي فرآيند  )).  آســيب٩٦درصــد بوده اســت (مركز پژوهشــها (  ١٣هاي انجام شــده، تنها در حدود  واگذاري

ـسازي و ملزومات اـصلي  ، دو مـسئله خـصوـصي٤٤قانون اـصل   ر چند به درـستي در تهيهدهد كه هميـسازي نـشان  خـصوـصي

ســازي اند، اما در عمل به ملزومات خصــوصــيشــده دهآن از جمله ايجاد فضــاي رقابتي و از بين بردن انحصــار با هم دي

ت. به عالوه الگوي حكمراني واگذاري ده اـس ي از منظرها نيز دچار عيبتوجهي نـش اـس اختار بازيگران، تعريف و  هاي اـس ـس

ــت.  ــده براي بازيگران اس ــي در نظر گرفته ش ــازوكارهاي انگيزش ــلي و س ــيص كاركردهاي اص رفتار اخير با برخي تخص

هاي موفق (مانـند كشـــت و صـــنـعت مـغان) نيز تـمايل بخش خصـــوصـــي غيررانتي براي شـــركت در فرايـند واگذاري

  سازي را به شدت متاثر كرده است.خصوصي

دولت چنانكه بايد از ظرفيت بازار ســهام براي واگذاري ســهام دولتي بهره نبرده اســت. عملكرد    براين،عالوه  

تياق اجتماعي براي خريد ـسهام دولتي را وق هاي در قالب ـصندنامناـسب دولت در واگذاري هاي قابل معامله نيز ميزان اـش
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ــه ــان نيز از واگذاري س ــناس ــت. پيش از اين برخي كارش عملكرد  ام دولت تحت اين قالب انتقاد كرده و كاهش داده اس

  :٩وارد زير خالصه كردتوان در ممهمترين ايرادات وارد بر اين شيوه واگذاري را مي ضعيف آن را پيش بيني كرده بودند.

اسـت كه چه از منظر خرد و چه از منظر كالن، با   نيا دولتي قابل معامله  يهاطرح صـندوق   ياز مشـكالت اصـل .١

تانمنطق   اد  دارداـس تين  حيقابل توضـ   ياقتـص ركتندـس ور در ا يكه برا ييها. ـش ندوق  نيحـض ده  نيچها دـستـص  ـش

ور   يهمگ بودند تنددر بازار بورس حـض هم    ياقدام به واگذار  ماًيتقدولت مسـ  يبا چه منطق  نبودو مـشخص   داـش ـس

ركت نيخود در ا رماـش رفاو   نكرده هيها در بازار ـس اين كه   يحيتنها توضـ  د.كر جاديا  يتيريمد ديجد  هيال  كي ـص

.  آن اـست  ياسـ يابعاد اقتـصاد سـ   به هكه توج  يو علم ينه منظر فن كنديقابل فهم م ـشيوه واگذاري توـسط دولت را

و   كردهرا به مردم منتقل    مهيچند بانك و ب تيمالك  خواهديدولت هرچند م  هايگونه واگذار نيمنظر در ا نياز ا

را از  هابنگاه نيا تيريمد  خواهديمعقول اـست) اما نم  ي(كه امر جمع كندبودجه  يجبران كـسر يبرا  يمنابع مال

ت بدهد. به هم ندوق  هيال كي جادياقدام به ا هتج  نيدـس ت  قابل معامله كرده  يهازائد بنام ـص تا بتواند هم    اـس

اسـت   يحالدر   نيخود داشـته باشـد. ا  اريبزرگ را در اخت يهابنگاه نيا تيريرا جذب كند و هم مد  يمنابع مال

گذـشته  .  ابدي  شيافزا ييو كارا يورتا بهرهاـست   تيو مالك تيريكردن مد  يخـصوصـ   ،يـساز يكه فلـسفه خـصوصـ 

ندوق  نيا تيريمد نهيهزاز اينكه  هامداران آنها پرداخت خواهد   بيها از جـص دـس در   تيريكه مد يي، از آنجاـش

لذا صـــرفاً باعث    شـــوديها پاك مبنگاه نيا تيريدولت در مد يو فقط رد پا  شـــوديواگذار نم  هايواگذار نيا

 نيآنها در ا  اريشـده اما قدرت و اخت يدولت رانيبه مراتب كمتر مد  تيكمتر و مسـئول يينظارت كمتر، پاسـخگو

در تضــاد با منطق علم اقتصــاد و خالف    هايواگذار نگونهيخواهد كرد. ا  دايادامه پ يها به شــكل قبلشــركت

 ست.ا ٤٤اصل   يابالغ  يهااستيس

تفاده از ـصندوق  .٢ از اهداف   يبازنـشـستگ  يهاها را هم همانند ـصندوق ـصندوق  ني، عمالً اهاي قابله معامله دولتياـس

به   ليآنها را تبد ٤٤بند ج اـصل   يابالغ يهااـستيو سـ  يفن  يو اـصول خود منحرف كرده و برخالف اـستانداردها

ــت. اين اتفاق خالف منافع ملي داربنگاه ــت اني جديد كرده اس را به   يدولت نهيناكارا و پرهز تيريچرا كه مداس

نه به ـسود ـسهامداران است چرا    د،ينمايدـشوارتر م زيادامه دار خواهد كرد و راه اـصالح را ن يترنهيـصورت پرهز

قابل   يهاچرا كه عمالً مفهوم صــندوق   كنديو نه به بازار بورس كشــور كمك م كنديرا كمتر م  تيكه شــفاف 

قابل  ريغ  اياعم از قابل معامله  ،يگذارهيســرما  يهاصــندوق   رانيمد  ي. به طور كلســازديوش ممعامله را مخد

 ه،يبازار ـسرما يـشركتها منفعل هـستند. در قانون فعل تيريـسبد ـسهام ـصندوق فعال و در مد تيريمعامله، در مد

ــ  كيدرصــد از ســهام  ٥ توانديحداكثر م  يگذارهيهر صــندوق ســرما   ي د و صــندوقهاشــركت را داشــته باش

رما من يگذارهيـس ده تيريمداخله در مد  زا  يبه ـصورت ـض ركتها منع ـش اـست و  ج يهم را ايكه در دن ياند. امرـش

 
 ء اين پنج نفر بودند.هاي قابل معامله. دو نفر از نگارندگان گزارش حاضر نيز جزاقتصاددان درباره مشكالت واگذاري سهام در قالب صندوق ٥برگرفته از نامه سرگشاده   ٩
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 يگر مالنهاد واـسطه كي ،يگذارهيـصندوق ـسرما به هر حال،.  ـشوديها محـسوب مگونه ـصندوق   نيا  فيتعار ءجز

 دار.بنگاه يك نهاست  

در    توانديخود كامالً منفعالنه عمل كند و صـرفاً م هيكاهش سـرما  اي  شيافزا در قبال   ديعامله باصـندوق قابل م .٣

دهد.   شيافزا ايخود را كاهش   تيريتحت مد هيـسهام خود در بازار، ـسرما  يواكنش به نوـسانات عرـضه و تقاـضا

و   يرادفوق العاده و به صورت كامالً ا  جمع م يبرگزار ق ياست كه از طر يـسهام يـسازوكار برخالف ـشركتها نيا

رما  شيشـده اقدام به كاهش و افزا  يزيربرنامه   أت يه ييطال يهايانتقال صـندل  عمالدولت   اقدام. كننديم هيـس

ركت رهيمد ده به ا يهاـش ندوق  نيواگذار ـش ندوق بر   ني. ابود  هاـص ت چرا كه اگر بازارگردان ـص نقض غرض اـس

در   ديـصندوق نما  ياقدام به مثالً ابطال واحدها  يارزش ذات  يدر حوال  متيو با دـستور حفظ ق  بازار طياـساس ـشرا

هام بلوك  يـصندوق مجبور به فروش بخشـ  جهينت هامـشان را دارد. ا ييهامهيها و ببانك ياز ـس  نيخواهد ـشد كه ـس

ندل بب از دـست رفتن ـص د و از آنجا ييطال  يهايامر ـس كار را نخواهد داد عمالً  نيا هكه دولت اجاز ييخواهد ـش

ندوق  ده و به  ها از فلسـ ـص ته دولت كيفه خود دور ـش د. اگر قرار   ليتبد يبنگاه مادر چند رـش  نيچن بودخواهند ـش

 ها كرده است؟شركت نيا يچرا دولت اقدام به واگذار فتديب ياتفاق 

  ي واحدها  متياهد داد، كاهش ق ها را نخوـصندوق  يهاـشركت يـسهام بلوك يدولت اجازه واگذار نكهيبا توجه به ا .٤

  ي به دارندگان واحدها   متيكاهش ق  نيخواهد بود. ا  ريزناپذيموجود در آنها گربه ارزش سهام  ها نسبتـصندوق 

ندوق  ابت خواهد كرد و از آنجا كه مدـص ندوق  نيا تيريها اـص هر حال در دـست دولت اـست، دارندگان   بهها  ـص

با   يباز يتهااـست انممكن    جهيكاهش توـسط دولت را داـشته باـشند. در نت نيواحدها ممكن اـست انتظار جبران ا

 فشار به بودجه دولت ختم شود.

قابل  يهاتحت كنترل ـصندوق  يهااقتـصاد، ـشركت يو بزرگ ـشدن اـسم يتورم طيبا توجه به ـشرا  گر،ياز طرف د .٥

ــعه خود ن يبرا يمله مذكور در مقاطعمعا ــرما  شيبه افزا يرياجتناب ناپذ  ازيتوس ــت ا هيس   ازين نيخواهند داش

با   هيسـرما  شيافزا نيبود. حجم ا  هدكنند مضـاعف خوا  تيرعا ديرا با  هيسـرما تيكفا طيها كه شـرابانك يبرا

منابع  زيقابل توجه خواهد بود. با توجه به انفعال ـصندوق قابل معامله در تجه  اريها بسـ ـشركت نيتوجه به اندازه ا

 ونه انجام شود؟منابع قرار است چگ زيتجه نيسهام صندوق، ا يكامل آن به عرضه و تقاضا يو وابستگ

منجر به   نينقدـشونده هـستند و هم  اريقابل معامله بسـ   يهاـصندوق   يهاييدارا  ا،يدن  يمال يمعموالً در اكثر بازارها .٦

ــوندگ ــندوق  نيا  يباال  ينقدش ــت. در طرح دولت، بدلص ــده اس ــهام بلوك  ليها ش  نيدر ا يبدعت گنجاندن س

ندوق  مت داراـص وندهيآنها غ  يهاييها ـس ده و ج  رنقدـش وندگ  ثيح زآنها ا تيذابـش  از دـست خواهد رفت.  ينقدـش

  .همين امر استدولتي هاي قابل معامله يكي از داليل افت ارزش صندوق 

هام را اـصالح ننمايد و همچنين   هام دولتي در بازار ـس با توجه به آنچه عنوان ـشد، مادامي كه دولت ـسبك واگذاري ـس

ود الح نـش ور اـص ازي در كـش ي ـس وـص ري تراز ، نميالگوي حكمراني خـص توان انتظار زيادي از اين رديف براي جبران كـس

  مدت داشت.عملياتي بودجه دولت در كوتاه
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  ریزی در کشور شناسی فرایند بودجهتحلیل و آسیب .٦

. شـوديدولت متمركز م يبودجه بحثها عمدتاً حول منابع و مصـارف مندرج در بودجه عموم  حهيهر سـال با ارائه ال

 نيبودجه خوب باشد، چرا كه اوالً ا كيكننده همه الزامات  منعكس تواندي، اما هرگز نمد ضرورت داردمباحث هر چن نيا

 يبودجه دارا  صيو تخصــ  بيو تصــو نيتدو  نديفرا  ايســت و ثانيمنابع و مصــارف دولت ن  يهمه اجزا  بودجه دربردارنده

  . كنديمنابع موجود را با مشكل روبرو م نهياست كه مصرف به يمشكالت

  يو حاو  هيته  يسـال مال كي يدولت اسـت كه برا يكشـور، «برنامه مال  يبر اسـاس قانون محاسـبات عموم بودجه

ا ينيبشيپ ت كه منجر به ن  ياتيانجام عمل  يبرا هانهياعتبار و برآورد هز  نيمنابع تام  ريدرآمدها و ـس تيسـ  لياـس و  هااـس

ــ آنچه كه هر    رســدي.» اما به نظر مشــوديم يمال  يهاهدف بودجه توســط دولت به مجلس ارائه و   حهيدر قالب ال ال س

 ليقانون اـست. با توجه به تما نيمـصرح در ا يهايژگيفاقد وو ـشمول الزم برخوردار نبوده و  تياز جامع ـشود،يم  بيتـصو

ــتمدارانيســ    كردهنيهز  يبرا  يافرابودجه  يرهايدر منابع قابل تحقق همواره مســ  تيو محدود هانهيهز  شيافزا يبرا  اس

را  يمال  نهيبه  استيس  كيو تحقق   شوديدولت م يهانهيدر هز تيو عدم شفاف   ييكه منجر به ناكارا  رديگيدولتها شكل م

ازديم رممكنيغ وـس تهايسـ   توانديالزم برخوردار نبوده و نم ييمنابع در بودجه از كارا  نهينحوه هز  گريد  ي. از ـس  يمال  ياـس

ازد. در ا كه منجر به عدم تحقق اهداف بودجه از  ريدو مسـ  نيا  نييتا ـضمن تب  ـشوديم  تالش  نوـشته نيمدنظر را محقق ـس

  معضالت ارائه شود.  نيرفع ا يبرا يشنهاديپ يراهكارها ود،شيم ييو كارا  تيمنظر جامع

  ی افرابودجه اتیعمل. ٦٫١
 يمال اتيهمه عمل  كه بودجه دولت شــامل يمعن نيآن اســت، به ا تيبودجه دولت عدم جامع ياز مشــكالت اصــل  يكي

ال و يدولت نبوده و بخشـ   انهيـس اً تـص ند بودجه بوده و بعـض ن  رياز منابع و مخارج دولت خارج از ـس و نحوه   زانياز م يروـش

ــ   ق يمـنابع وجود ـندارد و از طر  نيا كردـنهيهز در ـقاـلب    يافرابودـجه  اتيـ . عملرديگيبودـجه صـــورت م  يمواز  يرـهايمسـ

  زي و ن  يـسنوات يهابودجه  يهاتبـصره زيندولت و   اتياقتـصاد، ه  يمـصوبات ـشورا رينظ  ياتبودجه ـسنو  نيبه جز قوان  ينيقوان

ــام ــكل قانون  نيتعهدات و تض ــط دولت ش ــده توس ــادرش ــته كل   توانيرا م اتيعمل ني. اكنديم دايپ يص   يدر چند دس

  كرد:   يبندميستق

ت: دولته ي. مخارجالف ند بودجه اـس ندوق  يا برخكه منابع آنها معلوم اما خارج از ـس  ييهااز خدمات خود را در قالب ـص

تن مالك  اريدر اخت  رغميكه عل دهنديارائه م ال  يآنها، منابع  تيداـش  نيا  يهانمونه نيدارند. مهمتر  انهيمسـتقل از بودجه ـس

عه مل اب ذخ  ،يطبقه صـندوق توـس اب هدفمن ،يارز رهيحـس ت كه منابع و  ياجتماع نيو صـندوق تام هاارانهي  يدحـس اـس

اـستقالل   نيا ليدولت اـست. دل انهيآنها مـستقل از بودجه ـسال  يحـسابدار  يمـشخص اـست ول يونرف آنها به لحاظ قانمـصا

  است.   ييگوو پاسخ تيبودجه دولت و اجتناب از شفاف  يكم نشان دادن كسر ،ينسل نينقش انتقال ثروت ب رينظ  يموارد
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قانون بودجه با آنچه در    ياز موارد برآوردها  ي: در برخنـشده اـست   ينيبشيآنها پ  يبرا يكه منابع مـشخصـ   ي. مخارجب

 ي. برادهديبودجه مشــخص را نم  فيرد كي يهانهيشــده كفاف هز ينيبشيمتفاوت اســت و منابع پ  افتديعمل اتفاق م

 از شيراه مـشخص ـشود كه مخارج ب  انهيكار كند، اما در م بهآغاز   يبا منابع مـشخصـ   يپروژه عمران كيمثال ممكن اـست  

ت كه در ابتدا پ  يزيچ آن ده بود. در ا ينيبشياـس ت به دال  نيـش ورت ممكن اـس امكان توقف پروژه   ياسـ يسـ   اي يفن  ليـص

تفاده از منابع جد د و ادامه پروژه با اـس ته باـش ه رينظ ديوجود نداـش  يمال نيتام يردولتيغ  يمنابع نهادها  اي  يبانك التيتـس

  ش يو عمالً مخارج دولت را افزا شـــوديدولت منظور م يتعهد و بدهبه عنوان   ديمنابع جد نيصـــورت ا نيشـــود. در ا

  است. در سند بودجه صادر نشده بوده يمجوز يقانون كه به لحاظ يدر حال دهد،يم

م  نيهمچن اً اقدام به تـض ه نيدولت بعـض ام ني. در ابتدا اكنديم يخاصـ   ينهادها ايبه افراد    التيپرداخت تـس  يبرا نيتـض

در   نكهي. اما با توجه به اـشوديبه مخارج دولت اـضافه نم  رد،يكه بازپرداخت ـصورت بگ يدر ـصورت  رد وندا يدولت بار مال

ــ  يســـكهاير ليممكن اســـت در عمل به دل  ايوجود دارد   يموارد احتمال مخاطره اخالق  نيا بازپرداخت   كيســـتماتيسـ

ه ورت ا نيدر ا فتد،ياتفاق ن  التيتـس ه نيـص ودير مدولت منظو يبه عنوان بده  التيتـس ط دولت  ندهيدر آ   ديو با ـش توـس

  پرداخت شود. 

مختلف دنبال شـده اسـت،   يكه توسـط دولتها يتيحما يكردهايدولت: رو يتيحما  ياسـتهاياز سـ   يناشـ   يهاالنفع . عدمج

ــه ـكاالـها نـگه   نييبوده اســـت. دوـلت تالش كرده ـتا ـبا ـپا يـخدـمات دولت  ـمتيـكاهش ق   ايـ ارزان   يعـمدـتاً متمركز بر عرضـ

 تينوع حما نياثرات نامطلوب اكند. مـستقل از  تيآب و برق و گاز و ... از آحاد جامعه حما  رينظ ييكاالها  متيق   داـشتن

  انيخود محروم مانده و با ز ياز درآمدها يدولت يباعث شـده تا شـركتها ياسـتيسـ  نيچن سـت،ينوشـتار ن نيكه هدف ا

ند.   تهايسـ  نياز ا  گرينمونه د كيمواجه باـش ت كه ا ياتيمال يتهايمعاف  ياعطا  اـس ار خاص اـس ترده به اقـش   باعث زين نيگـس

  مشخص محروم كند.   يشده تا دولت خود را از منابع مال

و كنترل درآمدها و   نهيبه  صيكه با هدف تخصــ  يزري¬بودجه  نديفرا  شــوديموجب م  يافرابودجه اتيعمل يباال  حجم

ود،يانجام م يبخش عموم يهانهيهز ده و بخشـ  ـش تثن  نهيبه صيدولت از كنترل و تخصـ  يمال اتيعملاز   يمختل ـش  يمـس

ـسهم  ١٤٠٠بودجه  حهي. به عنوان مثال اگرچه در الاردد  يرا در پ  يبزرگ و ناگهان  يهابودجه يه خطر بروز كـسرـشود ك

  ني . بنابراابدييـسهم كاهش م نيا  يادرـصد اـست، اما با احتـساب منابع و مـصارف فرابودجه ١٨ يآموزش از بودجه عموم

 نهيهز ييهامنابع در بخش نيا شــوديبودجه موجب م حهيال بيو تصــو نيدر زمان تدو  يامنابع فرابودجه  يعدم افشــا

ــوند ــتند،ين  نهيبه  نهيكه لزوماً گز  ش ــا يدر حال نيا  س ــت كه افش در   كردنهيموجب هز حهيال نيها در زمان تدوآن ياس

ــتريب ييبا كارا  يهابخش ــوديم  ش ــه اتيعمل ني. اش ــ   از س ــركتها ريمس و  يردولتيغ يعموم يدهانها ،يدولت  يعمده ش

ندوق  ك  يهاـص ده برا ليتـش ورت م ينفت  يدرآمدها تيريمد يـش  حيتوضـ  رهايمسـ   نيكه در ادامه هر كدام از ا رديپذيـص

  : شوديداده م
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  ی دولت  یشرکتها   ریاز مس یافرابودجه اتیعمل. ٦٫١٫١
ركتها ئ فياز وظا يبرخ فاكنندهيا يدولت يـش از  يبخشـ  يمال نياند و تامبوده يدولت يهاوزارتخانه  يهاتيولو مـس

م ديخر ريدولت (نظ يهابرنامه ركت بازرگان ينيتـض تفاده از منابع ماليدولت  يگندم توـسط ـش ركتها ـصورت  نيا  ي) با اـس ـش

ا همچنرديگيم ــ   يبرا  ني. دولتـه داف خود د  دنيـ رسـ ه اـه ات ارزان ق   رـب دـم ا و ـخ االـه ه ـك تياراـئ ه مردم ا  ـم ه ـب دام ـب ـق

