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 كل كشور 1397ررسي اليحه بودجه سال ب

 به زبان سادهبودجه . 2

 

 

 
 

 

 دهیچک

 یگزارش، سواد مقدمات نیخواندن ا ی. براکندیم ارائه 1397بودجه سال  حهیساده از ال یریگزارش، تصو نیا

اعداد،  یرخب ،یسازمنظور ساده. مخاطب گزارش، عموم مردم هستند. بهستین ازین یخاص یاقتصاد ای یمال

در داخل  تردهیچیپ یگرفته شده است. ارقام به تومان است. موارد اندک دهیفنی ناد اتیجزئ یگرد شده و برخ

گزارش  نی. ادیموکول کن یگریخواندن آن را به وقت د دیمخصوص نوشته شده تا در صورت لزوم بتوان کادر

  1.یچیه از بهتر یکاچ معروف، قول به ماا ندارد، را بودجه اتیجزئتمام  انیب تیظرف

 

 مقدمه

حرف زدن باشد، باعدد و  صرفاً است ممکن که یحاتیتوض برخالف که لیدل نیا به است؛ مهم بودجه

 آن قبال در یمتقابل فیوظا چه زین مردم و کندیم حکمرانیحکومت چگونه بر مردم  دهدیم رقم نشان

 .دیکنیم اداره را خود کشور چطور میبگو شما به تا بده نشان من به را اتبودجه معروف؛ قول به. دارند

بودجه  یگرفت سالیانه در اجرا میتصم ،یمال دیقانون جد کیبراساس  2015بالورس از سال  :مثال

 عنوان کارانیب 2«مجانی سواری»و  یاز تنبل یریجلوگ ات،یمال نی. هدف از اردیبگ اتیمال کاریخود، از افراد ب

 و گرفته کارانیب از اتیمال دالر هزار 450 حدود کشور، نیا 2016 سال بودجه یاجرا انیجر در. بود شده

 هنگام به ،یکاریب مهیجر از یریجلوگ خاطر به یادیز عده که شد نیا جهینت کی. شد زیوار خزانه به

 سرانجام، و کرد بروز 2017 بهار در نیآنال و یابانیخ اعتراضات! ستندین کاریب که کردند اعالم یریآمارگ

 یعموم هیمال اتیعمل که دهدیم نشان ساده مثال نیا 3.شد متوقف دیجد یمال سال یبرا فعالً آن، یاجرا

 یشاخص عنوانبه تواندیم زانیم چه تا ای و ردیبگ فاصله یاقتصاد منطق از تواندیم حد چه تا کشور کی در

 عمومی نهادهای بهعمل کند. در دنیایی که اعتماد  یبخش عموم تیریو مد حکومت یریگمیتصم وهیش از

 .است حکومتداری شیوه نمای تمام آیینه بودجه، 4شود،می مقایسه ارقام و اعداد به اعتماد با

 

                                                 

 .دیکن دنبال را مجلس یهاپژوهش مرکز یهاگزارش ریسا امسال، بودجه از شتریب اتیئجز از یآگاه یبرا .1

2. Free-riding 

3. https://www.theguardian.com/world/2015/apr/16/belarus-fine-unemployed-social-parasite-law 

4.WU, T. (2017). In Code We Trust. The New York Times, [online] p.A25. Available at: 

https://www.nytimes.com/2017/12/18/opinion/bitcoin-boom-technology-trust.html [Accessed 18 

Dec. 2017]. 

https://www.theguardian.com/world/2015/apr/16/belarus-fine-unemployed-social-parasite-law
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 کارانیبر ب اتیدر اعتراض به مال بالروس در نيآنال ضهيعر نمونه کي. 1 ريتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن از صفحه هر م،یاوریب در سر آن از درست میبتوان ای باشد شفاف و قیدق اگر بودجه ،یکل طوربه

 کشور عملکرد ریمس از یکل یریتصو میتوانیم هم به آنها کردن وصل با که باشدای هنقط مانند تواندیم

 به امکان تاحد 1397 بودجه حهیال در را نقاط نیا میخواهیم گزارش نیا در. میباش داشته یآت سال در

 .میکن وصل هم

 