شركت آب و فاضالب و  ر،ينفت، شركت توان يشركت مل ريشركتها (نظ نيتوسط ا  يديكاالها و خدمات تول  يگذارمتيق 

ركتها    نيقابل توجه به ا يمال  يانهايز  ليمنجر به تحم ،ييعالوه بر اختالل در كارا رهايمسـ  نياند. ا...) كرده وديمـش كه   ـش

ط بودجه دولت جبر ديبا تيدر نها وند. مسـ توـس تفاده از ا يگريد ريان ـش ركتها عمل نيكه دولت با اـس  يافرابودجه اتيـش

ـشده  ـضمانت التيـشركتهاـست كه منابع آن توـسط تـسه نيدولت توـسط ا يعمران يهاپروژه  ياجرا دهد،يخود را انجام م

  . شوديم نيتام يو بانك مركز يدولت از شبكه بانك

وبات ه رهايمسـ  نيا ط مـص ورادولت و   اتيتوـس اد ا  يـش ونديم جادياقتـص نهاددهندهيكه پ ـش وبات ن نيا  ـش   زي مـص

ــ  يهاوزارتخانه ــتند. با توجه به ا يمربوطه بخش ــوبات در نها نيا يمال نيتام نكهيهس ــازمان برنامه و   تيمص بر عهده س

 ياذب منابع برمصوبات و ج  شيافزا  يبرا  يبخش يهاانهوزارتخ  نيب  ياست، رقابت  ييداراو  يبودجه و وزارت امور اقتصاد

 ـشونديمنابع موجود اتخاذ نم تيتفكر واحد و درنظرگرفتن وـضع  كيبا   اـستهايسـ  نيا  ني. بنابرارديخود ـشكل بگ يهابرنامه

 ليدل ني. همكنديانباشـــته م انيشـــركتها ز نياز منابع شـــده و در ترازنامه ا  شيب  يتعهدات جاديمنجر به ا تيو در نها

كل اختار ريمسـ  يبوده كه منجر به كند  يليهمان دل  ،يافرابودجه  اتيعمل يريگـش ت.  نيا  ياصـالح ـس ده اـس ركتها ـش ـش

اد نيا  نكهيا رغميعل نكرده   فايا نهيزم نيدر ا يوزارتخانه نقش فعال نيبوده، اما ا  ييو دارا  يمهم بر عهده وزارت امور اقتـص

ركتها ت. ا  يبخشـ   يهاهر بخش را به وزارتخانه  يو ـش وع نيواگذار كرده اـس ده تا همان انگ  زين  موـض كه   ييهازهيباعث ـش

 يدولت ياـصالح ـساختار ـشركتها يبرا يبخشـ  يهاوزارتخانه ليـشده، منجر به عدم تما  يامنجر به اخذ مـصوبات فرابودجه

انجام  يدولت يشـركتها ريمسـ  از يبخشـ  يهامدنظر وزارتخانه اتيها و عملاز برنامه  يكه بخشـ  ييود. در واقع از آنجاشـ 

اـصالح ـساختار ندارند  يبرا  يازهيانگ يبخشـ  يهااند، وزارتخانهكرده  فايخلوت را ا اطيـشركتها بعـضا نقش ح نيو ا ـشوديم

ــ   نيا  نيو بنابرا قانون اصــالح  ليذ  يمشــمول واگذار  ي. در خصــوص شــركتهاكنديم دايتداوم پ  يافرابودجه يرهايمس

  نبوده است.  سريقانون م ياجرا ،يواگذار يبرا يبخش يهاانهوزارتخ زهيبا توجه به عدم انگ زين ٤٤اصل  يكل  ياستهايس

  نیتأمو  های (شهردار یردولت یغ  یعموم ینهادها  ریاز مس یافرابودجه اتیعمل. ٦٫١٫٢
  ) یاجتماع 

هردار رينظ يردولتيغ يعموم ينهادها يمال اتيعمل ندوق   هايـش تگ  يهاو ـص ـس ت كه  يگريد ريمسـ   يبازنـش اـس

را  ينهادها تعهد ارائه خدمات مشـخصـ   ني. اشـوديبه دولت م  يبودجه سـنوات  نيفراتر از قوان ييهانهيهز ليمنجر به تحم

ــكهايآنها با ر  يكه منابع درآمد يدارند، در حال ــندوق  وروبر  يمتعدد يس ــت. ص ــتگ  يهااس ــس ــتمر  ديبا يبازنش   ي مس

تگان را در موعد مقرر پرداخت كنند، اما با توجه به ا ازوكار عملكرد  نكهيبازنـشـس ـصورت اـست كه حقوق   نيآنها به ا  يـس
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تگ ـس تفاده از حق ب كي  يبازنـش ل با اـس ل بعد يپرداخت  مهينـس ود،يم نيتام ينـس ورت  ـش  كيدر   يكه منابع ورود يدر ـص

امكان توقف   طيشــرا ني. اما در اشــونديمواجه م  انيصــندوقها با ز نيتعهدات صــندوق كمتر باشــد، ا  ززمان مشــخص ا

تمر تگان   يپرداخت مـس ـس وند كه ا يمال نيتام يگريد رياز مسـ   دينهادها با نيا  نيبنابرا وجود ندارد وبازنـش  ريمسـ  نيـش

  ينهادها   نيدولت به ا يو تعهدات به بده نيامتضـ  نيا  تيدولت اسـت. در نها نيبه تضـم  يمال  يهادهان ق يعمدتاً از طر

  ش يبه افزا توانيكه از آن جمله م دهديرخ م يمتفاوت  يرهاينهادها از مسـ  نيترازنامه ا شـدني. منفشـوديم ليتبد يمال

 مهيب يبرا ياجتماع نيبه سـازمان تام  فيدر قالب مصـوبات دولت و مجلس و تكل حقوق بازنشـسـتگان يتعهدات پرداخت

نهادها را  نيـصندوقها ـشده و ترازنامه ا نيزمان منابع اتعهدات و كاهش هم  شياقـشار مختلف اـشاره كرد كه منجر به افزا

اختار  يبا كمبودها ودينهادها م  نيدر ا يبحران بده  جاديكه تداوم آن منجر به ا كنديمواجه م  يـس   تي و دولت در نها  ـش

 ٨٠مجبور شــد   ١٣٩٨كند. به عنوان نمونه دولت در بودجه ســال   ظوررا من  انهايز نيبودجه ا  نيدر قوان  شــوديمجبور م

ازمان تام يتعهدات برا نيا جادكنندهيا يرهايمسـ   نيصـندوقها اختصـاص دهد. از مهمتر نيتومان به ا ارديليهزار م  نيـس

ــهم و   تيـ مـعاف   ،ياجتـماع نيـقانون ـتأم ٢٨ـماده  كيـ موضـــوع بـند   ـمهيحق ب %٣ـبه    توانيم  ياجتـماع   مهيب  حق پرداـخت سـ

 يتپرداخ  مهيحق ب  شــدگانمهيتعداد ب  شينفر كارگر) اشــاره كرد. با افزا ٥كوچك (حداكثر تا   يفن يهاكارگاه انيكارفرما

 يو به صورت بده  شودينم فايا ياجتماع نيسازمان تاماما در عمل همه تعهدات دولت به  كند،يم دايپ  شيدولت هم افزا

ــته دولت منظور م ــوديانباش ــت انداز ياجتماع نيتام  انيمنجر به ز نيو هم ش به منابع بانك رفاه كارگران و در    يو دس

ت ا  تينها وديم يبانك از بانك مركز نياضـافه برداـش دولت  يبرا يكه تعهدات قابل توجه يگريد يعموم ي. نهادهاـش

  ،ي مـشاركت قطار ـشهر  ق درـصد اورا ٥٠بازپرداخت  نيتـضم رينظ  يهـستند كه در قالب موارد هايـشهردار كننديم جاديا

ده  فرـسو بافت ياياح  التيتـسه  ارانهيـسوخت،   تيريو مد  يطبق قانون توـسعه حمل و نقل عموم  يحمل و نقل ـشهر  ارانهي

  .شوديم جاديدولت ا يبرا  يافرابودجه  يرهايمسكن بافت فرسوده و ... مس  يساماندهقانون  ١٦مطابق ماده 

    ینفت  یدرآمدها ریاز مس یافرابودجه اتیعمل. ٦٫١٫٣
بزرگ اقتـصاد كـشور بوده اـست. با توجه به    ياز چالـشها  يكيو نحوه اـستفاده از آن همواره    ينفت  يدرآمدها  وجود

تفاده از آن برا نيبودن ا  ينسـل نيب رما يثروت و لزوم اـس ان  تيماه نيو همچن  يگذارهيمقاصـد ـس آن و به منظور   ينوـس

و در ادامه با توجه به    جاديا  يارز رهيتوســعه، حســاب ذخ  ســومبرنامه    ياجرا ياز ابتدا ،ينفت  يثبات در درآمدها جاديا

  شد.  ليشكتر نسبت به دولت تبا ساختار مستقل يبودن آن، صندوق توسعه مل  ناموفق 

تفاده م يهابرنامه يمال نيتام يكه دولتها برا گريد  ريمسـ  كي  يصـندوقها نيبرداشـت از ا كند،يخود از آن اـس

ــ  نياســت. ا  ينســل نيب دولت به   ديرا با صــالحد التيها، تســهصــندوق  نيبوده و ا  ياليو ر  يارز ريســازوكار از دو مس

ه ينظور اعطاه م. بكننديمختلف اعطا م  يهابخش عه مل  يمنابع ارز يالير  التيتـس ندوق توـس ط بانك مركز  يـص  يتوـس

 يبه بخش خصــوصــ  متيارزان ق  التيو در قالب تســه شــوديم يگذارعامل ســپرده يشــده و در بانكها ال يبه ر ليتبد

ه وديداده م  التيتـس ته به اـش ازوكار به   نيا ر،يخ  ايبتواند ارز صـندوق را در بازار عرضـه كند   يبانك مركز  نكهي. بـس ـس
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توـسط ـصندوق به ـضمانت    يارز التيتـسه  ياعطا  گري. ـسازوكار دـشوديتورم م  شيافزا  اي يهلند يماريبه ب  جرمن  بيترت

  يناش   يسكهايمعموالً با انتقال ر  كنندگان،افتيدر بازپرداخت توسط در  يعالوه بر مخاطرات اخالق   زين  نيدولت است كه ا

زا خواـهد  تورم  يپول  هيـ ـپا  شيـبا افزا  تيـ ـكه در نـها  شـــوديمدوـلت    يـهايـبده  شيجر ـبه افزااز جهش نرخ ارز ـبه دوـلت، من

  بود.

كه  ييها. با توجه به بحثهاستارانهي  ياز هدفمند  يشده، درآمد ناش جاديا رياخ  يكه در سالها  گريد ريمس كي

از  يناشـ   يدرآمدها زانيدر رابطه با م الها  هاارانهي  ياز هدفمندـس ال ـصور ٩٦و  ٩٥ يدر ـس  ١٤تبـصره   ٩٧ت گرفت، از ـس

ــ   يبه بودجه اضــافه شــد تا همه درآمدها  نياما ا  ت،يشــفاف   شيشــود. با وجود افزا  دهيدر آن د  ياز هدفمندســاز يناش

ابع بودـجه عموم ارج از مـن ان ـخ ا همچـن دـه انوندوـلت بو  يدرآـم ات ـق ار مالحـظ ال ا  يده و در كـن ان انتـق ه امـك ه    نيـك ابع ـب مـن

ركت دولت  كيمنابع همچنان در قالب   نيدارد ا ليتما  زيدولت ن  ـست،يدولت ن  يبودجه عموم ود تا بتواند  تيريمد يـش ـش

  منابع استفاده كند. نيدلخواه خود از ا به

  

  نامه سه جانبه  مبادله موافقت . ٦٫٢
ا آنه انيم ييمختلف و عدم همگرا يهابرنامه مشــخص در دســتگاه كيو پخش شــدن   يياجرا يهادســتگاه  يكاريمواز

ــده تا اهداف دولت با ــود   ايـ عث شـ   يمـثال با توجه به تـعدد نـهادها  يكـند. برا دايـ پ  شيتحقق افزا  يهانهيهز  ايـ محقق نشـ

تهايسـ   ياجرا ،يتيحما  يقرار دارند و برخ يتيحت پوـشش چند نهاد حمااز افراد ت يبا خطا همراه اـست و برخ يتيحما ياـس

ش حما  ازمند،ياز افراد ن تند. اوم همحر يتياز هر نوع پوـش ت كه تعر يدر حال نيـس تگاه سـ  كي  فياـس تگذاريدـس در هر   اـس

تيتحقق سـ  يمختلف برا يهابرنامه يحوزه به منظور هماهنگ  موثربودجه   يهانهيهز  ييكارا  شيمدنظر دولت در افزا  اـس

ــت. در ا ــورت م نياس ــ  توانيص ــتگاه  يابودجه يهافيهر كدام از رد  يبودجه برا  صيتخص   ديي تا به را يياجرا  يهادس

ــ  ها از جمله دســـتگاه يمربوطه منوط كرد. به عنوان مثال در بخش درمان پرداخت بودجه تمام  اســـتگذاريدســـتگاه سـ

تانيب لح،   يروهايوزارت بهداـشت، ن  رمجموعهيز  يهامارـس ازمان برنامه و بودجه  ياجتماع نيتاممـس و ... همچنان توـسط ـس

  خواهد بود.  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يعني استگذاريس دستگاه دييخواهد بود، اما پرداخت منوط به تا

  بر نظارت  ی مبتن  صی تخص. ٦٫٣
 يبودجه برا حيصح  كردنهياز اجرا و هز نانيبه اهداف خود است. اطم لين  يكه اشاره شد بودجه، ابزار دولت برا همانطور

ــت ــت. هرچند نهادها ازمندياهداف ن نيبه ا  يابيدس ــور پ  نيدر قوان يمتعدد  ينظارت ينظارت اس ــده تا از  ينيبشيكش ش

ح كالت متعدد نانيقانون بودجه اطم  حيعملكرد ـص ود، اما مـش ل ـش وب مناب  ها،فيرد ييجابجا  رينظ  يحاـص در    يع مالرـس

  هدف محقق نشده است. نيو ... نشانگر آن است كه در عمل ا هانهيهز نييپا ييكارا ،يياجرا  يهادستگاه يحسابها
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  رـسد يم بيدولت به تـصو يكه در بودجه عموم ياعتبارات جاري و عمران هينون برنامه و بودجه «كلقا ٣٠ده اـساس ما  بر

  ندگانيمركب از نما  ايتهيشــده توســط كم  نيهاي معدر دوره اتيعمل  شــرفتيبودجه و پ ييهاي اجرابراســاس گزارش

ازمان تخصـ  ييوزارت دارا وديداده م  صيو ـس تگاه يكاف   زهيانگ  توانديم يماده قانون نيو كامل ا  ق يدق   ي.» اجراـش ها در دـس

  كند.  جاديقانون بودجه ا حيصح  ياجرا يرا برا

 

  ١٤٠٠بررسی الیحه بودجه  .٧

به مجلس   ١٣٩٩درصــد رشــد نســبت به قانون ســال   ٤٧با   ١٤٠٠بودجه  حهيكه ال  رســديگرچه ابتدائا به نظر م

  ي رـشد با توجه به كـسر زانيم نيدرـصد اـست. ا ٦٠حدود  هانهيرـشد هز  يواقع زانياـست، اما مـشده هيارا  ياـسالم  يـشورا

  . رسديخطرناك به نظر م اريبودجه بس هيتورم از ناح  شيمنابع موجود و خطر افزا

 ٦٣٧به   ٩٩همت در سـال    ٤٣٦از   يجار يهانهيكه هز  شـوديمشـخص م ١٤٠٠بودجه    حهيبه ال ييابتدا ينگاه  با

ال  ت كه معادل   فتهاي  شيافزا ١٤٠٠همت در ـس د م ٤٦اـس د رـش ديدرـص ماره (باـش ان  ١. اما همانگونه كه جدول ـش ) نـش

برخالف   ١٤٠٠بودجه  حهيدولت در ال  واقع،درصـد اسـت. در   ٥٩از  شيب دولت  يهانهيرشـد هز  يواقع زانيم دهد،يم

ره ( ١٣٩٩قانون بودجه  ت. بنابرا  اوردهي) را ن٤تبـص هيمقا يبرا  ن،ياـس ح ـس ره (  ديبا حيـص  ١٣٩٩) را از قانون بودجه ٤تبـص

  .ميينما سهيرا با هم مقا هانهيو سپس هز ميخارج كن زين

ــتگان حدود   يهانهي، هز١٤٠٠بودجه   حهيال  در ــس ــتمزد كاركنان دولت و بازنش همت   ٤٠٠پرداخت حقوق و دس

دي) م١٨٩+  ٢٠٨( تگا  يهانهيكه هز يدر حال  باـش ـس تمزد كاركنان دولت و بازنـش ن در قانون بودجه پرداخت حقوق و دـس

ــت. به عبارت د١١٩+  ١٣٦همت ( ٢٥٥كمتر از  ١٣٩٩ ــبت به قانون   ١٤٠٠بودجه  حهيدر ال هانهيهز نيا  گر،ي) اس نس

قانون  ١٠فصــل    يدســتمزدها جهت اجرا  شيامر افزا نياســت. علت اداشــته  شيدرصــد افزا ٥٦از  شيب ١٣٩٩بودجه 

  . باشديم ١٤٠٠سال   حهيال يحقوقها برا يدرصد ٢٥  شيافزا زيو ن ٩٩در سال   يخدمات كشور

ته اـست كه رـشد معقول  شيهمت افزا ١٠٤همت به  ٨٨از  يعمران يهانهيهز   يمال يهانهي. هزرـسديبه نظر م  يداـش

بودجه و  يدولت در اثر كسـر يمال نهيهز  شيافزا  ليهمت رشـد داشـته اسـت كه به دل ١٠٣همت به   ٤٧از  زيدولت ن

  ي اصـل اوراق سـالها هيبلغ تسـوم نيهمت از ا ٨٠. البته الزم به ذكر اسـت كه حدود باشـديم ٩٩انتشـار اوراق در سـال  

امسـال محاسـبه گردد. به    يهايجزو كسـر  ديهمت بوده اسـت) و عمال نبا ٤٠رقم   نيا ٩٩گذشـته اسـت (كه در سـال 

همت پرداخت   ٣.٦اـست كه داـشته اـست (الزم به ذكر   شيهمت افزا ٢٣همت به   ٧دولت از  يمال نهيهز قتر،يعبارت دق 

  .باشديهمت م ٢٦تا  ٢٣ نيدولت ب يمال نهيهز دهديده شده است كه نشان مآور ١٤تبصره  ليذ ياصل و فرع مال



 

٤٤ 

 
 

  )الير  اردي لي(ارقام به هزار م  ١٤٠٠بودجه  حهياز ال ٤اثرات حذف تبصره  لي با تعد ١٣٩٩و قانون بودجه   ١٤٠٠بودجه  حه يال سهي: مقا١ جدول

  

د) افزا ١٠همت (معادل   ٣١٧همت به   ٢٨٨دولت از   يدرآمدها ت كه ناشـ   شيدرـص ته اـس  ٢٠٤  ريياز تغ  يداـش

ال   ياتيهمت درآمد مال ت كه معادل حدود همت بوده ٢٤٧به   ٩٩ـس د م ٢١اـس د رـش ديدرـص درآمدها تفاوت   ي. مابقباـش

ال   ٤٠از  شياند. با توجه به تورم بنكرده  ياقابل مالحظه وال   اريدرآمدها بسـ  يدرصـد ١٠  شي، افزا٩٩درصـد در ـس ـس

  است. زيبرانگ

ــل از فروش نفت از  درآمد ــت (كه معادل فروش روزانه   شيهمت افزا ١٩٩همت به   ٥٦حاص ــته اس  ٢.٣داش

كه در آن ـسهم  باـشديم يتومان ٤٢٠٠دالر ارز   ارديليم ٨  صيتومان و تخصـ  ١١٨٠٠با نرخ  يدالر ٤٠بـشكه نفت  ونيليم

عه مل ندوق توـس ل از فروش اموال ند ٢٠تنها    يـص ت.)  درآمد حاـص ده اـس د در نظر گرفته ـش ته    زيرـص ال گذـش  ٤٩كه ـس

 زانيعمال م نجايهمت گذاشـته شـده اسـت. در ا  ٢٥رقم   ١٤٠٠در آن وجود ندارد، در سـال    يهمت بود و عمال درآمد

ت و نرخ ارز مع  دهيباال د اريفروش نفت بسـ  ده اـس ت هر دو تع نييپا اريادل آن بسـ ـش ده و واقعگرا ليدكه الزم اـس   انه يـش

  گردند. نييتع

همت در   ٢٩٨همت به   ١٧٤از رقم    باشـديم يبده جاديبا ا  يكسـر  نيكه در واقع تام يمال يهاييبخش دارا  در

اـست كه عمال   دهيهمت رسـ  ١٢٥همت به    ٨٨. فروش اوراق از  باـشديدرـصد رـشد م ٧١كه معادل   ميادهيرسـ  ١٤٠٠ـسال  

قسمت در نظر گرفته  نيدر ا زينفت ن  شفرو شيهمت پ  ٧٠ال گذشته است (تا سقف  اصل اوراق س هيهمت آن تسو ٨٠

همت عملكرد داـشته اـست) به   ٣٥(عمال تاكنون حدود  ٩٩همت در ـسال    ١١٥٠٠از   يدولت  يـشده اـست). فروش ـشركتها

ع  شيهمت افزا ٩٥رقم   ت كه با توجه به وـض ته اـس رما  تيداـش ت كه محقق  ريغ  اريبسـ  هيبازار ـس  ٧٥.٥گردد.    محتمل اـس

  .باشديدرصد سهم صندوق م ٢٠گذاشته شده است كه همان  يمل وسعهبه صندوق ت يبده زيهمت ن

 موجود  طیشرا  نییتب .٧٫١
ده ١٤٠٠اليحه بودجه  رايط ـسخت ركودي و تورمي در حالي تدوين ـش ال ـش ه ـس اد ايران حدود ـس اـست كه اقتـص

ي از بروز تحريمها، بيماري كرونا و نيز مجموعه تهاي درـست و غلط اقتـصادي را پـشت ـسر ميگذارد. تكانه  ناـش ياـس اي از ـس

ه   ل مالحـظ اـب اهش ـق ه موـجب ـك اـن الـم اي ـظ ــور و نيز افزايش  تحريمـه د ارزي كشـ اهش درآـم ت، ـك اي نفتي دوـل دـه درآـم



 

٤٥ 

 
 

ــت ـكه اثر خود را در افزايش ـقاـبل مالحـظه و فزايـنده كســـري بودـجه دوـلت و ايـجاد ركود  هزيـنه ــده اسـ ـهاي تـجاري شـ

تهاقتصـ  ال حدودا  ادي گذاـش بر برا  ٩تا   ٨اـست. به تبع اين رويدادها نرخ ارز رـشد قابل توجهي داـشته و ظرف مدت ـسه ـس

اسـت كه به تدريج در حال تخليه كردن اثر خود بر روي سـطح عمومي قيمتها و قيمت ديگر بازارهاي دارايي مانند شـده

اي،  اي نفتي، كاهش واردات مواد اوليه و كاالهاي سـرمايهباشـد. كاهش درآمدهمي … بازار بورس و مسـكن و خودرو و 

اســت. وقوع بيماري كرونا و يك ركود عميق در اقتصــاد كشــور شــدهافزايش نرخ ارز و تورم، در كنار هم موجب ايجاد  

ار ـكاهش قيـمت نـفت و فرآورده ــادي در كـن اي اقتصـ اليتـه اري فـع اري و اجـب ـهاي نفتي و ـكاهش درآـمدـهاي  ـكاهش اختـي

ادر دهـص ري بودجه دولت ـش ديد كـس ادي و نيز تـش ديد ركود اقتـص ت كه خود را مجددا در قالب تورم اتي، موجب تـش اـس

  خواهد داد. بروز

ــوكهاي خارجي، ــال   عالوه بر اين ش ــده پيش از س ــد نقدينگي تخليه نش كه در اثر خلق پول بانكها و در خلع  ٩٦رش

ــت نيز در طي اين ب ــد و عمال نقدينگي مورد نياز براي جهش نرخ  نظارتي بانك مركزي به وقوع پيوس ازه زماني تخليه ش

گرفته مـستمرا به افزايش نرخ ارز و نرخ  دوره نيز علي رغم تالـشهاي ـصورتارز را تامين نمود. رـشد نقدينگي در طي اين 

ديد تحريمها نرخ ارز حقيقي را باال ب ور به دليل تـش د  تورم دامن زد. در واقع كاهش درآمدهاي ارزي كـش ت و رـش رده اـس

  است.نقدينگي موجب افزايش نرخ اسمي ارز شده

توماني به صـورت عمومي و سـپس براي  ٤٢٠٠مانند توزيع ارز  در كنار اين مسـايل، برخي سـياسـتهاي اتخاذ شـده

تاد تنظيم  ركوبهاي قيمتي توـسط تعزيرات دولتي و ـس تمر قيمتهاي دولتي، مداخالت و ـس ي، عدم اـصالح مـس اـس كاالهاي اـس

تهاي دفعي و مقطعي و بدون منطق ب ياـس ادراتي و وارداتي با مداخالت و ـس اماني در بازارهاي ـص ادي،  ازار، ايجاد نابـس اقتـص

ال  ادرات و واردات، عدم توجه جدي به كـسري بودجه در ـس ياري از محدوديتهاي بيحاـصل براي ـص و  ٩٩و  ٩٨ايجاد بـس

منابع نفتي، ايجاد كانالهاي رانت و فـساد در اثر مداخالت در بازار اعمال اقدامات اـساـسي در اين خـصوص و تداوم تكيه بر 

ده از ارز، حمايت بي اب نـش ابقه و حـس مت اين بازار و ايجاد يك ـس اندن بدون تمهيد عموم مردم به ـس رمايه و كـش بازار ـس

ــود باز ــمني حاكميتي جـهت حـمايت از بازار براي مردم، همراهي و عدم مـقابـله با كاهش نرخ سـ ار بين بانكي در  بيـمه ضـ

ث تـشديد ـشرايط ركودي و باع …، عدم انتـشار منظم و به موقع اوراق دولت براي مديريت بازار بدهي و ٩٩ابتداي ـسال 

  است. تورمي در اقتصاد كشور شده

البته برخي اقدامات مثبتي نيز در ـسه ـسال گذـشته ـصورت پذيرفته اـست كه طبيعتا باعث تخفيف آثار ـشوك تحريم 

برداشــت بانكها توســط بانك مركزي، تقويت بازي در بازار ارز و كنترل اضــافهاســت، مانند مديريت ســفتهبوده و كرونا

ازمان امور مالياتي براي مبارزه با فرارهاي مالياتي، جلوگيري از ايجاد  باط پولي در گردش ريال، اقدامات قابل توجه ـس انـض

  ديده.سيبو حمايت از معيشت اقشار آ  ٩٧كسري بودجه در سال 

) ٢) كسري بودجه و تورم ناشي از آن، با مساله  ١كه عالوه بر معضل    شودمي  ١٤٠٠اقتصاد ايران در حالي وارد سال  

) وخامت معيشت دهكهاي پايين روبرو هستيم. بنابراين الزم است ٣گذاري و رشد توليد و  منفي بودن رشد خالص سرمايه



 

٤٦ 

 
 

د مختلف اين معضالت  ن سه موضوع را مدنظر قرار داده و به دنبال تخفيف ابعابه نحوي تنظيم شود كه اي  ١٤٠٠تا بودجه  

داده شده در سه سال گذشته، انتظار اصالح ، و تجربه نشان ١٤٠٠باشد. بديهي است كه با توجه به تغيير دولت در سال  

قابل اجرا در اين دولت اكتفا نمود.   توان به برخي اقدامات سياستي با كمترين هزينه ورود و تنها مياساسي در اين سال نمي

شده است كه پيشنهادات ارايه شده در اين گزارش محدود بوده و متناسب با ظرفيت اجرايي دولت  بر اين اساس تالش

براي سال   دولت  بودجه  برخي ويژگيهاي اليحه  ابتدا  ادامه  باشد. در  باقيمانده  ماه  ارايه شده و سپس    ١٤٠٠طي چند 

  اند.طرح گرديده پيشنهادات اصالحي

  ۱۴۰۰دجه بو حهیدر ال ازیاصالحات مورد ن . ٧٫٢
رايطي كه اقتصـاد در مسـير تورم فزاينده در اثر افزايش قابل توجه نرخ ارز قرار گرفته اسـت و كسـري بودجه در ـش

ر افق پيش رو رشد پايدار اقتصادي د گذاريآورد و به دليل كاهش نرخ سرمايهدولت فشار بااليي را به رشد نقدينگي مي

و كمك به ـسياـستگذار پولي براي كاهش تورم  كنترل كـسري بودجهمبهم اـست، الزم اـست مهمترين اولويت بودجه كـشور  

د. در كنار آن،  ادي باـش رمايهو بازگرداندن ثبات اقتـص اركت عموميتحريك ـس هيل مـش ي-گذاري از طريق تـس وـص و   خـص

تفاده از منابع بازار  ير رـشد اقتـصادي  هاي بزرگ ملي ميپروژه ـسرمايه جهت تامين مالياـس تواند كمك به بازگرداندن مـس

د. در نهايت،   ت آنها،  هاي محروم و كم برخوردارايجاد يك چتر حمايتي مطمئن براي خانوادهباـش مين حداقل معيـش و تـض

  مايد.رفت از شرايط ركودتورمي ايجاد شده فراهم نتواند راه را براي برونمي

ــورتي ــال قبل افزايش يابد، موجب ميبرعكس، در ص ــبت به س ــري بودجه نس ــود تا بخش قابل توجهي از كه كس ش

نقدينگي كـشور به بدهي و اوراق دولت تخـصيص يابد و يا به طور مـستقيم و غيرمـستقيم به پايه پولي فـشار آورد و تورم را 

باتي و حركت به ـسمت تورمهاي باالتر ثـشد خطر ـشدت گرفتن بيتـشديد نمايد. اگر ميزان افزايش كـسري بودجه باالتر با

بيني در آحاد اقتصـادي كشـور، رشـد  وجود دارد. البته با تغييرات حاصـله در انتخابات اياالت متحده، و ايجاد يك خوش

را تبديل  ١٤٠٠  ـشدن از تورمهاي بـسيار باال بوده و ـسال ـساز كاهش تورم و دورتواند زمينهاـست و مينرخ ارز كنترل ـشده

ي منجر به تغييرات واقعي در  به فرصـ  ياـس ورتي كه اين تحوالت ـس ادي نمايد. ولي در ـص د اقتـص تي براي ايجاد ثبات و رـش

طبيعتا مـسيري كه در باال اـشاره ـشده طي خواهد ـشد و مـسير تورم ـصعودي و رـشد نرخ ارز فزاينده خواهد   اقتـصاد نـشود،

  بود.

ياـسي حاـصل    بنابراين الزم اـست كه مـستقل از تغييرات رياـست جمهوري در اياالت متحده، تمركز بودجه از نتيجه ـس

را تبديل به   ١٤٠٠بر كنترل كســري بودجه باشــد كه بتواند يا كشــور را از ابرتورم دور كند و يا فرصــت ســال   ١٤٠٠

  بازگشت اقتصاد به مسير رشد و ثبات نمايد. 



 

٤٧ 

 
 

  الزامات چارچوب اقتصاد کالن بودجه.  ٧٫٣
د، بههم لحاظ چارچوب اقتصـاد كالن، الزم اسـت كه برنامه سـياسـتگذار اقتصـادي در سـال   انطور كه اشـاره ـش

ت انقباض پولي، زمينه١٤٠٠ ياـس ري بودجه و اجراي ـس ادي از طريق ، كنترل تورم از طريق كنترل كـس د اقتـص ازي رـش ـس

  پذير باشد. هاي آسيبيشت خانوادهگذاري و ايجاد چتر حمايتي براي تامين حداقل معافزايش انگيزه سرمايه

ال   ود و بدهيهاي دولت درـصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي ٨حدود  ٩٩با توجه به اينكه كـسري بودجه ـس ـش

ـشود كه در ـصورت تداوم ـسياـستهاي موجود اتخاذ ـشده در  درـصد توليد ناخالص داخلي ميرـسد، پيش بيني مي ٥٤به مرز 

درصــد توليد   ٦٠داخلي شــده و بدهيهاي دولت را به حدود  درصــد توليد ناخالص ٩د اليحه بودجه ميزان كســري حدو

ناخالص داخلي برســـاند. اين پديده موجب افزايش نرخ بهره در بازارهاي مختلف شـــده، نرخ اوراق دولت را باال برده و 

ــاي پايه پولي مي ــورت  موجب افزايش تقاض ــد. در ص ــت  گردد كه خود موجب افزايش تورم خواهد ش تداوم ممكن اس

ي احتمال   نرخهاي ياـس ورت عدم توافقات ـس ير تورم فزاينده آغاز گردد كه در ـص ده و مـس بهره و تورم از كنترل خارج ـش

  اين اتفاق باالست.

ميزان كسـري عملياتي و كسـري بودجه دولت به شـدت كاهش يابد تا    ١٤٠٠بنابراين الزم اسـت تا در بودجه 

ك مركزي برداـشته و بانك مركزي را در اجراي ـسياـست پولي انقباض ا از نظام بانكي و بانبتواند فـشار تقاـضاي نقدينگي ر

تا بتواند كسـري مورد توجه قرار گيرد   ١٤٠٠و كنترل تورم كمك نمايد. در اين راسـتا، الزم اسـت رئوس زير در بودجه 

  ن نمايد:گذاري ايجاد كرده و حداقل معيشت را تضميبودجه را كاهش داده، رشد و سرمايه

o  ابعاد سياسي)  بايد رشد درآ از  يا بيشتر بوده و واقعي (به دور  مدهاي دولت حداقل به اندازه تورم و 

 شود.  ديده

o  درصد (نرخ    ٢٢هاي جاري بودجه به مراتب از نرخ تورم كمتر باشد. كل بودجه بيش از  نرخ رشد هزينه

 تورم هدفگذاري شده دولت) رشد نكند.

o   بودجه ناخال  ٣ثر  حداك  ١٤٠٠كسري  توليد  از درصد  ناشي  دولت  بدهيهاي  رشد  باشد.  داخلي  ص 

 اي شفاف و همگي در قالب يك نوع اوراق قابل معامله باشد.اي و فرابودجهكسريهاي بودجه

o  به كمك  صرف  نفت  صادرات  و  فروش  افزايش  تمام  كه  يابد  كاهش  نفتي  درآمدهاي  به  وابستگي 

 گردد.خصوصي - ت مشاركت عموميگذاري در صنايع پيشران و تقويسرمايه

o ساز كاهش  در ساختار بودجه اصالحاتي كه در سال آخر دولت قابل اجرا هستند صورت پذيرد تا زمينه

 كسري بودجه در سالهاي آتي گردد. 
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o يارانه منابع  به  تمام  پايين،  دهكهاي  معيشت  تضمين حداقل  براي  تجميع شده و يك چتر حمايتي  اي 

 طالعاتي ايجاد نمايد.هاي اهاي پايگاهدادهاي و بر اساس صورت پله

  

 ۱۴۰۰بودجه   یاقدامات عاجل ناظر به منابع درآمد   .٧٫٤
ال   كل مزمن و تاريخي بوده، اما اثرات منفي آن در چند ـس ور ما يك مـش ري بودجه در كـش ل كـس هر چند معـض

طه تحريم ته به واـس ميمگذـش ت. تهاي ظالمانه و تعلل در نظام تـص ورم مزمن، به  گيري بيش از پيش خود را بروز داده اـس

در يك ـسال گذـشته تجربه كرده اـست. اين در حالي اـست  اي را ـسابقهارقام بي عنوان نامطلوب ترين پيامد كـسري بودجه،

تر نـسبت  دهند و حاكي از كـسري بودجه به مراتب ـسنگينانداز روـشني را نـشان نمينيز چـشم  ١٤٠٠كه ارقام اوليه بودجه 

صـورتي كه اقدام عاجلي براي كاهش كسـري بودجه صـورت نگيرد، روند فزاينده تورم هاي قبل هسـتند. لذا در به سـال 

تر ادامه خواهد داشــت و حتي خطر ابرتورم نيز كشــور را تهديد خواهد كرد. شــيوع بيماري كرونا نيز وضــعيت را بغرنج 

  كرده و درآمد ناچيز ارزي دولت را بيش از پيش كاهش داده است. 

هاي دولت كه در  ، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و فروش سهام و داراييهاهزينه  راهكارهايي مانند كاهش

تا حدي توانـستند كـسري بودجه را كاهش دهند، به داليل مختلف در ـسال آينده قابل اـستفاده نيـستند.  ٩٩و  ٩٨هاي  ـسال 

ن كاهش يافته اســت. بنابراين در  ر حقيقي آ ها در دو ســال گذشــته كمتر از تورم افزايش پيدا كرده و لذا مقدااوال هزينه

ر مي عيت ركودي به ـس ور در وـض رايطي كه كـش تـش ياـس ت، ظرفيت چنداني براي برد و نيازمند ـس اطي اـس هاي مالي انبـس

پذير نيـست و ها وجود ندارد. ثانيا به داليل ـشرايط تحريمي دـسترـسي به منابع ـصندوق توـسعه ملي نيز امكانكاهش هزينه

هاي دهد. ثالثا ـسهام و داراييـشده از اين منبع عمال خود را بر روي ترازنامه بانك مركزي نـشان ميظر گرفته درآمد در ن

  را ندارد.  ٩٩دولت محدود بوده و بازار سهام نيز ظرفيت درآمدزايي ابتداي سال  

ــت و جو كرد. در عي ــمت درآمدها بايد راه حل را جس ــري بودجه عمدتا در س د  ن حال باي لذا براي جبران كس

ترين عوامل پيشـران كسـري بودجه اتكا به منابع درآمدي ناپايدار مانند درآمدهاي نفتي توجه داشـت كه يكي از اصـلي

ها به شــدت كاهش  هاي مختلف مانند شــيوع كرونا و تحريمكننده آن هســتند و با شــوكزا تعيينبوده كه عوامل برون

ه  مي د. در نظر گرفتن نزدـيك ـب ابـن اردهزا  ٢٠٠ـي ادل توـمان منبع درآـمدي از فروش نـفت و فرآورده  ر ميلـي ـهاي نفتي (مـع

ــكه در روز) ١.٨فروش   ــال   ميليون بش ــبينانه٩٩در حالي كه در س ميليون  ١ترين حالت به  ، فروش نفت ايران در خوش

زند. لذا ميشور دامن دهنده عدم اصالح اين رويه بوده و به نااطميناني در وضعيت اقتصاد كبشكه هم نرسيده است، نشان

رايط الزم اـست دولت به دنبال منابع درآمدي پايدار، باـشد كه به   ١٤٠٠ـسهل الوـصول و قابل توجه براي ـسال   در اين ـش
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ال  ري در ـس تمر كـس ور نحوه تهيه اين منابع بايد به  آينده نيز كمك كند. به  هايكاهش مـس عالوه با توجه به شـرايط كـش

  ماعي و سياسي را داشته باشد. تبعات اجتاي باشد كه كمترين گونه

زاي اقتصــاد نشــات گرفته، نباشــد،  ندر صــورتي كه دولت به دنبال منبع درآمدي پايدار كه از فرآيندهاي درو

ت بدهي نگين و غيرقابل جبران در ميانبديل آن در بهترين حالت انباـش ل به بانك  هاي ـس مدت و در بدترين حالت توـس

مدت خواهد بود. در هر صـــورت خروجي نهايي هر دو حالت  ر مســـتقيم) در كوتاهقيم يا غيمركزي (به صـــورت مســـت

ــري بودجه و ايجاد تورمپولي ــدن كس ــلي آن بر روي دوش طبقات كمش برخوردار جامعه هاي باال خواهد بود كه بار اص

ودجه را جبران دي كســري بمدت ممكن اســت تا حدواســت. در حالت خوشــبينانه اتكا به اوراق بدهي هر چند در كوتاه

هاي بازده و نوسـانات باالي آن (كه خود ناشـي از عدم توسـعه بازار بدهي اسـت)، هزينه اما به دليل باال بودن نرخ كند،

  هاي باال را به تاخير خواهد انداخت.  كند و صرفا تورمهنگفتي را در بلندمدت به دولت تحميل مي

ازي كـسري بودجه ميـسراغ پوليدر حالت بدبينانه نيز كه دولت به   تقيـس ـشود. در نظر ما تورم ايجاد ميرود، مـس

دـسترـسي ـسخت و بعـضا غيرممكن به  هزار ميليارد تومان ـسهم ـصندوق توـسعه ملي در اليحه بودجه با توجه به   ٧٥گرفتن 

داقي از پولي رايط تحريمي، عمال مـص ندوق در ـش ت كه تبعات تورمنابع اين ـص ري بودجه اـس ازي كـس ناپذيري مي جبرانـس

خواهد داـشت. لذا هر يك ريالي كه از راهي به غير از منابع پايدار تامين مالي ـشود، به معناي افزايش ماليات تورمي براي 

  هاي پايين درآمدي خواهد بود.  كل جامعه و علي الخصوص دهك

اي از آن نام برده ـشده،  آمد بودجهكارهاي تامين منبع درگزينه ديگري كه در چند ماه اخير به عنوان يكي از راه

ركتفروش دارايي هزار ميليارد تومان درآمد از  ٩٥نيز   ١٤٠٠هاي دولتي اسـت. در اليحه بودجه هاي دولت و سـهام ـش

ده حيح مي اين منبع در نظر گرفته ـش ازوكار ـص ب و ـس ورت اتخاذ زمان مناـس ت. هر چند اين اقدام در ـص تواند اثرات  اـس

ت د، احقيقي مثبتي داـش هام در وضـعيت فعلي تحقق اين ميزان درآمد امكانه باـش پذير ما به دليل نبود ظرفيت در بازار ـس