 اتیكل يكم

 به اقتصاد از را الزم منابع دیبا است شده محول آن به مردم یازسو که ییهاتیمأمور یاجرا یبرا دولت

 به اثربخش و کارآ مسئوالنه، طوربه را منابع نیا و کند یآورجمع یکاف مقدار به و مناسب یاوهیش

 .دهد صیتخص یعموم یهاتیاولو

نام دارد. حال اگر دولت و  يزيربودجهاست،  انیدر جر یسال مال کی یکه در ط ندیفرآ نیا 

 سند کیمزبور است،  سالیانه ندیفرآبرش از  کیکه  ریصوت نیا رند،یعکس بگ کی ندیفرآ نیمجلس از ا

 خواهد بود.  بودجه

 محدودها است. منابع همه دولت محدود منابع مورد در يریگمیتصمبودجه،  یاساس مسئله

 ت،یمحدود نیا اساس(. بردیآماده کن را تانیهاحساب نیماش م؟یندار تیپس محدود میاست )ما نفت دار

و درمان یا دفاع  بهداشتبه  آموزشجای برنامه را به تومان یک هرچه مبنایی باید تصمیم گرفت که  بر
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 وهیش نهییکه بودجه آ نجاستیمهم در بودجه است. ا سؤال نیو بالعکس؟ پاسخ ا دفرهنگ اختصاص دا ای

 .شودیم مجالس و هادولت فکرکردن و یریگمیتصم ،یبندتیاولو

که دولت از  دهدیم عالمتمردم و ...  ون،یاسیس ،یبودجه دولت به عامالن اقتصاد گر،ید یازسو

خواهد کرد. پس، بودجه  یریگای دارد و چگونه جهتچه برنامه ندهیسال آ یبرا یو مال یلحاظ اقتصاد

 .هست هم یدهعالمتسند  ،یاستگذاریو س یبند تیسند اولو برعالوه

 مجلس در مردم ندگانینما تا شودیم ارائه مجلس به سپس. شودیم پز و پخت دولت در ابتدا بودجه

آن را  اناًیاح و رندیبگ قرار ندهیآ سال یبرا آن یهابرنامه و دولت کردن فکر نحوه یچگونگ انیجر در

 : دارد تلفمخ خوان سه مجلس در بودجه یبررسبهتر کنند. 

 در بودجه یبررس و قیتلف ونیسیکم در بودجه یبررس ،یتخصص یهاونیسیکم در بودجه یبررس

 . مجلس یعلن صحن

 ونیسیکم مثالً مختلف یتخصص یهاونیسیکم در حه،یال نیا مجلس، به بودجه حهیال میتقد از پس

 یبررس هایشگزار سپس. شودیم یبررس امثالهم و یاقتصاد ونیسیکم صنعت، ونیسیکم بهداشت،

 اسمش از که گونههمان قیتلف ونیسیکم. شودیم ارائه قیتلف ونیسیکم به مختلف یهاونیسیکم

 و شده ختهیر هم یرو یتخصص یهاونیسیکم کار جهینت آن در که است یونیسیکم است، مشخص

 از نفر 9 همراه به نفر، 3 یتخصص ونیسیکم هر از ون،یسیکم نیا در. شودیم گرفته یینها میتصم

 یینها یبررس یبرا قیتلف ونیسیکم گزارش تینها در. دارند حضور بودجه، و برنامه ونیسیکم یاعضا

 . شودیم ارائه مجلس یعلن صحن به بودجه حهیال

روز  10مدت  حداکثرتا  حهیال عیاز زمان چاپ و توز ندگانینمامجلس،  یداخل نامهنییآ بنابر

از زمان  زین یتخصص یهاونیسیارائه دهند. کم یتخصص یهاونیسیخود را به کم یشنهادهایتوانند پیم

 ونیسیارائه کنند. کم قیتلف ونیسیتوانند گزارش خود را به کمیروز م 15تا حداکثر  حهیال عیچاپ و توز

 ییمختلف، گزارش نها یاهونیسیکم یهاگزارش یروز مهلت دارد تا ضمن بررس 15حداکثر  زین قیتلف

با موافقت  قیتلف ونیسیصحن مجلس کند. مهلت کم میتقد یینها یبررس یخود را آماده و برا