مدت نيز به دليل شـود، بلكه در ميانمدت نصـيب دولت نمينخواهد بود. لذا نه تنها منبع درآمدي قابل توجهي در كوتاه

  برقرار نيست.    ها شرط پايداري براي آنمحدود بودن دارايي

ــت. اـما ـبا ـپاـيهبـنابراين  ـهاي ـمالـياتي موجود، امـكان اتـكا ـبه درآـمدـهاي ـمالـياتي تنـها راه ـباقي ـماـنده براي دوـلت اسـ

ســازي ســريع داشــته و هاي مالياتي جديد كه امكان پيادهافزايش درآمد مالياتي به ســادگي وجود ندارد. لذا تعريف پايه

چنان اعمال اصـالحات سـاختاري در سـمت سـت. البته هم، ضـروري امنبع درآمدي قابل توجهي براي دولت ايجاد كنند

  ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.هزينه
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  وضعیت درآمدهای دولت و کسری بودجه . ٧٫٤٫١
اه   ا ـحاكي از كســـري بودـجه نزدـيك ـبه  بيني، پيش٩٩در فروردين ـم د.   ٢٥٠ـه اني دوـلت بودـن ارد توـم هزار ميلـي

دهنده حركت به سـمت همين رقم اسـت. عليرغم تحقق چند برابري ل نيز نشـاناول امسـا ماهه ٧بررسـي ارقام عملكرد  

همت براي كل  ١٢همت در برابر   ٣٤هاي دولتي و فروش سهام نسبت به قانون بودجه (منابع حاـصل از واگذاري ـشركت

زمان   همين مدت بودجه در  ـشده، باعث ـشده تا رقم كـسريدرـصد از درآمدهاي نفتي در نظر گرفته ١٠، تحقق تنها  ـسال)

هزار ميليارد تومان از طريق اوراق بدهي پوشــش داده   ٩٠هزار ميليارد تومان باشــد. از اين رقم  ١٢٠ماهه نزديك به   ٧

  همت دور از انتظار نيست.   ٢٥٠بيني شده شده است. لذا در صورت ادامه اين روند تا انتهاي امسال، رسيدن به رقم پيش

رسد اين روند در سال آينده با شتاب بيشتري ادامه داشته  ، به نظر مي١٤٠٠يحه بودجه  م اوليه البا توجه به ارقا

كه عمده آن مربوط  -همت)   ٨٤١همت به   ٥٧١درـصدي مـصارف عمومي دولت (از   ٤٧باـشد. با رـشد  قابل توجه حدود 

با رـشد قابل توجهي دا  -هاي جاري اـستبه هزينه ندمنابع درآمدي نيز بايد متناـس ته باـش رـسد در ـسمت  . اما به نظر ميـش

، ٩٩هاي گذشـته در پيش گرفته شـده اسـت. با وجود عدم تحقق درآمدهاي نفتي در سـال درآمدها، همان رويكرد سـال 

ال آينده به   هم اين درآمدها از منابع عمومي در بودجه ـس ي از  ٢٣پيش بيني ـس ت. هر چند بخـش د افزايش يافته اـس درـص

ي از ت، اما همتغيير نر اين افزايش ناـش به اين درآمدهاـس ده براي چنان پيشخ ارز مبنا براي محاـس بيني در نظر گرفته ـش

همت  ٩٥هاي دولتي نيز رقم قابل توجه برابر عملكرد امـسال اـست. براي واگذاري ـشركت ٣مقدار فروش نفت نزديك به  

ــد. در كنار اينظر مينانه به نبيدر نظر گرفته شــده كه با توجه به ظرفيت بازار ســرمايه، بســيار خوش ها با توجه به  رس

ي كه پيش اـس ويب قانون تامين كاالهاي اـس ود بار مالي نزديك به  بيني ميتـص د، پيش ٦٠ـش ته باـش ري همتي داـش بيني كـس

د كرده ٢١هزار ميليارد تومان دور از انتظار نخواهد بود. درآمدهاي مالياتي نيز  ٣٠٠بودجه بيش از  با  اند كه درصـد رـش

  ه تورم موجود و ميزان رشد كل بودجه عمومي بسيار ناچيز است. توجه ب

    ۱۴۰۰. ضرورت اصالح سمت درآمدهای الیحه بودجه ٧٫٤٫٢
ــت.   ٣٠٠ـحاكي از كســـري بودـجه بيش از   ١٤٠٠ارـقام اولـيه از اليـحه بودـجه   دوـلت ـبا هزار ميلـيارد توـماني اسـ

سـابقه بوده بار مالي سـنگيني را براي خود ايجاد ر بيخيدهه اچند هاي جاري كه در درصـدي هزينه ٥٩بيش از افزايش  

ــت. اين  ــبي با اين هزينهكرده اس ــده هيچ تناس ــت كه منابع در نظرگرفته ش ندارد. تكيه بر منابعي مانند  هادر حالي اس

هم   دي از منابع عمومي) كه تحقق آن  ٢٣درآمدهاي نفتي (ـس ت، واگذاري   در گرو عواملي خارج از اختيار دولت  درـص اـس

درصدي از منابع عمومي) كه با توجه به ظرفيت بازار سرمايه، محقق شدن آن دور از انتظار  ١١هاي دولتي (سهم  شركت

ندوق ت هم  اـست و منابع ـص عه ملي (ـس ي به آن ٩وـس ترـس اين   پذير نيـست،ها امكاندرـصدي از منابع عمومي) كه عمال دـس

، وـضعيت كـسري بودجه بهبود پيدا نخواهد كرد. اثر اين انتظارات  ١٤٠٠ه در ـسال  دهد كـسيگنال را به آحاد اقتـصادي مي
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در انتهاي ـسال جاري و ابتداي ـسال آينده مواجه  تواند بازارهاي ـسرمايه و ارز را با ـسرنوـشتي مـشابه ـسال گذـشته  منفي مي

باال مواجه خواهند   ش قدرت خريد و تورمتر برخوردار بازنده اـصلي اين ـشرايط بوده و با كاهكند. در نهايت نيز اقـشار كم

اين وـضعيت اقتـصادي ممكن اـست تبعات ـسياـسي و اجتماعي ناگواري   گيري در زمان مناـسب،ـشد. در ـصورت عدم تـصميم

  نيز براي كشور داشته باشد. 

د. راه اول  روي خود ندارهاي باال دو راه بيشــتر پيشدر اين ميان دولت براي جلوگيري از افتادن در ورطه تورم

اـستفاده ـشده اـست و اتكاي بيـشتر به آن با   ١٤٠٠اـستفاده از اوراق بدهي اـست كه تا حد زيادي از ظرفيت آن در بودجه  

د. بههاي موجود امكاني و نرختوجه به عمق بازار بده ت و موجب افزايش قابل توجه نرخ بهره خواهد ـش عالوه پذير نيـس

ــتفاده از اوراق هر چند آثار پول ــري بودجه را در كوتاهاس اما در بازه زماني نه چندان طوالني  دهد،مدت كاهش ميي كس

ورت اقدام باهزينه نگيني را بر دولت تحميل خواهد كرد. در ـص نك مركزي به خريد اوراق در بازار ثانويه نيز پايه  هاي ـس

  ودتر نمايان خواهد شد. پولي افزايش پيدا كرده و آثار تورمي تامين مالي كسري از طريق اين ابزار ز

زاي اقتصـاد اسـت. در  تر، افزايش درآمدها از طريق يك منبع پايدار و ناشـي از فعاليت درونراه دوم و مناسـب

لي دولت بايد بر روي افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق ايجاد پايهاين ميان تمركز ا هاي  هاي جديد و كاهش معافيتـص

ال  مالياتي باشـد. با توجه به لز ريع و موثر براي ـس ها بايد متضـمن ايجاد ، انتخاب هر كدام از اين روش١٤٠٠وم اقدام ـس

اخت ادي، هاي پيمنبع درآمدي قابل توجه و عدم نياز به ايجاد زيرـس خت اقتـص رايط ـس د. از طرفي با توجه به ـش   چيده باـش

هاي حمايتي براي در غير اين ـصورت ـسياـستهاي پايين درآمدي وارد نـشده و بايد تا حد امكان بار مالي اـضافي به دهك

ز ماليات هاي پايين نيز اصــابت كند اثر منفي آن بســيار كمتر اها در نظر گرفته شــود. البته حتي اگر ماليات به دهكآن

  شود.ها تحميل ميتورمي خواهد بود كه در صورت پولي شدن كسري بودجه به آن

  ۱۴۰۰ دجههای الیحه بواصالح سمت هزینه ضرورت .  ٧٫٥
ي آمريكا فروش نفت همچنان هاي ظالمانهي تحريماي براي اقتـصاد ايران بود. از يك ـسو با ادامه، ـسال ويژه٩٩ـسال  

كل مواجه بود و از  ت مردم را به خطر انداختهبا مـش المت و معيـش يوع ويروس كرونا ـس ويي ديگر ـش بود. كمبود منابع ـس

ــتقيما از درآمدهايي كه ،نفتي ــرايطي كاهش قيمت بود محروم ميدر بودجه در نظر گرفته دولت را مس كرد. در چنين ش

از تبعات شيوع ويروس كرونا و كاهش    توان به نوعي ناشينفت در اوايل سال مشكالت را دوچندان كرد كه آن را نيز مي

كه با فرض فروش    ٩٩ ي سال بيني شده در بودجهتقاضاي انرژي در اثر آن دانست. با اين اوصاف تحقق درآمدهاي پيش

يار دور از دـسترس اـست. ردپاي كـسري دالر در بودجه گنجانده ـشده ٥٠ميليون بـشكه نفت در روز و با قيمت  ١ بود، بـس

ــال  بودـجه ــاس آـمارـهاي مركز آـمار، تورم ـماـهاـنه در مهر  در داده  ٩٩ي سـ ــت. بر اسـ ـبه ـعدد   ٩٩ـهاي تورم نـماـيان اسـ

ابقهبي دا ٧ي ـس يد كه يك هـش د رـس ت. همچنين نرخ  درـص اد ايران اـس  ٩٩تورم نقطه به نقطه در آبان ر جدي براي اقتـص
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ــد بود كه با چارچوب هدف ٤٠بالغ بر   ــدن تورم هدف  ادي زيگذاري تورمي بانك مركزي اختالف  درص دارد. محقق نش

  كند.ر ميگذاري پولي را در آينده دشوااعتماد كرده و سياستبانك مركزي، مردم را نسبت به بانك مركزي بي

يوع بيماري كرونا نيز هزينه دن حملهاي مختلفي بر مردم و دولت تحميل كردهـش ت. به دليل محدود ـش ها و ونقلاـس

يوع كر ادرات غيرنفتي تجارت خارجي در اثر ـش ته همونا، ـص مگيري داـش اس آمار رييس گمرك كاهش چـش ت. بر اـس اـس

ادرات كاال نيانگيمجمهوري اـسالمي ايران،  ال  در چهار ـص ته    يجارماهه نخـست ـس ال گذـش ابه ـس بت به مدت مـش  ٣٩نـس

ــد ــته  درص ــبكاهش داش ــت. كس ــيباس ــياري از اند. بهاي ويروس كرونا در امان نماندهوكارهاي داخلي هم از آس س

ب تورانوكارهاي خدماتي نظير هتلكـس ده و تا مرز تعطيلي پيش رفتهها، رـس اي جدي مواجه ـش اند. ها و ... با كاهش تقاـض

درآمد، به  ها مـشكالتي را براي افرادي كه درآمد ثابتي ندارند به خـصوص افراد كمها و محدوديتتعطيلي ،هاالوه بر اينع

ي آثار ـشيوع بيماري كرونا اـست. در روي ديگر  آمد دولت و خانوارها تنها يك روي ـسكهاـست. اما كاهش دروجود آورده

كه، افزايش هزينه ي ازار دارد. هاي دولت و خانوارها قرـس ده به  هايهزينه بخـش ي مربوط به تهيه ،خانوار جديد تحميل ـش

درآمد -هاي هزينهداده لبته تا زمان انتشــاراشــود. هاي درماني در صــورت ابتال به بيماري مياقالم بهداشــتي و يا هزينه

هاي تحميل شــده به  اشــت. هزينههاي خانوار دكرونا بر هزينه اثردر مورد ي توان قضــاوت دقيقمين ٩٩خانوار در ســال  

  هاي هاي ســياســتي ســالمت و هزينهاي نظير بيمههاي بيمههاي درمان در قالب طرحدولت نيز شــامل پرداخت هزينه

  شود.ديده ميحمايتي از اقشار آسيب

ال   رايطي به پايان مي ٩٩بنابراين ـس ده كمتر و هزينهرا در ـش ده  بريم كه درآمدهاي محقق ـش تر از هاي محقق ـش بيـش

ها و انداز مـشخـصي از تغيير ـشرايط تحريمنيز چـشم ١٤٠٠اـست. در ـسال  ي اين ـسال بودهبيني ـشده در بودجهمقادير پيش

ت بيماري كرونا ياـس ت و تا جاي ممكن بايد خود وجود ندارد. از بعد درآمدي نبايد به ـس هاي دولت جديد آمريكا دل بـس

رايط فعلي آماده كرد. بت به تهديدهاي اتكا به درآمدهاي نفتي كه تحقق آن را براي تداوم ـش ور را نـس ت، كـش ها مبهم اـس

اي نيز افق روـشني از زمان كند. از بعد هزينهن فراهم ميپذير كرده و زمينه را براي فـشارهاي بيـشتر دـشمناخارجي آـسيب

ــنپايان همه ــند در موفق در مراحل اوليه،  هايگيري كرونا وجود ندارد. حتي اگر واكس اهداف و   ،مراحل باليني موفق باش

ن دليل كند تا آن را در دسـترس تمامي اقشـار جامعه قرار دهد. به هميهاي نظام جمهوري اسـالمي ايجاب ميسـياسـت

ال  رود هزينهانتظار مي ادي   ١٤٠٠هاي بيماري كرونا در ـس ار اقتـص د. با در نظر گرفتن فـش نيز يك چالش براي دولت باـش

ال  وارد بر مردم در رايط فعلي، تداوم ناترازي بودجه و تحميل ماليات تورمي بر اقشـار ضـعيف در ـس پذيرفتني  ١٤٠٠ـش

هاي حمايتي ها هم از كسري بودجه كاست و هم بتوان با اعمال سياستينهنيست و ضرورت دارد تا با مديريت كاراي هز

  دشوار را جبران كرد. هاي وارد شده بر اقشار كم درآمد در اين شرايطبخشي از آسيب ،موثر
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  و راهکارها   پیشنهادات .٨

    ١٤٠٠. راهکارهای پیشنهادی برای سمت درآمدهای بودجه ٨٫١
ور و ويژگي عيت فعلي بودجه كـش ورت گرفته از وـض مت درآمدها با توجه به تبيين ـص الحات در ـس هايي كه اـص

  شوند. راهكارهاي زير پيشنهاد مي بايد داشته باشند،

  ات بر روی مصرف نهایی و کاهش نرخ مالیات عملکرد . اخذ مالی٨٫١٫١
ســازي آن نيز نســبتا آســان اســت، ماليات بر  ه، پيادههاي مالياتي كه ضــمن ايجاد درآمد قابل توجيكي از پايه

مـصرف نهايي اـست. همانطور كه اـشاره ـشد، ـسهم ماليات بر كاالها و خدمات از درآمدهاي مالياتي نيز عليرغم رـشد قابل 

نهايي  چنان با مقدار مطلوب خود فاـصله زيادي دارد. لذا با اخذ ماليات از مـصرف  هاي اخير داـشته، همكه در ـسال  توجهي

كاال و خدمات و كاهش دائمي ماليات بر اـشخاص حقوقي، ضمن افزايش درآمدهاي مالياتي در مجموع، به خروج از ركود 

ــت. در   ١كاهش موقتي  نيز ميتواند كمك نمايد. البته يك راه جايگزين ديگر   ــدي ماليات بر ارزش افزوده اس واحد درص

يب دولت مياين حالت نيز در عين حال كه درآمد قابل توجهي   ود،نـص مول ماليات بر   ـش ب و كارهاي مـش بار مالياتي كـس

  كند. ارزش افزوده كاهش پيدا كرده و به خروج از ركود كمك مي

  بینی شده. میزان درآمد پیش٨٫١٫١٫١
) و POSهاي كارتخوان (هاي مربوط به مصـرف كاال و خدمات از طريق دسـتگاهه به اينكه عمده پرداختبا توج

براي   ي الكترونيكي صــورت ميپذيرد و پرداخت نقدي علي الخصــوص با شــيوع كرونا ســهم بســيار اندكي دارد،هادرگاه

تفاده كرد. بر اين اـساس ادهتوان از دتخمين درآمد حاـصل از اخذ يك درـصد ماليات از مـصرف نهايي مي هاي ـشاپرك اـس

ل ميزان تراكنش داقلي از ـك ه  تخمين ـح ا نزدـيك ـب ات از اين هزار هـمت خوا  ١٠ـه الـي ــد ـم ك درصـ ذ ـي ا اـخ د بود  و ـب ـه

، در صـورتي كه ١٤٠٠همت درآمد به دسـت خواهد آمد. از طرف ديگر بر اسـاس ارقام اليحه بودجه    ١٠٠ها،  تراكنش

هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي  ١٢واحد درصــد كاهش پيدا كند، در بدترين حالت  ٥قوقي  ميزان ماليات اشــخاص ح

الغ بر    دوـلت ـكاهش خواـهد اـفت. در نتيـجه در مجموع درآـمدي ـب ـــيب دوـلت   ٥٨ـي ارد توـمان از اين طريق نصـ هزار ميلـي

سـهم عوارض  فرض ثابت ماندن   با واحد درصـد كاهش يابد، ١خواهد شـد. در صـورتي كه ماليات بر ارزش افزوده نيز  

يدي دولت به صـورت خالص تقريبا هزار ميليارد تومان از درآمد دولت خواهد كاسـت و عا ١٣، نزديك به  هاشـهرداري

 ٨٠ميلـيارد توـمان خواـهد بود. در ـحاـلت ـحداكثري نيز ـخالص درآـمد دوـلت از اين مجموـعه اـقداـمات در ـحدود  هزار    ٨٧

  د. هزار ميليارد تومان خواهد بو
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مد هاي جديد درآ هاي ـشاپرك، با توجه به عدم نياز به زيرـساختاخذ ماليات بر مـصرف نهايي از طريق تراكنش

اه ل توجهي در كوـت اـب اد ميـق ت ايـج هـمدت براي دوـل د. ـب د،عالوه ميكـن اتي در زنجيره تولـي الـي ار ـم اهش ـب نرخ    توان براي ـك

تواند فرآيند  ها نيز مي. البته كاهش ماليات بر عملكرد شــركتماليات بر ارزش افزوده را به صــورت موقت كاهش داد

تاندارد جهاني نزديكرا تـسهيل كند و تركركود ها از خروج بنگاه تر نمايد. مجموعه يب درآمدهاي مالياتي كـشور را به اـس

ــه مواركـند.  درآمد خالص براي دولت ايـجاد ميهزار ميلـيارد تومان   ٨٧به  اين اقدامات نزديك  ــنـهادي در  خالصـ د پيشـ

  است.جدول ذيل ارايه شده

 ١٤٠٠پيشنهادي براي اصالح درآمدهاي مالياتي اليحه بودجه   : سناريوهاي٢جدول 

  اصالح مالياتي   ناريوس
درآمد ايجاد شده  

  (هزار ميليارد تومان) 

خالص درآمد ايجاد شده  

  (هزار ميليارد تومان) 

  ٨٧  ١٠٠  يك درصد ماليات بر مصرف نهايي   اول

  -١٣  واحد درصد ماليات بر ارزش افزوده  ١هش كا

  ٨٨  ١٠٠  يك درصد ماليات بر مصرف نهايي   دوم

  -١٢  )٢٠به  ٢٥ها (از واحد درصد ماليات شركت ٥كاهش 

  

  . مالحظات اجرایی  ٨٫١٫١٫٢
ــاله، به دليل پيچيدگي ــت س ــه دهه قبل و طي يك بازه بيس ــورهاي دنيا از حدود س ــي ادر اكثر كش ز هايي ناش

ايي مـصرف ناـس ترش تكنولوژي و ـش د. اما با گـس كننده نهايي، ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات بر مـصرف نهايي ـش

كل تا حدي زيادي برط تفاده از ابزارهاي نوين پرداخت، اين مـش ور نيز  اـس اد كـش عيت فعلي اقتـص ت. در وـض ده اـس رف ـش

ــتـگاه  عـمدـتا از اب  براي پرداـخت هزيـنه خرـيد ـكاال و ـخدـمات، ــاپرك (دسـ درـگاه پرداـخت   ،خوانـكارتزارـهاي ـپذيرش شـ

تفاده مي  الكترونيكي و ابزار پذيرش موبايل) تفاده از اـس شـود. در واقع گسـترش نفوذ اين ابزار نقش پررنگي در كاهش اـس

بت به  پول   كناس و مـسكوك به نقدينگي نـس بت اـس ال قبل از  ٦كاغذي ايفا كرده تا جايي كه نـس  ٢.١٨  درـصد به ٤.٥٦ـس

ــتفاده   ــت. به عالوه از اين ابزار عمدتا در حلقه نهايي ارزش افزوده توليد كاال و خدمات اس ــد كاهش پيدا كرده اس درص

ـصرف نهايي اـست. لذا مـسئله ـشناـسايي تا حد زيادي از اين هاي انجام ـشده مربوط به مـشود و بخش اعظمي از تراكنشمي

  طريق حل شده است. 

 هاي موجود ـشبكه الكترونيكي پرداخت كارت (ـشاپرك) پيچيدگي يز با توجه به زيرـساختنحوه اخذ اين ماليات ن

ـــته و به ثبت نام موديان جديد، هاي توجه به زيرســـاخت ارائه اظهارنامه يا مراجعه مميزين نيازي ندارد. با زيادي نداشـ

اپرك، به راحتي مي ده را بال ١توان موجود در ـش د از مبلغ تراكنش انجام ـش دن آن از طريق درـص له پس از نهايي ـش فاـص

شــاپرك به حســاب خزانه كل كشــور واريز كرد و بدين ترتيب ماليات به صــورت برخط اخذ خواهد شــد. با اين روش 
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هاي خاص (علي الخصــوص ماههاي ابتدايي ســال) و اســتفاده از تنخواه  ر زمانمشــكالت مربوط به كمبود ذخاير خزانه د

  شود. حل ميگردان نيز تا حدود زيادي 

  های احتمالی  . پیامدهای طرح و ریسک٨٫١٫١٫٣
ها  هايي روبرو است كه بايد به آنمانند هر طرح اصالحي ديگر، اجراي اين طرح پيشنهادي نيز با مخاطرات و ريسك

  ها به كار برد: آن راهكارهايي براي خنثي كردن اثرات منفي و در صورت امكان، توجه كرد

   توان وارد كرد، بار مالياتي است  هاي درآمدي پايين: يكي از نقدهايي كه به اين طرح مي روي دهكبار مالياتي بر

هاي خانوارها صرف هزينهاي از هزينه اين  كند. چرا كه بخش عمدههاي پايين درآمدي وارد ميكه بر روي دهك

ثير قرار دهد. در اين بين بايد به دو  ها را تحت تاتواند آنشود و لذا هر گونه اخذ ماليات بيشتر ميمصرفي مي

تر برخوردار هاي كمنكته توجه كرد. اوال الزم است بخشي از درآمد به دست آمده از اين طرح را بين دهك

هزار ميليارد تومان را ميان   ٢٠توان نزديك به يع يك سوم از اين درآمدها ميبازتوزيع كرد. براي مثال با بازتوز

دهك اول) تقسيم شود،    ٧ميليون خانوار (  ١٨توزيع كرد. در صورتي كه اين مقدار بين    دهكهاي پايين درآمدي

دهك هفتم   آورد كه حتي براي خانوارهايميليون تومان در سال به دست مي   ١هر خانوار به طور متوسط نزديك  

 فقدان هر گونه سياست ر  ها براي اين پايه بيشتر خواهد بود. ثانيا حتي دنيز نسبت به متوسط ماليات پرداختي آن

هاي پايين درآمدي از اجراي اين طرح در مقايسه با اثر تورمي  بازتوزيعي، بار مالياتي متحمل شده توسط دهك

 اچيز است. سازي كسري بودجه در صورت عدم اجراي آن نپولي

   :شود، اخذ ماليات مضاعف تواند وارد  يكي ديگر از نقدهايي كه به اين راهكار ميماليات مضاعف بر ارزش افزوده

درصد بر روي كاالي نهايي بايد ماليات پرداخت   ١درصد و يك    ٩است. در واقع مصرف كننده نهايي يك بار  

صد از هزينه كاالها و خدمات مصرفي خانوار از ماليات در  ٦٠كند. در اين بين ذكر دو نكته ضروري است. اوال  

  د يكه با يگرينكته د شود.ن كاالها تنها يك بار ماليات پرداخته ميبر ارزش افزوده معاف است. بنابراين براي اي

از مصرف خانوار    يسهم كاالها و خدمات ضرور  رودي كرونا انتظار م  يريگاست كه با همه  ن يتوجه داشت ا  نيبه ا

ش درآمد بر ارزش افزوده، امكان كاه  اتيكاالها و خدمات از مال  ني. با توجه به معاف بودن اكثر اابدي  شي زااف 

درصدي از مصرف نهايي، اثر كاهش درآمد ارزش    ١بنابراين با اخذ ماليات    وجود دارد.   زي قسمت ن  نياز ا  ياتيمال

  شود. افزوده ناشي از تغيير سبد مصرفي خانوار نيز جبران مي

های ارزش افزوده مناطق آزاد و تبدیل معافیت کاالها و خدمات . حذف معافیت ٨٫١٫٢
  یحیمعاف به نرخ ترج

اليحه دائمي ـشدن قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از ارجاع ـشوراي نگهبان در انتظار اـصالح توـسط    اكنونهم

آزاد و ويژه   مجلس و تصــويب نهايي اســت. يكي از ايرادات اين اليحه معافيت كاالها و خدمات عرضــه شــده در مناطق 
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كند. را از منبع قابل توجهي از درآمد محروم مي الياتي، دولتاقتصادي است كه ضمن ايجاد فساد گسترده و امكان فرار م

شــوراي نگهبان نيز به درســتي به اين مصــوبه ايراد گرفته اســت. به عالوه در اين اليحه هر چند ميزان معافيت كاالها و 

ا هم ــت، اـم ه اسـ افـت ا ـحدودي ـكاهش ـي افـيتـخدـمات ـت ان مـع ــتردهچـن ا هيچ كـ ـهاي گسـ دام از اي در آن وجود دارد ـكه ـب

كننده نهايي يا باال بودن هزينه اخذ ماليات) ســـازگار  هاي معافيت ماليات بر ارزش افزوده (كاهش هزينه مصـــرفمنطق 

ــتند. تبديل معافيت اين كاالها و خدمات به نرخ ترجيحي (مثال   ــمن ايجاد منبع درآمدي براي دولت،  ٤نيس ــد) ض درص

چنين تجربه جهاني نيز بر  در ادبيات اين حوزه و هم م به ذكر اســـتشـــفافيت اقتصـــادي را نيز افزايش خواهد داد. الز

آنها  بيني دقيق اثر درآمدي اين دو اـصالح به دليل معافيتهاي ترجيحي به معافيت تاكيد ـشده اـست. پيشارجحيت نرخ

  پذير نيست. تاكنون و نبود اطالعات كافي امكان

  

  درآمدی اصالحات سایر . ٨٫١٫٣
همت بوده    ٤٥افزايش درآمدهاي مالياتي (بدون حقوق گمركي) حدود    ٩٩سال  نسبت به    ١٤٠٠در اليحه بودجه  

 ٩٩درصدي در سال  ٤٠ميباشد. با توجه به تورم بالغ بر  ٩٩همت در سال   ١٨٠درصد افزايش نسبت به  ٢٢كه معادل 

صد) در در  ٥٠تا    ٤٠  قانون خدمات كشوري و در حدود  ١٠و افزايش حقوقهاي صورت گرفته (ناشي از اجراي فصل  

همت باشد كه با انجام برخي اصالحات، قابل حصول    ٨٠بخشهاي مختلف، ميزان افزايش درآمد مالياتي الزم است حداقل  

هاي فروشگاهي كه موجب افزايش درآمدهاي ماليات ارزش افزوده در صورت اجراي قانون پايانه  خواهد بود. عالوه بر آن،

 ٢٩٠همت ديگر درآمدهاي مالياتي افزايش خواهد يافت. لذا رقم    ٣٠ود، حداقل  شمالياتي ميو كاهش قابل توجه فرارهاي  

اقدامات اصالحي ذيل ميتواند   باشد. با اين حال،همت براي درآمدهاي مالياتي (غير حقوق گمركي) رقمي قابل حصول مي

 درآمدهاي مالياتي را افزايش داده و كسري بودجه را كاهش دهد.

o از  اصالح نرخ نيمايي  ٤٢٠٠  ارز گمرك  به نرخ  با كاهش    تومان  درصدي در حقوق   ٥٠همزمان 

. طبق تخمينهاي نگارندگان اين  (و تخصيص نيمي از منابع آزاد شده آن به طرح چتر حمايتي)  ورودي

 همت منابع ايجاد خواهد شد. ٤٦.٦گزارش با اجراي اين پيشنهاد معادل 

o  ص نيمي از منابع آزاد شده آن به طرح چتر (و تخصي  ساسيكاالهاي ا توماني  ٤٢٠٠حذف كامل ارز

همت منابع ايجاد   ١٦٦.٤تواند حدود  ميليارد دالر در نظر گرفته شده، مي  ٨حمايتي) كه با توجه به رقم  

 همت از آن قابل استفاده در بودجه خواهد بود. ٨٠نمايد كه 

o   سب با نرخ تورم (با لحاظ تورمهاي  مانند فوالد، پتروشيمي متنا  صنايعو خوراك  اصالح نرخ سوخت

نيز ٩٩تا    ٩٧سال   اين محصوالت و  بازار فروش  ايجاد شده در حاشيه  قيمتي  كنار حذف رانت  در   (
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همت منابع براي بودجه   ٥٠تياز دولت از معادن كشور. تخمينها حاكي از وجود حدود  افزايش حق ام

 باشد.كشور از اين محل مي

o   درصدي (و يا به مزايده   ١٠٠با لحاظ تعرفه  مناطق آزاد به داخل كشور  اعطاي مجوز انتقال خودرو از

همت    ١٠٠ميتواند حدود  گذاشتن مجوز) در كنار ممنوعيت واردات خودرو به اين مناطق. اين مجوز  

 منابع جديد براي بودجه ايجاد نمايد.

o :ر بودجه به عنوان بسياري از ارقامي كه د  واقعي سازي ديگر درآمدهاي ديده شده در اليحه بودجه

درآمدهاي نفتي و يا فروش اوراق نفتي، برداشت از صندوق توسعه  و فروش سهامهاي دولتي آمده است  

ست اصالح شده تا ميزان واقعي كسري بودجه مشخص شود كه بتوان بر اساس غير واقعي بوده و الزم ا

ماني كه ثبت ارقام درآمدي ها پرداخت. تا زآن تصميم به افزايش درآمدهاي واقعي و كاهش هزينه

ريزي و اصالح وجود نخواهد داشت و تنها منجر به كسري غيرواقعي در بودجه وجود دارد، امكان برنامه 

 .شودبودجه مي

ت كه قانون برنامه   م كه مبتني بر تورم  ٥الزم به ذكر اـس ـش اله ـش ت درآمد  ٨ـس ده بوده اـس د نگارش ـش درـص

ــاخص قيمتها كه تا مهر آبان دو برابر معادل آن در  همت پيش بين ٣٢٠مالياتي را بيش از  ــت. با توجه به ش ي نموده اس

بود كه به داليل مختلف در طي سـه سـال همت بايد مي ٦٠٠قانون برنامه ميباشـد، درآمد مالياتي معادل قانون بيش از 

  است كه از حوصله اين متن خارج است.  گذشته محقق نشده

  

  ١٤٠٠های بودجه ی سمت هزینه . راهکارهای پیشنهادی برا٨٫٢
اختاري بودجه و اليحه نهادي دولت براي بودجهبا توجه به طرح اصـالح ـس ال  ي پيـش ، پيشـنهادهاي زير ١٤٠٠ي ـس

  شود:هاي دولت و دستگيري از محرومان ارائه ميديريت بهتر هزينهجهت م

شامل  درصد   ١٥تا   ١٠های جاری دولت  به محدود کردن میزان رشد هزینه . ٨٫٢٫١
  پرداخت انواع حقوق و دستمزد

ــره ــتگاه  در بگير  حقوق   مختلف هايگروه، حقوق تمامي ١٤٠٠ي ي بودجهاليحه ١٢ي  مطابق تبص اجرايي به    هايدس

درـصدي حقوق كارمندان در اثر اـصالح   ٥٠يابد. اين افزايش حقوق، عالوه بر افزايش حدود  درـصد افزايش مي ٢٥ميزان 

ل دهم قانون مديريت  ال فـص وري در ـس ل اول هزينه ٩٩و  ٩٨هاي  خدمات كـش اب، فـص ت. با اين حـس هاي دولت كه اـس

ود،مربوط به جبران خدمت كاركنان مي ال    ١١٣از    ـش هزار ميليارد تومان در   ٢٠٨به بالغ بر   ٩٩هزارميليارد تومان در ـس

  نسبت ١٤٠٠ بودجه اليحه در ندانكارم  حقوق   افزايش ميانگين  صورت  به دليل،  همين  به  اـست.افزايش يافته ١٤٠٠ـسال  
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اي بازنـشـستگي كـشوري و درـصد اـست. عالوه بر آن پرداختي به بازنـشـستگان ـصندوقه ٧٧ از بيش ١٣٩٩ بودجه  قانون  به

درـصد رـشد   ٢٥، به ميزان ٩٩ـسازيها در ـسال  لـشگري و فوالد نيز كه به عهده دولت افتاده اـست مـشابها عالوه بر همـسان

هاي اسـت. ديگر هزينههمت افزايش پيدا كرده ١٨٩همت به  ١٣٦اختيها ذيل فصـل رفاه اجتماعي از اند و لذا پردداشـته

 درصد بسته به نوع قلم داشته اند.  ٦٠تا  ٣٠جه  دولت نيز رشدهاي قابل تو

كه اگر دولت در تنگنا باشـد، اين از دو جهت محل اشـكال اسـت. اول اين دولت، كارمندان  حقوق   افزايش  از حد اين

بگيران خود يكي از بازندگان اصــلي  دمد. اين در حالي اســت كه حقوق تورم ميبودجه و افزايش  افزايش به تنور كســري 

رايط  ط دولت نمايان ميـش تر بر منطق افزايش حقوق كارمندان توـس كال دوم با تامل بيـش تند. اـش ود. افزايش  تورمي هـس ـش

گيرد.  اثر تورم و جبران بهبود معيشـيت آنان صـورت ميدر   حقوق معموال با هدف جبران كاهش قدرت خريد كارمندان

تياگر افزايش حقوق دقيقا به اندازه عيت معيـش د، وـض ال قبل تغييري نمي ي تورم باـش بت به ـس كند. اما اگر كارمندان نـس

د، يعني دولت با افزايش هزينه تي كارمندااين افزايش بيش از تورم باـش عيت معيـش ته تا وـض د داـش ن خود را هاي خود قـص

ال قبل بهبود دهد. بهبود وـضعيت معيـشتي همه   امري پـسنديده اـست. ي اقـشار مردم از جمله كاركنان دولت نـسبت به ـس

ــار مختلف جامعه و تالش در جهت بهبود  ــت، حمايت دولت از اقش ــرايطي كه دولت با كمبود منابع مواجه اس اما در ش

ي كل خانوارها به همراه خانوارهايي ي سرانهتوزيع هزينه  ١٠د. در شكل  ها باشمعيشت آنان بايد با در نظر گرفتن اولويت

م   تند رـس اغل هـس ت آنان در بخش عمومي ـش رپرـس دهكه ـس اهده ميـش ت. مـش تي اـس عيت معيـش ط وـض ود به طور متوـس ـش

ت. با توجه به اين اغلين بخش عمومي نسـبت به كل جمعيت بهتر اـس ال اخير نيز افزايش قابل توجهـش ي در  كه در دو ـس

اهد بوده ادي توجه خود را به بهبود  ٥٠ود  ايم (حدحقوق كارمندان ـش رايط اقتـص ت دولت در اين ـش ته اـس ايـس د) ـش درـص

يمعيشـ  اري كه در مـض اير اقـش تري غت ـس وص كه مقام معظم رهبري نيز در ديدار ه بيـش تند معطوف كنند. به خـص هـس

را مورد تاكيد    ندارند  مهيو ب  ستندين يكارمند رسمني كه  ي توجه به معيشت كسااقتصاد يهماهنگ يعاليشورا  اخيرشان با

هاي خود، تورم را كنترل كند و از اين طريق در واقع به لحاظ اقتصاد كالن دولت الزم است با مديريت هزينه  قرار دادند.

تگان خود و هم به عموم مردم كمك بزرگتري كرده ـس اس، الزم اسـ هم به كارمندان و بازنـش ت كه ميزان اـست. بر اين اـس

  ها باشد.تورم هدف معيار افزايش هزينه

رـسد افزايش حقوق كارمندان بيش از مقدار تورم ـسال آينده چندان قابل توجيه نباـشد. اگر هدف  نظر مي  با اين تفاـسير به

 پذيرفتهدرصـدي به اين معني اسـت كه دولت  ٧٧دولت از اين افزايش حفظ قدرت خريد كارمندان باشـد نيز، افزايش  

 . اين در حاليدرصـد خواهد بود  ٧٧ل  حداق  ١٤٠٠و تورم هدفگذاري شـده براي سـال   ٩٩اسـت كه مجموع تورم سـال  

ال   ت كه بانك مركزي تورم هدف را در ـس د اعالم كرده ٢٢برابر   ٩٩اـس ال  و   درـص ت كه از   ٩٩تورم ـس  ٤٠نيز بعيد اـس

ــد فراتر رود. ــدي حقوق كارمندان د  ٧٧افزايش    بنابراين درص ــال آينده ر مردم اين تلقي را ايجاد ميدرص كند كه در س

گيري اين انتظارات، ســاير شــاغلين نيز تقاضــاي افزايش حقوق،  محقق نخواهد شــد. به دنبال شــكل  اهداف بانك مركزي

  ـهاي تولـيد نيز ـباال رفـته و تولـيد آســــيب ـجدي ي حقوق ـكارمـندان را خواهـند كرد و ـبه اين ترتـيب هزيـنهـحداـقل ـبه اـندازه
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يا نهايتا   ١٠به   ١٤٠٠ي  ق كارمندان در  بودجهشــود ميزان افزايش حقوبيند. با توجه به اين توضــيحات پيشــنهاد ميمي

  محدود شود.(بسته به نوع اقالم) درصد  ٢٠تا  ١٠هاي جاري نيز به درصد كاهش يابد. افزايش ديگر هزينه ١٥

  ها ایجاد چتر حمایتی یکپارچه و تجمیع یارانه . ٨٫٢٫٢
ري  بدرآمد و رفع فقر و نابرااز افراد كم اي و حمايتي دسـتگيريهاي يارانهترين هدف سـياسـتكه اصـليبه رغم اين

اند. يكي از داليل اين ناكارايي  ها در نيل به اهداف خود چندان موفق نبودهدهند اين سـياسـتاسـت، اما آمارها نشـان مي

هاي ههاي حمايتي در قالب يارانـست. به دليل اين ناتواني بـسياري از ـسياـستدرآمد اناتوانايي دولت در ـشناـسايي افراد كم

يكي از معـضالت قابل توجهي كه با آن روبرو خواهيم   بنابراين،ي نابرابري اـست.  ـشود كه خود تـشديدكنندهقيمتي اعطا مي

يكي از مهمترين وظايفي بود ـسخت ـشدن وـضعيت معيـشتي درـصد قابل توجهي از خانوارها اـست. تـضمين حداقل معيـشت 

  هاي مختلف به خانوارهاي گوناگون و بهگيرند. در كشــور ما نيز انواع و اقســام يارانهاســت كه عموما دولتها به عهده مي

  روشهاي متعدد داده ميشود. 

ر حمايتي»  اجتماعي و ايجاد يك «چتهاي تجميع يارانهاجرايي نمود  ١٤٠٠يكي از مهمترين اقداماتي كه ميتوان در ســـال  

  باشد. براي تحقق اين امر موارد ذيل الزم است محقق گردد:براي تضمين «حداقل معيشت» مي

o تومان،   ٤٥٠٠٠(شامل    يع آنها در قالب طرح چتر حمايتي:هاي مستقيم  و تجمحذف تمام انواع يارانه

 ) …توماني معيشتي و  ٥٥٠٠٠يارانه معيشتي 

o   پايگاه» اتوماتيك  بروزرساني  و  ايرانيان»تكميل  رفاه  خانوار،   اطالعات  اعضاي  ملي  كد  بر  مبتني 

سه  مانند  داراييها  ثبتي در خصوص  اطالعات  بانكي،  تراكنشهاي  و  مانده حسابها  و اطالعات  ام، زمين 

 مستغالت، خودرو و .. 

o  مبتني بر «پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان» بندي دهكهاي درآمديگروه 

o  بر    تخصيص پلكاني يارانه پايينبههاي درآمدي  گروه مبتني  (دهكهاي  آمده  بيشتر و  دست  تر مبالغ 

داقل معيشت و  دهكهاي باالتر كمتر) و حذف سيستم صفر و يكي پرداخت يارانه و تضمين دريافت ح

 هاي باالي درآمدي از هرگونه يارانه.حذف خانوارهاي گروه

o هاي اجرايي دولتي و نهادهاي  ام دستگاهالزام تم  اي نهادهاي عمومي:ثبت تمام ديگر پرداختهاي يارانه

و يا حقوق و دستمزد به خانوارها در هزينه،  عمومي به ثبت تمام اطالعات پرداخت هرگونه يارانه، كمك 

سامانه مربوطه و تعيين ميزان سهم دولت براي پرداخت يارانه به هر خانوار جهت پر كردن شكاف.  