 و حهیال ارائه هنگام از الزم زمان بیترت نیا به. است دیتمد قابل گرید روز 15 تا مجلس سهیرئئتیه

 یبررس فرصت)حداکثر  روز 15 از ستا عبارت مجلس صحن در بودجه یبررس زمان تا آن عیتوز و چاپ

 ونیسیکم)فرصت  روز 15( + ندگانینما شنهادیپ مهلت روز 10 احتساب با یتخصص یهاونیسیکم

 زمان مدت ق،یتلف ونیسیکم مهلت روزه 15 دیتمد صورت درروز.  30 شودیم هم یرو که( قیتلف

  .ابدییم شیافزا روز 45 به تلفیق کمیسیون و تخصصی هایکمیسیون در حهیال یبررس

. است نشده قائل یتیمحدود مجلس یداخل نامهنییآ مجلس، یعلن صحن در حهیال یبررس یبرا

 کنند، بیتصو و یبررس را بودجه د،یجد یمال سال آغاز و سال انیپا تا بتوانند دیبا ندگانینما قاعدتاً البته

 یبرخ در که است لیدل نیهم به. بود هدخوا یرقانونیغ یبعد سال در دولت مخارج صورت،نیا ریغ در
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 شد،ینم تمام سال انیپا تا آن بیتصو بودجه، حهیال ارائه در دولت تأخیر دلیلبه که گذشته یهاسال

 تا آن مخارج کردن یقانون و دیجد سال آغاز در دولت به تنخواه دادن یبرا شدندیم مجبور ندگانینما

 .کنند بیتصو دوازدهمکی به موسوم یهابودجه مجلس، در ودجهب یبررس انیپا

 به اجرا یبرا و شده لیتبد قانون به بودجه حهیال نگهبان، یشورا تأیید و مجلس بیتصو از پس

 آغاز تازه و شودیمن متوقف جانیا در( یابودجه کلیس به موسوم)ای هبودج ندیفرآ. شودیم ابالغ دولت

 بر ندگانینما آن، انیپا از بعد و بودجه یاجرا انیجر در و کندیم شروع را قانون یاجرا دولت. است کار

 هاپژوهش مرکز و محاسبات وانید. کنندیم نظارت یاستیس و یمال لحاظ از بودجه یاجرا فیکوکمّ

 فهیوظ عنوانبه که رندیگیم پول کشور بودجه از مجلس، یاستیس و یمال ینظارت یبازو دو عنوانبه

 . کنندتر راحت مردم و ندگانینما یبرا را کار نیا شانیاصل فیوظا از یکی ای یاصل

 

 بودجه کلیس. 1 كادر

 شکل در موجودای هبودج کلیس پازل دیکن یسع. است حلهمر پنج شاملای هبودج کلیس از استاندارد فیتعر

 نهیزم نیا در شتریب اتیئجز به اگر. است شده نوشته بعد صفحه دو سیرنویز در پاسخ. دیکن کامل را 1

 .دیکن جستجو را «یعموم یهانهیهز تیریمد» کتاب گوگل، ای هاپژوهش مرکز تیسا در دیهست مندعالق

 

 است ختهير هم به كلمات بیترت. دیپركن ريتصو ريز كلمات با را يخال يجاها. 1 شکل

 
 يسازآماده ،يحسابرس و كنترل اجرا، چارچوب، سطح اتیعمل ،يدهگزارش و يحسابدار
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 در و قیدق رقدچ خود بودجه بینیپیش در دولت که شودیم مشخص بودجه یاجرا ندیفرآ در

 گزارش نیا از ییهابخش در. است مهم یلیخای هبودج نظم و دقت. است بوده منظم قدرچ آن یاجرا

 .چرا دانست میخواه

 اگر اما دهیم،می توضیح شما برای را آن ریز مهم ارقام برخی و بودجه اصلی ارقام ما گزارش این در

 ما شنهادیپ بودجه، صفحات ادیز حجم به توجه)با  بگیرید دست در خودتان را بودجه الیحه که مایلید

 را آن ارقام و( شوند قطع یکمتر درختان هم و نشوند خسته تانیهادست هم تا است آن لیفا دانلود

 :کنید توجه زیر نکات به است بهتر بخوانید،

 که آنجایی از. شودینوشته م «لیار یلیونم»صورت به معموالًبودجه  یحهدر جداول ال ارقام -

 را آن صفر 4 توانمی ارقام این خواندن در تسهیل برای باشد، مشکل است ممکن بزرگ ارقام خواندن

 میلیارد هزار» صورتبه صفر 7 حذف با یا «تومان میلیارد» صورتبه را ارقام و حذف ذهنی صورتبه

 .کرد قرائت «تومان

و سپس  دیبخوان هیثان 10امسال را ابتدا در حداکثر  بودجههای ههزین رقم ،یفور نیتمر کی یبرا

 اگر 1.(2 ری)تصو دیمحاسبه کن ونیلیبر هشتاد م میرا با تقس یرانیهر ا یازا بهمقدار آن  دیکن تالش

 در محاسبات نیا اتیئجز د،ینباش نگران ست،ین دست دم حساب نیماش ای دیندار کار نیا فرصت

 10   .آمد خواهد گزارش نیا یبعد یهابخش

 

  1397 سال بودجه حهيال در هاهزينه. 2 ريتصو
 (ریال میلیون)

 مصارف

 2.764.281.683 هاهزینه
 

شود. اولین و مهمترین جلد آن، ماده واحده و کتابچه تقدیم مجلس می 5در  معموالًبودجه  الیحه

دارد. این جلد از الیحه بودجه، شامل ماده واحده اول آن به اضافه جداول اعداد کلی جداول کالن نام 

طور بودجه است. ماده واحده یعنی یک ماده که داخل آن بندهای مختلف گنجانده شده است. اگرچه به

ده، به اندازه داخل همین ما زیرامتعارف الیحه بودجه یک ماده بیشتر ندارد، اما این فقط ظاهر کار است، 

یابند نمایندگان این امکان را می واحده کمتر باشد،ماده متن قدر چ شود. هرها ماده مطلب گنجانده میده

های خود زودتر وارد اعداد و ارقام بودجه شوند. همین عامل باعث شده که علیرغم تجمیع که در بررسی

های مختلف در قوانینی خارج از الیحه بودجه، لهای بودجه ساچند سال یک بار موارد مشترك الیحه

ها باز هم انگیزه داشته باشند که مطالبی داخل ماده واحده بگنجانند یا آن را بیشتر کنند! جلد اول دولت

                                                 
 رد،یگيمنفت تعلق  یو شرکت مل یاز آن به صندوق توسعه مل یسهم بودجه شود و بخش ستیرقم قرار ن نیهمه ا البته. 1

 .میکنیم صرفنظر اتیئجز نیا از فعلا  یدستگرم براي اما
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 شود.جلد دیگر تقدیم مجلس می 4بودجه به پیوست 

 پیوست اولینوم یا از اولین جلد که اختصاص به ماده واحده و جداول کلی بودجه دارد، جلد د پس -

در ساز وساختیات مربوط به اعتبارات ئهای عمرانی است. این جلد جزمربوط به اعتبارات طرح ،بودجه

خواهید بدانید که برای توسعه شبکه اگر می مثالًکند. کشور را که کلیات آن در جلد اول آمده تشریح می

های تاریخی یزد، سد نمرود، فاضالب رودان، موزه حفاظت از بافت فیبر نوری کشور، آبرسانی به بیرجند،

نشده! به این جلد مراجعه کنید. البته منظور از طرح عمرانی  یاقدر اعتبار در بودجه دیده شده اراك و ... چ

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

ای ممکن است اضافه کردن تجهیزات به یک اداره دولتی یا این دارایی سرمایهکند، ایجاد می کشوررای ب

اگر قرار باشد دیوان محاسبات کشور یک سامانه نظارت الکترونیکی  مثالًافزاری باشد. ایجاد یک دارایی نرم

منابع طبیعی  یحفظ و احیا برایحلی ها و جوامع مسازی تشکلایجاد کند، یا برای ترویج و توانمند

 توانید در این پیوست پیدا کنید.های خاصی الزم باشد، اعتبارات آن را میآموزش

یات درآمدهای دولت اعم از مالیات و نفت و اوراق مشارکت و ... را ئجز دوم، پیوستسوم یا  جلد -