اساس دهك درآمدي به دست آمده، در مجموع يك ميليون  اي كه قرار است بر  خانواده  براي مثال،
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 ٧٠٠خت  پرداباشد،  هزارتومان از يك نهادي كمك دريافت كرده   ٣٠٠اگر    تومان يارانه دريافت كند، 

 هزارتومان باقيمانده از بودجه دولت در طرح «چتر حمايتي» مجاز خواهد بود. 

o  هاي اطالعاتي و تن اجازه براي استفاده از پايگاهايجاد امكان حق اعتراض براي خانوارها مشروط به گرف

 ريز تراكنشي و بررسي دقيق وضعيت درآمد خانوار 

o اي باشد رح را اجرايي نمود بايد از منابع پايدار ثابت بودجهمنابعي كه ميتوان با استفاده از آن، اين ط  

  كه شامل موارد زير ميتواند باشد:

 تومان ٤٥٠٠٠منابع يارانه   .أ

 تومان ٥٥٠٠٠از يارانه بنزين  منابع حاصل  . ب

 ميليارد دالر) ٨توماني ( ٤٢٠٠نيمي از منابع حاصل از اصالح نرخ ارز ترجيحي   .ج

 تومان به معادل نيمايي.  ٤٢٠٠اصالح نرخ ارز گمرك از نيمي از منابع حاصل از   .د

 .…ي سوخت و خوراك به صنايع فوالد و پتروشيمي و  قيمتهانيمي از منابع حاصل از اصالح   .ه

هاي شــود، يارانهايجاد اين نظام «چتر حمايتي» عالوه بر آنكه حداقل معيشــت خانوارهاي محروم تضــمين ميبا  

ود. عالوه  پرداخت مي  موجود نيز كاراتر ود نيز جلوگيري ميـش ود و از هدر رفت منابع كه به افراد غيرنيازمند داده ميـش ـش

و حداقل معيشــت آنها تضــمين اســت ديگر مشــمول يارانه  بر آن اگر افرادي از محلهاي مختلف كمك دريافت ميكنند، 

يص به خانوارهاي   تري براي تخـص ده بيـش ود. درنهايت اينكه وجود  نخواهند بود و عمال منابع آزادـش نيازمندتر فراهم ميـش

تي اين نظام باعث ميشود كه در آينده، هر طرح اصالح اقتصادي نيز كه بخواهد صورت پذيرد به راحتي ميتوان چتر حماي

، رقم  ١٤٠٠را طوري اـصالح نمود كه خانوارهاي ـضعيف آـسيب نبينند و اـصالحات به ـسهولت قابل تحقق گردد. در ـسال  

 شده است.براي تامين مالي اين طرح در نظر گرفته همت ٢٠٠

ــنهاد مي ــمين حداقل  براي جلوگيري از هدررفت منابع حمايتي پيش ــود كه يك «چتر حمايتي يكپارچه» جهت تض ش

اي ايجاد ي درآمدي و يارانهپارچهي يكها تجميع ـشده، يك ـسامانهبه اين ـصورت كه تمامي يارانه  ت تعريف ـشود،معيشـ 

ــود و د ــتپذير خانوار مبناي اعطاي يارانهرآمد مالياتش ــياس ــب با دهك ها و س هاي حمايتي قرارگيرد. خانوارها متناس

  ط هند بود. هر نوع پرداخت يارانه و كمك هزينه زندگي توسـ درآمدي مـشخص ـشده به ـصورت پلكاني مـشمول يارانه خوا

ده و از ميزان يار امانه ثبت ـش ايي  نهادهاي دولتي و عمومي در اين ـس ناـس ود. به اين ترتيب با ـش ته ـش انه پرداختي فرد كاـس

ه اراـن اهش ـي ا ـك هي آنافراد برخوردار و ـحذف ـي ل هزيـن دون تحمـي ا، ـب هـه ــاـف اي اضـ ت ميـه ه دوـل اي  توان از  تر ـب انوارـه ـخ

ازماناينكه ها تـضمين نمود. موثرتري كرد و يك كف معيـشتي را براي آننيازمندتر حمايت   ظف  مو هاي حمايتيتمامي ـس

امانه ثبت كنند كه كمكخواهند بود   انياز همموجب ميـشود كه  هاي خود به خانوارها را در اين ـس ها  كاريها و موازيپوـش

  گذار قرار گيرد.تري از وضعيت معيشتي خانوارهاي هدف پيش روي سياستو تصوير دقيق به عمل آيد جلوگيري 
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  ارز ترجیحی و نرخ ارز گمرک به نرخ نیمایی   اصالح نرخاز   توزیع نیمی از عواید حاصله.  ٨٫٢٫٢٫١
  در قالب یارانه مستقیم در طرح چتر حمایتی

تومان را جهت وارد كردن    ٤٢٠٠وب  ، دولت سياست تامين ارز با نرخ مص٩٧ارزي ابتداي سال  به دنبال جهش

هاي ايجاد شده در پي  انتكاالهاي مختلف در پيش گرفت. به دنبال اختالف فاحش قيمت مصوب با قيمت بازار آزاد و ر

كال عمده اد و رانت، دو اـش كاالتي نظير فـس د. جداي از اـش ي محدود ـش اـس ت در ادامه تنها به كاالهاي اـس ياـس ي آن، اين ـس

مرد. اول اينتوان برديگر مي ت برـش ياـس دهكه اي اين ـس ت درآمدهاي ارزي محقق ـش ي دولت كفاف ارز مورد ممكن اـس

ورت در عمل، بانك مركزي  مجبور مينياز براي تامين كاالهاي اسـ  ي را ندهد. در اين ـص ود ارز مورد نياز را با نرخ  اـس ـش

ــري بودجه د. به اين ترتـيب هزيـنهتومان در اختـيار واردكنـنده قرار دهـ  ٤٢٠٠نيـمايي تهـيه كـند و با نرخ  هاي دولت و كسـ

وگيري كند، خود عاملي جهت تورم و افزايش  ها جليابد. در نتيجه اين ســياســت كه قرار بود از افزايش قيمتافزايش مي

كال دوم يارانهها ميقيمت ود. اـش رف (و در نتيجه برخوردارتر) ازـش ت كه افراد پرمـص ت اـس ياـس  ي پنهان نهفته در اين ـس

تر بهره وند. چرا كه با فروش ارز با نرخ ارزانمند ميآن بيـش ل از فروش ارز، دولت خود را از درآمدهاي بالقوهـش  ي حاـص

ــامانه ــامانهكند و در حقيقت گويا به افرد جامعه به اندازهي نيما محروم ميدر س ــوب  ي تفاوت نرخ س ي نيما و نرخ مص

تزينهدهد. به جهت مديريت كاراتر هيارانه مي ياـس ود ارز هاي دولت و عدالت در ـس نهاد ميـش  ٤٢٠٠هاي حمايتي، پيـش

ام ده و نرخ ـس به در گمرك انهتوماني به طور كامل از بودجه حذف ـش ود. متناظرا نرخ مورد محاـس ي نيما جايگزين آن ـش

نهاد مي  ٤٢٠٠نيز از   الح گرد. همچنين پيـش ل از ايتومان به نرخ نيمايي اـص ود نيمي عوايد حاـص ن طرح تماما در قالب ـش

ت ياـس ري بودجه موردهاي يارنهيارانه بين خانوارهاي هدف ـس ده و مابقي آن براي جبران كـس تفاده قرار    اي توزيع ـش اـس

  گيرد.

  ها. محاسبات طرح٨٫٢٫٢٫٢
ــنهاد ميدر مورد تجميع يارانه ــرههاي زير از هزينهكنيم كه رديفهاي پرداختي به خانوارها پيش در   ١٤ي  هاي تبص

  قالب صندوق حمايت از معيشت خانوار تجميع شوند.

نهاد مي يح   ٢٠كنيم كه  پيـش ده (كه در بخش درآمدهاي اين گزارش توـض د از منابع جديد مالياتي ايجاد ـش درـص

ميليارد تومان اـست.  هزار    ١٢ـشد) به اين ـصندوق افزوده ـشود كه بر اـساس محاـسبات اين گزارش چيزي در حدود  داده  

ي (همچنين من اـس الح نرخ ارز كاالهاي اـس ل از اـص اس برآوردهاي بودجه  ٨ابع حاـص ) با نرخ  ١٤٠٠ي ميليارد دالر بر اـس

ــد ـكه  هـمت مي ٢١٢توـمان ـبه نرخ نيـمايي، ـحدود    ٤٢٠٠هزار توـمان) و نيز اصـــالح نرخ ارز گمرك از   ٢٥نيـمايي ( ـباشـ

 م چترحمايتي اضافه گردد.شود نيمي از آن به نظاپيشنهاد مي
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  )١٤٠٠ي بودجه  منبع: اليحه (   جهت تجميع در صندوق حمايت از معيشت خانوار   ١٤: منابع پيشنهادي از تبصره ٣جدول 

  

  

  

  

  

  

  

آوري شــده از درآمدهاي خانوار به تمامي شــود با اســتفاده از منابع اين صــندوق و اطالعات جمع هاد ميشــنپي

رانه رانهن به اندازهاهزار توم ٥٠٠ي زير ي ماهانهخانوارهاي با درآمد ـس ود كه درآمد ـس ها به عدد  ي آناي پرداخت ـش

ــد. ٥٠٠ ــبات اين گزارش،  هزارتومان در ماه برس ــاس محاس ــده در  هزار ميليارد تومان از منابع جمع   ٣٧بر اس آوري ش

ها يارانه به خانوار زيري  شــود مطابق برنامهي منابع نيز پيشــنهاد مي. براي باقيمانده١٠شــودصــندوق صــرف اين كار مي

  پرداخت شود.

  هزارتومان كف حداقل معيشت  ٥٠٠مازاد بر تضمين ف درآمدي،  هاي مختلف براي گروههاي مختل يارانه پرداختي در سناريو: ٤جدول

، مازاد بر  ٢ارانه پرداختي در سناريو ي

هزارتومان كف حداقل   ٥٠٠تضمين 

  معيشت: 

  ٣جدول  ٧-١منابع رديفهاي 

، مازاد بر  ١يارانه پرداختي در سناريو 

هزارتومان كف حداقل   ٥٠٠تضمين 

  معيشت: 

  ٣جدول  ٤-١منابع رديفهاي 

از سهم 

  كل

نوار (هر  ي خاي ماهانه درآمد سرانه 

  نفر) 

  هزار تومان  ٥٠٠كمتر از   ١٨  هزار تومان  ٦٥ هزار تومان  ٢٥٥

  ميليون تومان  ١هزار تا  ٥٠٠بين   ٣٢  هزار تومان  ٥٥ هزار تومان  ١٩٠

  ميليون تومان  ١.٥تا  ١بين   ٢٠  هزار تومان  ٤٥ هزار تومان  ١٢٥

  ميليون تومان  ٢تا  ١.٥بين   ١١  ٠ هزار تومان  ٦٠

  ميليون تومان  ٢بيش از   ١٩  ٠  ٠

  

 
  است.هزار تومان سرانه انجام شد ٥٠هاي  محاسبات در حد بازه  ١٠

  مبلغ (هزار ميليارد تومان)   عنوان  رديف

  ٤٢.٨  خانوارها   يرنقد يو غ  ي نقد  ارانه ي پرداخت   ١

  ٣١  خانوارها  يشتيمع  تيطرح حما ي اجرا  ٢

  ٤.٥  ي پرداخت مستمر  -(ره) يني امداد امام خم تهي كم  ٣

 ٣.٢٥  ي پرداخت مستمر  -كشور   يسازمان بهزيست  ٤

 ٨٣  توماني   ٤٢٠٠نيمي از منابع آزاد شده از اصالح نرخ ارز   ٥

  ٢٣.٤٥  توماني   ٤٢٠٠نيمي از منابع آزاد شده از اصالح نرخ ارز گمرك   ٦

  ١٢  هاي جديد اتي جديد حاصله از پايه بخشي از منابع مالي   ٧

  ٢٠٠  مجموع   
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تفاده از اين منابع و اعطاي يارانه به ميزان جدول  ي در ـسناريوي اول، حداقل درآمد ـسرانه  ٤  به اين ترتيب با اـس

ــرانه ٥٦٥ي ماهيانه ــناريوي دوم، حداقل درآمد س ــمين مي ٧٥٥ي ي ماهيانههزار تومان و در س ــود.  هزار تومان تض ش

ناريو اينبيني ميپيش ود در هر دو ـس رانه ـش ت خانوارهاي با كمتر از درآمد ـس ي طرح بتواند تاثير قابل توجهي بر معيـش

  باشد.دهد، داشتهرا تشكيل مي هادرصد خانوار ٢٠هزار تومان در ماه كه حدود  ٥٠٠

  . جزئیات اجرایی٨٫٢٫٢٫٣
ــام           ــتلزم جمع اندهي يارانهموفقيت در س ــار هدف مس عات درآمدي خانوارها  آوري اطالها و حمايت موثر از اقش

يه مي ت. براي اين منظور توـص تم مالياتي و يارانهاـس يـس ود ـس وند. چرا كه مبناي پرداخت يارانه به  ـش اي به هم مرتبط ـش

همين جهت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به  ها خواهد بود. به  پذير آني درآمد مالياتخانوارها در اين طرح، سـرانه

ت  عنوان متولي اجراي ياـس ازمان امور  هاي حمايتي بايد اطالعات درآمدي خانوارهاي پايينـس مول را از ـس طح مـش تر از ـس

در آغاز طرح در ســال  تر اســت. اجراي اين طرح موفق  مالياتي دريافت كند. هر چه هماهنگي اين دو نهاد بيشــتر باشــد،

ازمان  ١٤٠٠ ط ـس ابها و مالياتي مي، و پيش از تكميل پايگاه اطالعات درآمدي خانوارها توـس اس اطالعات حـس توان بر اـس

حجم تراكنـشهاي بانكي و نيز اطالعات ثبتي داراييها ـشامل ـسهام، زمين و مـسكن، ارز (ريداري ـشده با كد ملي مـشخص) و 

تا، خودرو اقدام به طبقه بندي خانوارها نمود. در اين ر تانهاـس طوح آـس اس معيار ـس ت بانك مركزي بر اـس اي كه الزم اـس

اه تعيين ميوز انكي كمتر از  ارت رـف ــاب ـب ده حسـ اـن ال ـم د (براي مـث ه    ٥٠كـن اـنك مركزي اطالـعات را ـب ان)، ـب ميليون توـم

تگاههايي كه اطالعات   ابهتا ديگر دـس ازمان امورمالياتي و وزارت رفاه ارايه نمايد. مـش لي به  ـس ورت فـص ثبتي داراييها را ـص

ــال   كنند به صــورت فصــلي اطالعات داراييها راثبت مي براي وزارت رفاه جهت تكميل پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان ارس

ــاس ـجدول  مي ـياراـنه    ٢نـمايـند. ـبا كـمك اين اطالـعات وزارت رـفاه تحميني از درآـمد ـخانوارـها اســـتخراج نموده و بر اسـ

ق تراكنـشهاي بانكي  توانند تقاـضا داده و اجازه بررـسي دقياند ميمـشمول دريافت نـشده تخـصيص خواهد داد. افرادي هم كه

و ديگر اطالعات را به دولت و وزرات رفاه بدهند. در اين حالت، بررـسي اعتراـضات به ـصورت ـسيـستمي ـصورت گرفته و 

  در صورت خطا اصالح خواهد شد. 

ــاـماـنهاين    درهمچنين وزارت تـعاون، ـكار و رـفاه اجتـماعي ـباـيد   ـها  ـهاي حـمايتي ـخانوارثـبت ميزان درـياـفت كـمكامـكان    سـ

هر دسـتگاهي ملزم به ثبت پرداختيهاي مبتني بر كد ملي در اين  هاي دولتي را ايجاد كند وتوسـط تمام نهادها و دسـتگاه

هاي حجم يارانهجهت كه    ســامانه نمايد. در اين صــورت منابع بيشــتري براي تخصــيص يارانه بوجود خواهد آمد. از آن

خ ر نميتوان تخميني از منابع مازاد به دـست پراختي تمام نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي مـش ت، در حال حاـض ص نيـس

  آمده ارايه نمود.
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  ١٤٠٠دارای اولویت در بودجه  ایاصالحات هزینه . سایر ٨٫٢٫٣
  رسند:قابل انجام به نظر مينيز  ١٤٠٠بودجه موارد زير در سال  ايدر خصوص اصالحات مربوط به بخش هزينه

ها رشد : متاسفانه در اليحه پيشنهادي  ديگر هزينهدرصد ١٥ولت حداكثر تا  هاي دافزايش اسمي ديگر هزينه .٢

درصد). اين اصالح ميتواند حدود   ٥٠درصد و در برخي موارد بيش از    ٣٠اند (عمدتا بالغ بر  قابل توجه داشته

 هاي جاري بكاهد.همت از هزينه ٤٦.٥

ب   - واگذاري طرحهاي عمراني از طريق مشاركت عمومي .٣ مالي از طريق    خش خصوصيخصوصي به  تامين  با 

ها و بيمارستانها و .. را  تمام عمراني مانند راهبخش خصوصي و بازار سرمايه: بخش قابل توجهي از طرحهاي نيمه

به بخش خصوصي واگذار نمايد تا پس از    PPPند، دولت ميتواند با كمك  باشكه ميتوانند جريان درآمدي داشته 

  ٢٠ري آنها را به دولت بازگردانند. از اين طريق ممكن است بتوان تا حداقل حدود  برداتكميل و چند سال بهره

 هاي عمراني را كاهش داد.همت از هزينه

ي فرايند تصويب بودجه در قوه مقننه افزودن يكي از آفتهاها توسط مجلس شوراي اسالمي:  عدم افزايش هزينه .٤

پذيرد. لذا الزم است دون ديده شدن منابع واقعي صورت ميها به اليحه بودجه دولت است كه عمدتا نيز بهزينه

ديگري را  ها به اليحه پيشنهادي باشد، مگر آنكه هزينه  يك از مهمترين اصول بررسي بودجه عدم افزايش هزينه

 كاهش دهيم.  

ه  درصد از بودج ١٦كنند: هم اكنون حدود كه از دولت كمك دريافت مي اندهي به صندوقهاي بازنشستگيسام .٥

ترين  شده لشكري و كشوري و فوالد ميشود. يكي از كليديكشور صرف پرداخت به صندوقهاي تقريبا ورشكست

اين صندوقها و تعيين    تصميمات تعيين تكليف تداوم وضعيت اين صندوقها است چرا كه عدم اصالح ترازنامه 

)  ١لت تحميل ميكنند. لذا الزم است يا  هاي جانبي بسياري را نيز به دوتكليف، عالوه بر گرفتن كمك زيان، هزينه 

تصميم به انحالل اين صندوقها گرفت و تمام داراييهاي آنها به فروش رسيده و تعهدات آنها كامل به عهده دولت 

اعي سپرده شوند و داراييها و بدهيهاي آنها كامل منتقل شده و در ازاي كسري  ) به صندوق تامين اجتم٢بشود، يا  

) هر تصميم ديگر تركيبي كه شرايط را از وضع نابساماني موجود خارج ٣دولت داده شود و يا  موجود، داراييهاي  

برخي هزينه هاي  هزينه  هاي دولت را در سال جاري كاهش دهد و از آن مهمترنمايد. اين اصالح هم ميتواند 

 نمايد.سالهاي آتي دولت را نيز كم مي

  

  ١٤٠٠های بودجه برای سمت هزینه های پیشنهادی . آثار و پیامدهای طرح ٨٫٢٫٤
  كنيم.هاي اصلي پيشنهاد شده را بررسي ميحلدر اين بخش پيامد راه
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  هاایجاد چتر حمایتی یکپارچه و تجمیع یارانه. ٨٫٢٫٤٫١
 توان از خانوارهاي نيازمند موثرتر حمايت كرد. بنابر محاسـبات اين گزارش، با تجميع تماميبا اجراي اين طرح مي        

ــاس اولويتيارانه ــمين كرد. به اين ترتيب گام  ها ميها و توزيع آن بر اس توان يك حداقل درآمدي را براي خانوارها تض

ه وي ريـش ته كردن فقر مطلق  كناول را به ـس ها با توجه به درآمد خانوارها انتظار داريم ايم. همچنين با توزيع يارانهبرداـش

هاي  توان اميدوار بود كه به اهداف مصرح در سياستاهش يابد. در اين صورت ميكه نابرابري كم شده و ضريب جيني ك

  ي ششم دست يابيم.كلي برنامه

گمرک بــه نرخ نیمــایی و توزیع نیمی از عوایــد  اصــــــالح نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز  .  ٨٫٢٫٤٫٢
  حاصله در قالب یارانه مستقیم در طرح چتر حمایتی

الح قيمت ارز كاال         ي، توان رقابت توليدبا اـص اـس يابد. زيرا با پايين نگه  كنندگان داخلي اين كاالها افزايش ميهاي اـس

شــود. تر ميرود به صــرفهكه قيمتشــان با نرخ تورم باال مي  داشــتن نرخ ارز، كاالهاي وارداتي نســبت به كاالهاي داخلي

االهاي اـساس دانـست. در مقابل اگر توزيع ارز ارزان براي توان تقويت توليد داخلي كبنابراين اولين پيامد اين اـصالح را مي

ــتر واردات اين كاالها همچنان پابرجا بماند، روز به روز از تعداد توليدكنندگان داخلي كاهش و وا ــتگي به واردات بيش بس

وجو كرد. جـست ١١جاي يكي قيمتي و تبديل آن به يارانهتوان در حذف يارانهـشود. پيامد مثبت ديگر اين طرح را ميمي

اي اســتفاده كند. اما اگر مندي از يارانه مجبور اســت تا از كاالهاي يارانهكننده براي بهرهي قيمتي، مصــرفبا دادن يارانه

ايم كه جا به خانوار بدهيم، به او اين حق انتخاب را دادهي قيمتي را به صــورت يكي پرداختي در قالب يارانههتمام ياران

توان براي اين طرح برشــمرد، كاهش  زهاي خود از اين يارانه اســتفاده كند. در نهايت پيامد ســومي كه ميمتناســب با نيا

ي از توزيع ارز ارزان واردات كاالهاي وارداتي اسـت. به خصـوص االن كه اختالف ارز بازار قيمت براي  رانت و فسـاد ناـش

  ي از طريق واردات اين كاالها كسب كرد.توان سودهاي هنگفتآزاد با ارز كاالهاي اساسي زياد شده، مي

درصـد شـامل پرداخت انواع  ۱۵های جاری دولت  به محدود کردن میزان رشـد هزینه. ٨٫٢٫٤٫٣
  حقوق و دستمزد

 ٢٠ريزي دولت براي تورم ـسال آينده زير  ـشود كه برنامهبا اجراي اين پيـشنهاد، اين تلقي در آحاد جامعه ايجاد مي        

كنند. به همين دليل انتظار تري را طلب ميتر باـشد، دـستمزدهاي پايينچه انتظارات تورمي ـشاغلين پايين  درـصد اـست. هر

نهاد در كاهش هزينه د. عالوه بر اين با كاهش افزايش حقوق به  هاي  داريم اجراي اين پيـش  ١٥توليد و رونق آن موثر باـش

يابد و از اين طريق تورم اي كاهش ميـصورت قابل مالحظه  بههاي دولت نيز كاهش يافته و كـسري بودجه درـصد، هزينه

  .رت كامل مهار نماييمتورم فزاينده را به صو ١٤٠٠درصد وارد نمود و در اقدام بعدي در سال  ٢٠را ميتوان به كانال 

 
١١ Lump sum 
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  های احتمالی. ریسک ٨٫٢٫٥
  كنيم.هاي پيشنهادي را بيان ميهاي احتمالي طرحدر اين بخش ريسك

  هایجاد چتر حمایتی یکپارچه و تجمیع یارانها. ٨٫٢٫٥٫١
شـد بدون اطالعات درآمدي خانوارها اجراي اين طرح موفق نخواهد بود. در واقع به  پيشـتر هم گفتهطور كه  همان        

د يك دليل توزيع يارانهنظر مي د. اگر دولت رـس موالن باـش ايي دقيق مـش ناـس ها به صـورت همگاني همين عدم توانايي ـش

د، هدررفت منابع حمايتي در اين نتو ايي موفق باـش ناـس تيابي به اهداف طرح به خطر طرح نيز واند در ـش ته و دـس جود داـش

ــت كه هزينهافتد. نكتهمي ــت اين اس ي زندگي در نواحي مختلف كشــور متفاوت و در نتيجه  ي بعدي كه بايد توجه داش

ــت. به همين دليل به نظر مي ها باهمحداقل درآمد مورد نياز براي گذران زندگي در آن ــد در آينده بايد  متفاوت اس رس

ــد.   ييارانه ــتانهاي مختلف متفاوت باش ــاس اس ها كه در اين طرح، ميزان يارانهآخر ايني  نكتهاعطايي به خانوارها بر اس

ــت كه تفاوت يارانه ــت. اما بايد توجه داش ــد كه هاي مختلف نبايد به قداي گروهتابعي از درآمد خانوارهاس ري زياد باش

براي پنهان كردن  ي خانوارها  همچنين اگر اين تفاوت زياد باشد، انگيزهجايگاه افراد در توزيع درآمد خانوارها عوض شود. 

  شود.برتر ميآوري اطالعات درآمدي خانوارها هزينهشود و در نتيجه جمع ميي بيشتر زياد درآمد و دريافت يارانه

ترجیحی و نرخ ارز گمرک بــه نرخ نیمــایی و توزیع نیمی از عوایــد  اصــــــالح نرخ ارز  .  ٨٫٢٫٥٫٢
  ه در قالب یارانه مستقیم در طرح چتر حمایتیحاصل 
ده         نهاد ـش ود، پيشچون در اينجا پيـش الح نرخ ارز بين خانوارها بازتوزيع ـش ل از اـص تر بيني دقيق بود كه عوايد حاـص

يد نسـبت ثابتي از عوايد فروش ارز حاصـل از صـادرات نفت به قيمت  عوايد حاصـله ضـروري اسـت. به عنوان مثال نبا

درصد تنها براي سال اول خواهد بود و در سالهاي  ٥٠ايي، به ـصورت دايمي مبناي اين طرح قرار گيرد، بلكه اين سهم نيم

كاهش بعد اين نســبت بايد متناســب با ســبد حداقل معيشــت تعديل گردد. ايجاد تعهد درصــدي در اثر افزايش و 

خواهد شـد درحاليكه هدف طرح تامين حداقل    درآمدهاي نفتي منجر به افزايش مسـمر تعهدات دولت در اين خصـوص

هاي افزايش يافته در ســال اول در اثر اين اصــالح قيمتي معيشــت اســت و ســهم باال در ســال اول براي مديريت هزينه

  باشد.مي

 ۱۴۰۰ . ضرورت اصالح درآمدهای نفتی در الیحه بودجه٨٫٣
يمت نفت، درآمدهاي نفتي كشــور به كمترين هاي شــديد آمريكا و پايين بودن ق در حال حاضــر به دليل تحريم

يده و بهترين فرـصت را براي خروج هميـشگي نفت از بودجه فراهم كرده اـست. تجربه ٢٠مقدار خود در  ال اخير رـس ي ـس

هاي توان با اســتفاده از گزينهبه منابع نفت وجود دارد و ميريزي با اتكاي حداقلي دو ســال اخير نشــان داد امكان بودجه

ــور را اداره كرد. همچنين در وضـــعـيت فعلي اعـمال قواـعد از جمـله ـمالـيات ديگري ــار اوراق ـبدهي، كشـ ـــتاني و انتشـ سـ
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ري كمتري محدودكننده بر ورود منابع نفتي، هم از نظر ـسازگاري با شرايط و هم از نظر مالحظات اقتصاد سياسي، با دشوا

 قابل انجام است.  

ــلي در حوزه ــر چهار بازيگر اص ــركت ملي نفت،   در حال حاض ــور وجود دارد: دولت، ش رانت منابع نفت و گاز كش

ها و سـازمان هدفمندي در اين يادداشـت موضـوع بحث ها. بحث يارانهصـندوق توسـعه ملي و سـازمان هدفمندي يارانه

  اي باشد كه:پردازيم. رابطه دولت، شركت نفت و صندوق بايد به گونهي سه بازيگر ديگر مينيست و به رابطه

   هدف ثبات بودجه محقق شود و از انتقال نوسانات درآمدهاي نفتي به بودجه دولت جلوگيري شود. به عبارتي

 هاي انرژي) بايد از ريسك تغيير درآمدهاي ارزي صادرات نفت مصون باشد. بودجه (شامل تمام انواع يارانه

 آن به عنوان يك شركت تجاري  مندي شركت ملي نفت از عايدات نفت و گاز در تناسب با تابع هدف  هرهب

متعارف باشد. به اين ترتيب عالوه بر تعيين قاعده تسهيم عايدات، الزم است از تحميل هرگونه تعهدات مالي 

ي آن مستقل از وزارت  اي و حاكميت شركتگيري بودجهتوسط دولت بر شركت نفت جلوگيري شود و تصميم

 نفت باشد.   

 بايد با لحاظ اهداف توزيع بين نسلي عوايد نفت و گاز تنظيم گردد و  ميزان منابع ورودي به صندوق توسع ه 

پذير باشد. عالوه بر آن صندوق توسعه بتواند نقش  برداشت از صندوق نيز صرفاً بر اساس همين قاعده امكان

 اقتصاد را نيز بازي كند.  سازي ورود درآمدهاي نفتي بهثبات

ت ابتدا ر هيم باقي ابطهبراي لحاظ موارد مذكور الزم اـس پس در مورد تـس ود. ـس خص ـش ركت ملي نفت مـش ي دولت و ـش

  عايدات نفتي بين دولت و صندوق توسعه راهكار معرفي گردد. 

ادگي براي فافيت و ـس ركت ملي نفت، با توجه به لزوم ـش ازوكار پرداخت به ـش نهاد   براي تعيين ـس تنظيم رابطه مالي، پيـش

ود محل اخذ رانتِ نفت در ابتداي خمي تخراج  ـش يم عوايد حتماً در ابتداي اـس ود؛ يعني هر نوع تقـس روج از زمين تعيين ـش

ازوكار  ود. اين ـس ركت ملي نفت قرار داده ـش پس نفت و ميعانات گازي به عنوان كاالي عادي در اختيار ـش ده ـس انجام ـش

ده/وكيل دولت در  يره صــنعت در مقياس جهاني شــده و ذيل اين رابطه، شــركت ملي نفت نماينشــدن زنجباعث رقابتي

  استخراج/توليد منابع انرژي خواهد بود. 

هاي ـشود رابطه مالي دولت و ـشركت ملي نفت به ـصورت خريد خدمت باـشد. بنابراين الزم اـست ابتدا هزينهپيـشنهاد مي

ط به  ي زير دولت خدمات مربوآوري شود. سپس طبق قاعدهه تفكيك ميدان جمع اي ميادين فعال فعلي بجاري و سرمايه

  استخراج تا صادرات نفت را از شركت ملي نفت خريداري نمايد:
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 هاي عملياتي استخراج/توليد/فروش هر بشكه نفت، ماسبه شده و به شركت ملي نفت پرداخت شود. در  هزينه

گذاري نيز طبق قرارداد هاي سرمايهجهت توليد كرده باشد، هزينه گذاري در  صورتي كه شركت اقدام به سرمايه

 اخت گردد و به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت ملي نفت لحاظ شود. پرد

  گذاري هر ميدان تعيين شود.هاي توليد/سرمايهتواند به صورت منعطف و با توجه به هزينهمقادير يادشده مي 

   كاري انجام العملگذاري را پرداخت كرده، صرفاً پرداخت حق قبالً هزينه سرمايهبه توليد از مياديني كه دولت

 شود. مي

 مجموع هزينه) نمايندگي  از كسر حق  ماه گذشته پس  در  متوسط فوب  قيمت  به  عملياتي و  نفت داخلي  هاي 

  اي) به شركت ملي نفت فروخته شود. سرمايه

ــرط الزم براي ابه توجه به اينك ــت، ميزان ورودي نفت به بودجه بايد در يك ه ثبات بودجه ش ــادي اس يجاد ثبات اقتص

ـشود و بايد مـستقل از ـشرايط درآمدهاي  تنظيم ـشود. اين مقدار با توجه به اهداف توزيع بين نـسلي تعيين مي  مقدار ثابت

د. لذ االنه دولت باـش ور و تحوالت وضـعيت مالي ـس ت مقدار ارز ورودي عارزي صـادرات نفت كـش ايدات نفتي ا الزم اـس

  هاي سنواتي همان مقدار لحاظ شود. ساله تعيين شده و در بودجههاي پنج هاي پرداختي) در برنامه(شامل يارانه

گيرد كه مندي دولت و شـركت ملي نفت از عايدات نفتي، مابقي عايدات ذيل صـندوقي قرار ميپس از تعيين ميزان بهره

شود؛ صندوق توسعه ملي كنوني و دوق خود به دو صندوق مستقل تقسيم ميشود. اين صنت ملي» ناميده مي«صندوق ثرو

از. منابع ورودي به صـندوق ثباتصـندوق ثبات اس چشـمـس از بر اـس ازي ميزان انداز درآمدهاي نفتي و براي فراهمـس ـس

ـست كه وظايف ـشرايط كنوني يك راه حل اين ا  ـشود. دري ورود منابع به بودجه در افق بلندمدت تعيين ميـشدهمـشخص

  سازي را به صندوق توسعه ملي نيز سپرد و طبق قواعد تعريف شده اين دو عمليات از هم جدا گردند. ثبات

رايط خطير  اختاري بودجه و با توجه به ـش ات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم انجام اـصالحات ـس نظر به فرمايـش

تگي بودجهقدامات قابل اجرا، حذف يا كاهترين اكنوني، يكي از مهم ت. تحقق اين ش وابـس ي دولت به درآمدهاي نفتي اـس

  پذيرتر است. سال اخير خود قرار دارد، امكان ٢٠هدف در وضعيت فعلي كه صادرات نفت در كمترين مقدار 

يت بودجه شـود شـفاف بيني و درج درآمدهاي نفتي در بودجه باعث ميعدم وجود چارچوب مشـخص براي پيش

ــدت كاهش پيدا كن ــري بودجهبه ش ــأله در  د و دولت بتواند كس ي خود را در اعداد و ارقام تخميني مخفي كند. اين مس

كه به مجلس ارـسال ـشده به وـضوح قابل مشاهده است. طبق اعداد و ارقامي كه در اين اليحه  ١٤٠٠ي بودجه ـسال  اليحه

ادرات نفت بيش از  ت ـص ده، الزم اـس د كه واقع ميل ٢ذكر ـش كه در روز باـش ت؛ لذا  يون بـش بخش قابل احتماالً  بينانه نيـس

 توجهي از عدد مذكور به كسري بودجه تبديل خواهد شد. 
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اـصالح روابط دولت، ـشركت ملي نفت و ـصندوق توـسعه ملي نيز كه يكي از الزامات اـصالحات ـساختاري محـسوب  

ي فعلي براي ت. اـشكال اـساـسي رويهي مواجه بوده و قابل انجام اسـ ـشود، در ـشرايط كنوني با موانع اقتـصاد ـسياـسي كمترمي

ي تـسهيم درـصدي عوايد بين دولت، ـشركت ملي نفت و ـصندوق توـسعه اـست. اين ورود درآمدهاي نفت به بودجه، قاعده

ات اقتصـاد  ي دولت همراه با نوسـانات درآمدهاي نفتي تغيير پيدا كند و از اين طريق نوسـانشـود بودجهقاعده باعث مي

ديد آمريكا و ايجاد بيبا تحريم  ي سـه سـال اخير در مواجههد. تجربهكالن را تشـديد نماي يع در كشـور  هاي ـش ثباتي وـس

  مويد اين مطلب است. 

هاي هاي بزرگ براي اصالح ساختاري بودجه و تحقق اهداف سياستحذف يا كاهش وابستگي بودجه به نفت يكي از قدم

و بزرگي ابعاد مسأله، اقدامات الزم بايد گام به گام انجام شود و   است. اما با توجه به پيچيدگي كلي اقتصاد مقاومتي

  ي شروع مناسبي باشد. تواند نقطهمي ١٤٠٠ي قانون بودجه

  های پیشنهادی . تبصره٨٫٣٫١
اله،  ابتدا الزم اـست تا رابطه مالي ـشركت نفت و دولت اـصالح ـشود جهت تحقق اهداف مذكور در طي يك برنامه چند ـس

تا، الزم اـست ابتدا هزينهكه در اين ر رمايهاـس پس  هاي عملياتي و ـس ود. ـس ته ـش ده و قراردادهاي آن بـس به ـش گذاري محاـس

الهاي آتي روابط مالي با اـصالح قوانين باال اختاري  در طي ـس تا، مطابق طرح اـصالحات ـس تي اـصالح گردند. در اين راـس دـس

  گردد:بودجه، متن زير به عنوان تبصره پيشنهادي ارايه مي

سـازي قواعد حاكميت شـركتي در بخش باالدسـتي نفت و گاز،  به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشـور، پياده«

ي  تمامي قراردادهاي توسـعه ١٤٠٠نفت موظف اسـت از ابتداي سـال    افزايش شـفافيت و حفظ منافع بين نسـلي، وزارت

اختار رايط عمومي، ـس وابط  ميادين نفتي و گازي جديد را در چارچوب ـش تي نفتي و گازي و ـض و الگوي قراردادهاي باالدـس

ز ابالغ اين مـصوب آن توـسط هيأت وزيران، به متقاـضيان واگذار نمايد. اين وزارتخانه موظف اـست ظرف مدت چهار ماه ا

چوب  اي ميادين فعلي در حال توليد كشـور به تفكيك ميدان، در چارهاي جاري و سـرمايهي هزينهقانون، نسـبت به ارائه

هاي هر يك از ميادين توسـط  قراردادهاي جديد نفتي جهت تصـويب به شـوراي اقتصـاد اقدام نمايد. پس از تعيين هزينه

ت دسـتمزد شـركت ملي نفت ايران، به ازاي هر بشـكه نفت و هر متر مكعب گاز  شـوراي اقتصـاد، اين ارقام مبناي درياف 

ــدن روابط ـمالي ـجدـيد، روال مقرر ـقانوني ـجاري در روابط ـمالي بين تولـيدي از اين مـيادين خواـهد بود. ـتا زـمان اجرايي   شـ

 رسد.»  أت وزيران ميشركت ملي نفت ايران و دولت به قوت خود باقي است. ترتيبات اجرايي اين بند به تصويب هي
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  ١٤٠٠. اصالحات پیشنهادی برای اوراق بدهی در بودجه ٨٫٤
ــري بودجه يكي از الزامات تحقق بودجه بدون نفت و عبور ــت. در  از بحران كس ي كنوني، تامين منابع پايدار اس

ند عالوه بر فراهم نمودن توابين راهكارهاي بهينه و در دـسترس فعلي، بازار اوراق بدهي دولت بهترين منبعي اـست كه مي

سانات بودجه را كاهش  ها، نوهاي آينده نيز با هموارسازي درآمدها و هزينه، در سال ١٤٠٠ي سال منابع الزم براي بودجه

ـــعه ا توسـ ازار ـبدهي حتي ميدـهد. بعالوه ـب ـهاي بزرگ را تخفيف داد و در جـهت ـكاهش  توان مشـــكالت ـمالي بنـگاهي ـب

ي كافي برخوردار ع بانكي گام برداـشت. با وجود اهميت بازار اوراق بدهي، اين بازار هنوز از توـسعهوابـستگي اقتـصاد به مناب

ــال  نبوده و ظرفيت الزم برا ــتتر در اليحه بودجه س ــيار قابل توجه مس ــري بس ي جذب نقدينگي مورد نياز را ندارد. كس

يدگي به بازار اوراق بدهي و افزايش ظرفيت١٤٠٠ ود با  ا دو چندان كرده اـست. تخمين زده ميهاي آن ر، ـضرورت رـس ـش

ـسال آينده را تامين كرد و مانع از   يهاي الزم، بتوان بخش بزرگي از كـسري بودجهي مـشخص و انجام گامداـشتن برنامه

سازي تامين منابع هاي مختلف شد و با خريد زمان، زمينهسازي كسري بودجه يا استقراض دولت از نهادها و سازمانپولي

  پايدار مالياتي را براي سالهاي بعد فراهم نمود.

هاي فعلي و توســعه بازار اوراق  يههاي پيشــين، راهكارهاي زير براي اصــالح روشــده در بخشبا توجه مطالب گفته

  گردد:بدهي پيشنهاد مي

 ا تاييد بانك  ب ١٢گران اختصاصي اي از معاملهبه منظور افزايش نقدپذيري اوراق بدهي دولتي، الزم است مجموعه

گران اختصاصي مركزي و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار براي بازارگرداني اوراق دولتي تعيين گردد. معامله

و نرخ بهرهت فعاليت كرده  بانك مركزي  باز  بازار  نظر كميته عمليات  در محدودهحت  اوراق را  ي سياستي  ي 

 كنند.  شده حفظ ميتعيين

  گران ي معاملههاي عضو مجموعهازار باز براي كنترل و تغيير نرخ بهره توسط بانكشود عمليات بپيشنهاد مي

مدت فراهم نمايد يا اوراق بدهي الزم را از طريق اعتباردهي كوتاهاختصاصي انجام شود و بانك مركزي نقدينگي  

ل نرخ بهره صرفاً با اين  ها را خريداري كند. به اين ترتيب بانك مركزي براي كنترموجود در ترازنامه اين بانك 

 ها در ارتباط خواهد بود. بانك 

 ك سال) را در دستور كار قرار دهد. با توجه  مدت (كمتر از يي انتشار اوراق كوتاهشود دولت برنامهپيشنهاد مي

اوراق  ي روند انتشار  به تورم كنوني الزم است اندازه بازار بدهي حداقل به ميزان تورم رشد داشته باشد. با ادامه

نيز    ١٤٠٠هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. در سال    ٢٥٠، احتماالً تا پايان سال اندازه بازار به حدود  ٩٩در سال  
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هزار   ١٥٠حدود    ١٤٠٠شود. بنابراين الزم است تا پايان سال  هزار ميليارد تومان اوراق سررسيد مي  ٨٠  حدود

 ميليارد تومان اوراق جديد منتشر شود.  