ت از محل فعالیت مالیات سرقفلی، شرکت ملی درآمد دول بدانیداگر عالقمند باشید که  مثالًدهد. نشان می

 قدر است به این جلد باید مراجعه کنید.نفت، پژوهشگاه ژنتیک، دانشگاه شهید بهشتی یا باشگاه استقالل چ

دهد. برای دیدن های دولتی را نشان میخرج شرکتوجزئیات دخل ،سوم پیوستچهارم یا  جلد -

... باید به این جلد مراجعه کنید. از گیالن یا بانک کشاورزی وخرج شرکت برق اصفهان یا شرکت گودخل

. اما این نکته قابل ذکر است که سرمایه شودنمی یوستپ ینوارد ا معموالًبودجه  یبدر تصو مجلس

های دولتی متعلق به دولت )عموم مردم( است. لذا حق عموم مردم است که بدانند مدیران این شرکت

 اند یا خیر؟ ها به نحو مطلوبی استفاده کردها از این سرمایهها آیشرکت

های جاری و عمرانی دولت را برحسب برنامه و جزئیات هزینه ،چهارم پیوستپنجم یا  جلد -

های جغرافیایی، تربیت هر دانشجوی سازی نقشهبرای اینکه بدانید بهنگام مثالًدهد. فعالیت نشان می

قدر ... چهای مختلف اقتصادی وها، تهیه شاخصها و همایش، برگزاری نشستدکتری، تدوین قوانین

ازای هر واحد( به این قسمت مراجعه کنید. این اعداد و ارقام در و به دارد )کالًبرای دولت خرج بر می

 یتاهم یلدلهشود. بشود تهیه و منتشر میعملکرد خوانده می برمبتنیریزی راستای آن چیزی که بودجه

 در مستقل طوربه ادامه در است کرده ایجاد که هاییتفاهمسوء! و اجتماعی هایدر شبکه یوستپ ینا

 11    1.شد خواهد داده توضیح پیوست این مورد
 

                                                 
 و یگذار)هدف چارچوب سطح اتیعمل شامل، بیترتبه یابودجه کلیس: است شرح نیا به 1 کادر در موجود پازل پاسخ. 1

 ساله، چهار تا سه مدتانیم بودجه میتنظ)شامل  بودجه یسازآماده(، یالم یگذارقاعده و مدتانیم یمال یگذارتاسیس
 ص،یتخص)شامل  بودجه یاجرا(، انهیسال بودجه میتنظ و یابودجه سال در یاتیمال استیس مثلا  انهیسال یمال یگذاراستیس
بودجه براساس  یاجرا یو ارائه آمارها عی)شامل تجم یزارش دهو گ ی(، حسابداریا بودجه یهاکنترل و یابودجه نقد اتیلعم

 کشورها( است.  یمال یمحاسبات و شورا وانی)توسط د یکنترل و حسابرس تی( و در نهایالمللنیب یاستانداردها
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 رقم و عدد يمك

 هاشرکت بودجه و یعموم جهبود بخش دو به بودجه. است تومان اردیلیم هزار 1195 امسال بودجه رقم

 اردیلیهزار م 814معادل  هیبق و يعموم بودجهتومان  اردیلیهزار م 425رقم،  نی. از اشودیم میتقس

 12   1.است يدولت يهابانک و هاشركت بودجهتومان، 

 دولت دخل یعنی م،یشناسیم بودجه عنوانبهاست که از آن  یزیواقع همان چدر يعموم بودجه

 مخارج و دستمزد و حقوق)شامل  ادارات و یدولت یهادستگاه و دولت خرج و...(  و اتیمال و)نفت 

 در ،یکاف فرصت به ازین البته و ییاجرا و یحقوق ،یفن مختلف لیدالبه هاشرکت بودجه...(.  و یعمران

 هستند، یعموم هیسرما هاشرکت نیآنکه ا دلیلبه اعدتاًق هرچند،. شودینم یبررس طور کاملبه مجلس

سهم  .شود یبررس آنها ییآکار و خرج و دخل دیبا مجلس در مردم ندگانینما و مردم حقوق بابت از

 یداخل وابسته به دولت، از منابع یها و مؤسسات انتفاعبانک ،یدولت یهاشرکتاز مصارف بودجه  یاعمده

 بیمربوط تصو یعال یشوراها ای یدر مجامع عموم رهیمد یهائتیه شنهادیکه با پ شودیم تأمینآنها 

. درواقع شودمیکشور ارسال  یزیرو برنامه تیریبودجه به سازمان مد حهیو جهت درج در ال شودیم

به بودجه  یدگیدر رس ندگانینمادر کشور، نامعلوم بودن نقش  یزیربودجه یاز ابهامات کنون یکی

 هاست.و بانک یدولت یهاشرکت

و منابع و  يعمومدر بخش منابع و مصارف خود، دو جزء دارد. منابع و مصارف  يعموم بودجه

اشتباه گرفته شود.  دینبا دولت يمنابع عمومبا رقم  دولت يبودجه عموم. رقم یمصارف اختصاص

درآمد است  جادکنندهیاهمان دستگاه  شان،هستند که محل مصرف یمنابع معموالً ،یمنابع اختصاص

 ایحجم دولت  یابیارز یبرا یرقم بودجه عموم ب،یترت نیا بهها(. ها یا دانشگاه)مانند درآمد بیمارستان

حوزه ابتکار عمل دولت  یابیارز یبرا زین یکل واحد مناسب است و رقم منابع عموم کیعنوان دولت به

 استخر کی به ابتدا دولت یدرآمدها تمام است، بهتر ،ریزیبودجهاصول  بود. بنابر دمناسب خواه

 دنکر یاختصاص. شود یریگمیتصم آنها مصرف محل مورد در سپس و شده وارد مشترك یدرآمدها

 محل به م،یمستق انتقال لوله کی با و نشده مشترك استخر وارد درآمدها نیا که شودیم باعث درآمد

 کردن یاختصاص. کرد یریگمیتصم آن مصرف محل مورد در نتوان جهینت در و برسد نظر مورد مصرف

 معموالً شود،یم یاختصاصای هبودج سال کی در که یدرآمد نکهیا آن و دارند بد تیخاص کی درآمدها

 ی. اختصاصشودیم خارج زین مجلس یریگمیتصم حوزه از و ماندیم یباق یاختصاص هم بعد یهادر سال

 آن و دارد هم بدتر تیخاص کی مجلس، و دولت یریگمیحوزه تصم یتمحدود برعالوهکردن درآمد 

 زهیو انگ ییپاسخگو جهیو درنت کندیم منابع را از بابت اختصاص درآمد راحت کنندهافتیدر الیخ نکهیا

                                                 
 بودجه در هم واند شده حساب یعموم بودجه در هم یعنی) هستند شده حساب دوبار ارقام تومان اردیلیمهزارچهاروچهل. 1

 علوههب یعموم بودجه از عبارتست بودجه منابع جمع باشد، درست بودجه سرجمع نکهیا یبرا ن،یبنابرا. یدولت یهاشرکت
 (.شده منظور دوباره ارقام یمنها یدولت یهاشرکت بودجه
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 یبرخ در است ممکن که است نیا یاختصاص یدرآمدها دیگر عارضه. دهدیم کاهشرا  یوربهرهبهبود 

کسب درآمد از میزان اجازه داده شده  زهیامثالهم، انگو  مئجرا ایعوارض  یدر مورد برخ مخصوصاً مواقع،

 هر داند،یم درآمد کنندهجادیدستگاه ا زیرامضاعف کند،  نهیاز اندازه الزم و به شیدر قانون بودجه را ب

 به خودش داده خواهد شد.  کندیم کسب که یدرآمد

 مصارف و منابع ،یعموم بودجه از درصد 87 معادل تومان، اردیلیم هزار 368 نده،یآ سال بودجه در

 است یاختصاص مصارف و منابع ،یعموم بودجه از درصد 13 معادل تومان، اردیلیم هزار 57 معادل و یعموم

 یجار یاختصاص یهانهیهز صرف آن از درصد 77 حدود است قرار ،یاختصاص منابع اردیلیم هزار 57 از که

 .شد خواهد هادستگاه نیا یاختصاص یصرف بودجه عمران هیبق درآمد شود و کنندهجادیا یهادستگاه