 شده توسط بانك مركزي نرسيده، از انتشار اوراق بلندمدت  گذاريا زماني كه تورم به ميزان هدفالزم است ت

مدت (با سررسيد كمتر از يك سال) تامين  سري بودجه در قالب اوراق كوتاهبه شكل كنوني خودداري شود و ك

 گردد.  

 ا نرخهاي سپرده باشد، نبايد از طرف  در صورت انتشار اوراق سلف نفتي، سود ريالي اين اوراق كه قابل مقايسه ب

اوراق مذكور    دولت يا شركت نفت تضمين شود و صرفاً از طريق اختيار فروش موجود در قرارداد سلف، ريسك

ها. با توجه به اين  پوشش داده شود. همچنين اوراق مذكور بايد با تعهد تحويل نفت باشد و نه ارزش ريالي آن

سرمايه  پيچيدگي  و  ميگذاري  نكته  پيشنهاد  اوراق،  اين  قطع در  در  مذكور  اوراق  براي  شود  بزرگ  هاي 

گذاران اجازه دارند با ايجاد ره) منتشر گردد. اين سرمايهها و غيها، هلدينگها، بيمهگذاران نهادي (بانكسرمايه

 گذاري مبتني بر اوراق سلف نفتي، اقدام به جذب سرمايه از مردم نمايند. هاي سرمايهصندوق 

 به    هاي دولت صرفاً به صورت نقدي انجام شده و اوراق دولتي فقط از طريق بازار اوليهي بدهيزم است تسويهال

هاي اجرايي و  فروخته شود. از هرگونه واگذاري اوراق به بستانكاران (اعم از پيمانكاران، دستگاهخريداران عمده  

 ذيحسابان) خودداري شود. 

 شود در ص، شفاف و عمومي براي انتشار اوراق بدهي تدوين شود. پيشنهاد مي ي زماني مشخالزم است برنامه

ي انتشار اوراق تنظيم گرديده و به صورت عمومي ، برنامهابتداي هر فصل با توجه به وضعيت جريان نقدي خزانه

بايد تاريخ، حجم، نوع، سررسيد و روش انتشار اوراق و ساير اطالعات مور نياز براي اعالم شود. اين برنامه  د 

 خريداران را داشته باشد.  

 هاي  ست موانع تاسيس صندوق به منظور افزايش ظرفيت بازار اوراق بدهي (اعم از اوراق دولتي و غيردولتي)، الزم ا

ي تاسيس و گسترش  گذاري (صدور مجوز و فرايندهاي اداري مربوطه) رفع گردد. به طور خاص اجازهسرمايه

 كنند صادر شود. گذاري ميهاي با درآمد ثابت كه صرفاً در اوراق بدهي دولتي سرمايهصندوق 

 پيدا كند. به طور در سپرده  گذاريهاي سرمايهگذاري صندوق الزم است سقف مجاز سرمايه بانكي كاهش  ي 

درصد كاهش يابد. يك راه ايجاد   ٣٠درصد كنوني به    ٥٠هاي با درآمد ثابت اين سقف از  خاص براي صندوق 

 گذاري جديد است. ممنوعيت در سپرده

 به صورت  بدهيهاي دولت به بانك مركزي تبديل به اوراق شده تا بانك مركزي بتواند عمليات بازار باز خود را

 موثري اجرا نمايد. 
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   بدهيهاي دولت به بانكها و يا حداقل سود اين بدهيها در قالب اوراق با بانكها تسويه شده و يا تبديل به اوراق

 ه نقدينگي آنها را نقد نمايند. شود تا بانكها بتوانند در صورت نياز ب

 هم شفاف و قابل رصد بوده و هم بتوان   ايجاد هرگونه بدهي جديد دولت تنها به صورت اوراق مجاز باشد كه

 ريزي نمود و ترازنامه آحاد اقتصاي را نيز قفل ننمود. براي مديريت اين بدهيها برنامه

  

  ر ایران ریزی دهای بودجه. پیشنهادات اصالحی برای رویه ٨٫٥
ر نحو توسط دولت كه به ه  ييهانهيهز  ي تمام  ديبودجه با  تيو ارتقاء جامع  يافرابودجه  اتيعمل  تيريمد  يبرا

نسبت به سهم هر كدام از   يروشن   ريتصو  ب،يو تصو  نيتدو  نديبودجه منعكس شود تا در فرا  حهيدر ال  شود،يانجام م

 يصرفاً در قالب اوراق بده  ديتوسط دولت هم با   ديجد  ينوع بدههر    جاديوجود داشته باشد. ا  يها از بودجه عمومبخش

نتواند به    ريپذامكان بانكها  رياز مس  ميرمستقيو غ  ميصورت مستقبوده و دولت  تام  يدولت  يشركتها و   يمال   نياقدام به 

 بع و شفاف در بودجه منعكس شده و از منا  يبه صورت رسم  زيدولت ن  يها يبده  يمال  يها نهيخود كند. هز  يهابرنامه 

  شود.  هيدر قالب اوراق هر سال تسو ايبودجه و 

مختلف و عدم    يهابرنامه مشخص در دستگاه  كيو پخش شدن    يياجرا  يهادستگاه  يكاريمواز جهت اصالح  

تدو  يابودجه  يهانامهموافقت  شوديم  شنهاد يپ،  آنها  انيم  ييهمگرا زمان  ب  حهيال  نيدر  مجر  نيبودجه  دستگاه   ،يسه 

و   ياه مجر پس از ارائه گزارش توسط دستگ زيبودجه ن يو سازمان برنامه و بودجه مبادله شود. در زمان اجرا  استگذاريس

  .شوديانجام م يتوسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه مجر ميبه صورت مستق صي تخص استگذار،يدستگاه س دييتا

الزم  قانون برنامه و بودجه،    ٣٠تحقق تخصيص مبتني بر نظارت و اجراي دقيق و كامل ماده    نهايتا اينكه به منظور

بر عملكرد    يمبتن  يزيرشاخصها و اصول بودجه  يبر مبنا  يانهيات هزدر خصوص اعتبار  ينظارت  يگزارشها  يابياست ارز

انجام شود. در خصوص   يياجرا  ي هادستگاه  يخدمات عموم  شدهتمام  متيو ق   يابينه يهز  ياطالعات  يهاستميو با استفاده از س

 يهادستگاه  يهاها و طرحپروژه  شرفتيعملكرد و پ  يابيارز  يها بر اساس شاخص   يابيهم الزم است ارز  يعمران  يهابودجه

  .رديصورت پذ يياجرا

  

 . سایر اصالحات ضروری ٨٫٦
الحات درآمدي و هزينه اختارعالوه بر اـص الحات ـس ت كه اتفاق بيفتد كه با توجه به  اي برخي اـص ي نيز الزم اـس

ال   رايط ـس ره،  ١٤٠٠ـش ر در تبـص د كه در حال حاـض د قابل انجام باـش اختار بودجه  هاي بودجهموارد زير به نظر ميرـس و ـس

  است:نويسي ديده نشده
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o :يهاي  پس از سه سال كسري قابل توجه و انباشت بده  ١٤٠٠با توجه به اينكه بودجه سال    پايداري بدهي

شود، الزم است گزارش تغييرات بدهي دولت و تضمين پايدار بودن آن (واگرا و فزاينده دولت تهيه مي 

د. از اين طريق مشخص خواهد شد كه وضعيت بدهي دولت بحراني نشدن) به همراه بودجه تصويب گرد 

تصويب در    قابل مديريت است.   ١٤٠٠مسير فزاينده غير قابل كنترل را طي نميكند و كسري بودجه  

اي دولت كه شامل انواع اوراق (حتي  اي و فرابودجهاين گزارش الزم است تمام انواع بدهيهاي بودجه

،  پيدا كرده استاي  ها روند فزايندهانباشت بدهياينكه  دد. با توجه به  باشد ارايه گراوراق نفتي) نيز مي

داخلي كنترل شده تا تضميني بر پايدار  درصد ناخالص    ٣در حد    ١٤٠٠الزم است كسري بودجه سال  

توان اميد داشت كه روند  باشد. در اين صورت ميسال آتي وجود داشته  ٥بودن بدهي دولت در افق  

 ام از مرز خطرناك به حالت عادي و قابل تحمل بازگردد. آربدهي دولت آرام

o  حات ساختاري الزم در نظام  يكي از اصالمدت و تبديل بدهيهاي دولت به اوراق:  انتشار اوراق كوتاه

مالي كشور تقويت عمليات بازار باز جهت كنترل تورم است كه براي موفقيت آن، الزم است اوراق كوتاه  

نتشر گردد. لذا الزم است در قانون بودجه مجوز انتشار اين نوع اوراق نيز مدت سه ماهه توسط دولت م

ن اوراق در بازار ثانويه به كنترل نرخها در بازار بين  شود تا بانك مركزي بتواند با خريد و فروش ايداده

يل به الزم است بدهيهاي دولت به بانك مركزي تبد  بانكي و به تبع كنترل تورم بپردازد. عالوه بر آن،

اوراق گردند تا بانك مركزي بتواند سياستهاي پولي خود را با عمليات بازار باز به صورت موثري به اجرا  

 گذارد.

o يكي از مهمترين  )و صندوق توسعه ملي  با شركت نفت  دولت  ي(رابطه مالنفت و گاز    ميژصالح را :

هاي نفتي است. يكي از لوازم  اصالحات ساختاري در بودجه مساله قطع رابطه مستقيم بودجه با درآمد

درصد است. بجاي اين روش    ١٤.٥تحقق اين مهم قطع رابطه مالي شركت نفت با دولت در قالب قاعده  

اي شركت نفت محاسبه گرديده و در قالب قراردادهاي مجزا هاي جاري و سرمايه زم است تا هزنيه ال

اين طريق شركت نفت و يا هر شركت   بسته شود. از  IPCبراي هر ميدان با دولت قرارداد در قالب  

منابع حاآورد،  هاي خود را بدست ميديگري عمال هزينه از آنكه دولت بخواهد بر روي  صله  مستقل 

). بر اين اساس الزم است  …يارانه به مردم بدهد يا ندهد (مانند يارانه سوخت و بنزين و گازووييل و  

 ١٤٠١محاسبه شده و قراردادها بسته شوند و در سال  ها  اين هزينه  ١٤٠٠تا در ابتداي امر، در سال  

صالح رابطه دولت با  دولت با رژيم جديد نفت و گاز با شركت نفت تعامل داشته باشد. مرحله بعد ا

به طوريكه  ملي است كه الزم است از سال بعد در دستور كار براي اصالح قرار گيرد،  صندوق توسعه

م ثابت بوده و مابقي آن به صندوق توسعه برود. اگر هم ورودي  دريافتي دولت از درآمد نفتي يك رق 
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لت بدهد. از اين طريق كل ورودي درآمد نفت كمتر بود، اين وظيفه صندوق است كه اين رقم را به دو

 است و نوسان نخواهد كرد.نفت به بودجه تضمين شده 

o هاي قابل نده هزينهكنيكي از عوامل ايجاد  اي دولت:سازي و كاهش تعهدات فرابودجهشفاف

اي ميباشد كه در طي ساليان مختلف در قوانين مختلف، دولت مكلف توجه براي دولت تعهدات فرابودجه

است. بنابراين در اكثر  است ولي در قوانين بودجه و در سقف بودجه نيامدههايي شده به پرداخت هزينه

ساالنه باال ميرود. لذا يكي از مهمترين ل تعهدات دولت به صورت  مواقع با كمترين سطح نظارت و كنتر

اي بوده و ها و تعهدات فرابودجهسازي تمام هزينهابتدا شفافاقدامات براي مديريت بودجه در كشور،  

هزينه اين  و حذف  مربوطه  قوانين  اصالح  انواع هزينهسپس  از  يكي  غيرضرور.  فرابودجههاي  اي  هاي 

ي و تامين اجتماعي است كه الزم است عالوه بر آنكه شفاف و يهاي دولت به نظام بانكهزينه مالي بده

ساله) گردند تا نظام بانكي و تامين اجتماعي بتوانند    ٥تعيين تكليف شود، تبديل به اوراق بلندمدت (مثال  

ديگر، تعهداتي    در صورت لزوم آنها را نقد نموده و مشكل نقدينگي خود را رفع نمايند. از مهمترين موارد

است. شدهاي براي ذينفعان خاص به عهده دولت گذاشتههاي بيمهنسبت به پرداخت هزينهاست كه  

ها بايد حذف گردد. لذا قاعدتا وقتي نظام جامع تامين اجتماعي بخواهد ايجاد شود، تمام اين نوع يارانه 

 …يبافان و حق بيمه رانندگان و قالمانند  باشد،يكي از مهمترين اقدامات مجلس لغو اين قوانين مي

يكي از مهمترين راهها براي گزارش نظارتي سازمان برنامه از پرداختهاي بودجه و الزام به تخصيص مبتني بر نظارت:  

ها از عملكرد خود به  اي باشد كه دستگاهكردها مبتني بر گزارشات نظارتي ها در دولت اين است كه هزينهكنترل هزينه

ها هاي سازمان برنامه و بودجه نيز مبتني بر اين گزارشات و عملكرد دستگاهتخصيص فرستند ومه و بودجه ميسامان برنا

باشد. از طرف ديگر، الزم است تا سازمان برنامه و بودجه نيز گزارشات منظم ماهانه يا فصلي از دريافتها و پرداختهاي 

  كردها خواهد شد. ها و كاهش هزينهبه اصالح بسياري رويه بودجه به صورت عمومي منتشر نمايد. اين شفافيت منجر

  

  . جمعبندی ٩

اي است و اصول راهبرديبه لحاظ ابعاد اقتصاد كالن مورد بررسي قرار گرفته ١٤٠٠اليحه بودجه  در گزارش حاضر،

است. تا مسير اقتصاد كالن بر چارچوب مناسب خود حركت كند ارايه گرديده  شوددر پيش گرفته  ١٤٠٠كه بايد در سال  

ال بر اسـ  نهادات مـشخـصي كه در ـس ول راهبردي، پيـش توانند اثرات قابل توجهي قابليت اجرا دارند و مي ١٤٠٠اس اين اـص

ده ن ٥جدول  اند. در بگذارند ارايه ـش ريهاي احتمالي و ـس ارف بودجه، كـس ويري از منابع و مـص اريوهاي احتمالي كه در  تـص
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اي از پيـشنهادات اـصالحي و اثرات آن بر ارقام بودجه را خالـصهنيز   ٦اـست. جدول  اند، ارايه ـشدهاين گزارش بررـسي ـشده

  نمايد.ارايه مي

  . تصوير منابع و مصارف بودجه، كسريهاي احتمالي و سناريوهاي احتمالي٥جدول 

حه   ۱۳۹۹قانون بودجه     ۱۴۰۰ال
ی   اهش محتمل  ک

اری    اخت
  سناروی اصال 

ا   ۳۷۸ ۰ ۲۲۴.۳ ۱۸۴.۵  درآمدهای مال
مر درآمد  ۷۰.۲ ۰ ۲۳.۶ .۲۰ های 

ا   ۶۹.۷ ۰ ۶۹.۷ ۸۴.۳ درآمدهای غ مال
ازی عانات   .۶۲ ۱۳۷.۲ ۱۹۹.۲ ۵۶.۹ فروش نفت و م

ــها  ذار  ۱۴ ۱۲ ۲۶ ۵۰.۶ فروش اموال و وا
 ۱۲۵ ۰ ۱۲۵ .۸۸ اوراق

ه   ۷۳ ۲.۵ ۷۵.۵ ۷۲.۱ صندوق توسعهد 
کتها  ذاری   ۳۵ ۶۰ ۹۵ ۱۱.۵ وا

ذاری دارا   ۲.۹ ۰ ۲.۹ ۳.۱ ییهای ماسایر وا
 ۸۲۹.۸ ۲۱۲ ۸۴۱.۲ .۵۷۱ جمع

      
حه   ۱۳۹۹قانون بودجه    ی محتمل   ۱۴۰۰ال   سناروی اصال   ک

ارکنان ان خدمات   ۱۴۲.۳   ۲۰۸.۶ ۱۱۸.۶  ج
اال و خدمات د   ۳۶.۷   ۴۸.۶ ۳۱.۹ خ

 ۳.۸   ۴.۷ ۳.۳ ارانه
العوض  ۱۰.۸   ۱۰.۷ ۱۵.۲ مکهای 

 ۱۶۳.۳   ۱۸۹.۱ ۱۳۶.۱ ارفاه اجتم
نه ها   ۱۵۰.۳   ۱۷۵.۱ ۱۳۰.۷ سایز ه

ه ما  .۱۰۴   ۱۰۴ ۸۷.۹ ایتمل داراییهای 
رداخت اصل اوراق  ۸۰.۶   ۸۰.۶ .۴۰ از

 ۱۹.۷   ۱۹.۷ .۷ سایر تعهدات ما
ح چ حمای از منابع بودجه  ۱۱۸.۳   ۰ ۰ ط

٨.٩٨٢ ٠ ۸۴۱.۱ ۵۷۰.۷ جمع  

درصد اصالح شوند.   ٥٠است كه درآمدهاي گمركي با نرخ ارز نيمايي مخاسبه شده ولي نرخهاي تعرفه نيز ي احتمالي، فرض شده توضيح: در سناريو
شده  شده است و بخش قابل توجهي از آن به برنامه چتر حمايتي تخصيص داده همچنين ارز تخصيصي به كاالهاي اساسي نيز صفر در نظر گرفته 

هاي جاري اجتناب ناپذير دولت رشد  درصد رشد داده شده اند و ديگر هزينه ٢٠ به اندازه ١٣٩٩نون بودجه اا نسبت به قتمزدهاست. تمامي حقوقها و دس
  اند.  درصدي داشته  ١٥
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  خالصه پيشنهادات اصالحي و اثرات آن بر ارقام بودجه  :٦جدول 

نه ا  شنهادی ه  ایصالحات پ
نه    اهش ه

ارد تومان)  ل   (هزار م

ش   ١٣٩٩قرار دادن قانون بودجه  مبنا   ش  برای افزا ان و افزا شــــــــســــــــت از ارکنان دولت و    ٢٠حقوق و دســــــــتمزد 
  درصدی حقوق و دستمزد

۹۲.۱ 

نه گر ه ش د ه محدود کردن افزا  ۳۷.۶ درصد ١٥های دولت 

ق مشارکت عمو ذاری طرحهای عمرا از ط خش خصو  -وا ه   .۲۰ خصو 

ح چ حمای  ارانهط ه جز منابع  ارچه ( نون در بودجه وجود دارد)ک  ۱۱۸.۳- ای که ا

ع  ۳۱.۴  مجم

شنهادی درآمدی   اصالحات پ
ش درآمد    افزا

ارد تومان)  ل   (هزار م

ش  ا پ  ۶۵.۷  بی شدهاصالح درآمدهای مال

مرک از  خ ارز  ا لحاظ اصالح  ٤٢٠٠اصالح ن ما ( خ ن ه ن  ۴۶.۶ ورودی) درصدی حقوق ٥٠تومان 

امل ارز   ۱۶۶.۴ توما  ٤٢٠٠حذف 

اهش  ف و همزمان  ات بر م ک درصد مال رد ٥وضع  ات بر عمل  .۸۸ درصدی مال

خ سوخت و خورا صنایع  .۵۰ اصالح ن
ه داخل کشوراعطای مجوز   .۱۰۰ انتقال خودرو از مناطق آزاد 

 ۱۳۷.۲- اهش سهم نفت در بودجه

 .۶۰- اصل از فروش سهام دول سازی درآمد حواق

ع  ۳۱۹.۵  مجم

  

  مراجع 

  .كل كشور ١٣٩٩قانون بودجه سال  

  .كل كشور ١٣٩٨قانون بودجه سال  

  .١٤٠٠اليحه بودجه سال  

ياـستي «اقتـصاد  ١٣٩٩و علي مروي، آذرماه   ـصادق الحـسيني ، «داـستان كـسري بودجه در ايران»، از مجموعه گزارـشهاي ـس

  كاو شريف.حران»، رصدخانه آتيايران در گذار از ب

 بودجه اليحه «بررسي ،١٣٩٩دي ماه  عبدالهي، فر و محمدرضاترابي هادي معماريان،  محمدحسين پرهيزكاري، سيدعباس

ال  ور كل ١٤٠٠ ـس ميمگيري و  مهم نكات. ٣ كـش المي،    (ويرايش محورهاي تـص وراي اـس ها مجلس ـش اول)»، مركز پژوهـش

  .١٧٢٩٢گزارش شماره 



 

 
 

  

 

 های سنواتیمدیریت تورم در بودجه

 مالیه عمومی

 بودجه دولتاصالحات ساختاری 

ایع، معادن و کشاورزی تهران و این گزارش به سفارش اتاق بازرگانی، صن
 وکار شریف تدوین شده است.توسط تیم پژوهشی اندیشکده کسب

  ١٣٩٩بهمن ماه 

BTT-PR١٣٩٩١٠٢٠-٠١-PF 
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