 مصارف و منابع شود،یم و ابتکار دولت و مجلس دانسته اریحوزه اخت عنوانبه معموالًآنچه  میگفت

 در ،یاهبودج یهالیت که تحلمتعارف اس ن،ی(، بنابراینه منابع و مصارف بودجه عموم است )و يعموم

 نیا بر گزارش ادامه در زین ما. شودیم انجام آندهنده لیتشک یاجزا و یعموم مصارف و منابع مورد

 .شد میخواه متمرکز بخش

 در سه محل است. نمودار زین یاز سه محل و مصارف عموم یمنابع عموم ،یکل یبندمیتقس کی در

 .دینیرا بب 1

 بودجه مصارف و منابع. 1 نمودار

 (مصارف) هاپرداخت (منابع) هاافتیدر

 :شامل درآمدها. 1

  اتیمال ـ

  اتیرمالیغ -

  ینفت داتیعا. 2

 ...( و یمال اوراق) استقراض. 3

 (یجار) یمصرف یهانهیهز. 1 

 (یعمران) یگذارهیسرما یهانهیهز. 2

 سود و اصل و ونید و تعهدات بازپرداخت .3

 یاستقراض اوراق

 هاپرداخت جمع هاافتیدر جمع

 

 تأمین یمل هیآنکه از محل فروش سرما لیدلبهمحل نفت و امثالهم  از هاافتیدر ،یابودجه اصطالح در

 یآن هم مشخص است. وقت لیل. دشوندیم محسوب ياهيسرما ييدارا يواگذارنه درآمد، بلکه  شود،یم

 ن،یهمچن. کردم کسب درآمد دییگوینم د،یخود را بفروش هیاز سرما یگذران امور خانواده، بخش یشما برا

 صدهزار یکس از شما یوقت است، مشخص زین آن لیدل. ستین درآمد زین امثالهم و قرضه اوراق فروش

استقراض و  به ،یاهبودج اصطالح در. کردم کسب مددرآ تومان صدهزار دییگوینم دیریگیم قرض تومان

 قبال در دولت زیرا شود،یم گفته يمال ييدارا يواگذار زیدر بودجه ن یمال تأمینبه منظور  نید جادیا

 . دهدیم آنها به( یمال یی)دارا امثالهم و بهادار اوراق برگه کی رد،یگیم بازار و مردم از که یقرض

 درآمد نباشد، استقراض ای و کشور هیسرما فروش محل از آنچه هر ،یاهمنابع بودج یبندمیتقس در
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دارد، اما  یکه مفهوم مشخص اتیمال .هااتیرمالیغ و هااتیمال: دارد یکل دسته دو دولت یدرآمدها. است

 یدرآمدها(، یدولت یسالن ورزش کیدولت )مثل اجاره  تیالکحاصل از م یشامل درآمدها اتیرمالیغ

 درآمد د،یپردازیم گذرنامه افتیکه بابت در یمبلغ مثالً) یدولت یحاصل از فروش خدمات و کاالها

 خسارات و مئجرا از حاصل یدرآمدها و...(  و یسراسر آزمون در نام ثبت کارت فروش از سنجش سازمان

. شوندیم ریسا و...(  و یستیز طیمح خسارات و مئجرا ،یسرباز خدمت بانیغا مهیجر ،ینندگرا می)جرا

 .است شده مشخص امسال بودجه حهیال در دولت مصارف و منابع یهابخش از هرکدام مبلغ 1 جدول در

 به)معروف  نهیهز: دارد یکل بخش سه زین دولت یعموم مصارف طرف م،یگفت که طورهمان

 اتیادب در. ونید بازپرداخت و( یعمران نهیهز به معروف مصطلح)غلط  یعمران(، یجار یهانهیهز

 یبندطبقه نهی(، هزی)عمران شوندیم دیجدای هیسرما ییدارا کی جادیا صرف که یمبالغ ،یاهبودج

به تملک  یکه خرج شده برا یپول زیرا شود،یم گفتهاي هيسرما ييدارا تملکشوند و به آنها ینم

 مثالً) ونید و بدهی بازپرداخت از. شودیم صرف کشور یبراای هیسرما ییدارا کی جادیا ای درآوردن

دولت با  ، زیراشودیم ادی يمال ييدارا تملکبه  زیبازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و امثالهم( ن

 دست در یمال یهاییدارا خود، هایبدهی هیکه از آنها قرض کرده است و تسو یبه کسان یدادن مبالغ

 جدول در را امسال بودجه یکل ریتصو. کندیم یآورجمعرا از دست آنها  -مانند اوراق مشارکت –افراد

 .دینیبب 1
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 ارقام گرد شده است( ی( )برختومان اردیلیم)هزار       1397 سال بودجه حهيال در يعموم مصارف و بعمنا يكل ريتصو. 1 جدول

 (368) مصارف (368) منابع

 درآمدها

(193) 

 هااتیمال

(129) 

 (36) هاشرکت مالیات 

 (6) دولتی کارمندان دستمزد مالیات 

 (5.8) خصوصی بخش کارکنان دستمزد مالیات 

 (6) اصناف و مشاغل مالیات 

 (1.3) درآمد بر هایمالیات سایر 

 (3.5) ثروت بر مالیات 

 (23) واردات بر مالیات 

 (30) افزودهارزش مالیات 

 (6) درمان و بهداشت مخارج مخصوص افزودهارزش مالیات 

 عوارض خروج،  یگار،س یاتکاال و خدمات )مال یاتمال سایر

 (11...( ) و گذاریشمارهنقل و انتقال خودرو، 

 نهيهز

 (ي)جار

(276) 

 (106) دستمزد و حقوق 

 (98) دستمزد و حقوق از دیگری بخش و ستگانبازنش 

 برق و آب هزینه ها،ساختمان برخی اجاره حق)مثل  خدمات و کاال از استفاده 

 (42...( ) و ادارات

 یالتسود تسه یارانهگندم،  ینیتضم یدخر یارانهمثل  ینقد یارانهاز  یر)غ یارانه 

 (8مدارس و ...( ) یرمترو، ش یطبل یارانهمسکن مهر، 

 (21) سایر 

احکام در  صرفاً بلکه ست،یتراز جمع منابع و مصارف بودجه ن ءجز ینقد ارانهی :نکته

. در شودیم یریگمیتصم هاارانهی هدفمندکردن قانون براساس آن، مورد در بودجه

 متیتومان از محل ق اردیلیهزار م 37بودجه امسال مقرر شده طبق قانون مذکور، 

 ارانه،یصرف  اردیلیهزار م 23و امثالهم منابع کسب شود و در مقابل،  لیو گازوئ نیبنز

صرف بهداشت و درمان  7/3 ،یستیامداد و بهز تهیپرداخت کم شیهزار صرف افزا 7

 اتیرمالیغ شود. دمگن دینان و خر ارانهیتومان هم صرف  اردیلیم رهزا 3/3و 

(65) 

 (10) دولتی کاالهای و خدمات فروش 

 (23) دولت مالکیت از حاصل 

 (8) خسارات و مئجرا 

 (24) سایر 

 (60) (ی)عمران یاهیسرما ییدارا تملک و جادیا (106( )نفت عمدتاً) یمل هیسرما یواگذار و فروش

 (31) امثالهم و ونید و استقراض هیتسو (68) ملی توسعه صندوق از برداشت مانند امثالهم و دین ایجاد و استقراض
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 م؟يدار يكسر

. میدهیم چگونه جواب معموالً دیدار یروزمره از ما بپرسد در دخل و خرج خود کسر یدر زندگ یکس اگر

 :میکن مرور را ممکن یهاجواب دییایب

 هاییقرض مبالغ و آورم دستهب منزل و سرمایه فروش از توانمیم که منابعی)شامل  منابع کل 

  ؛مخارج کل منهای( دهم انجام توانمیم که

 لک منهای( بدهم پس باید که هاییقرض و بگیرم توانمیم که هاییقرض خالص بجز) منابع کل 

  ؛مخارج

 غیر ازبهآورم و  دستهب توانمیم پا زیر ماشین و خانه فروش از که منابعی از غیر)به  منابع کل 

  ؛مخارج کل منهای( بدهم پس باید که هاییقرض و بگیرم توانمیم که هاییقرض خالص

 و... . 

داشته  یاز کسر یفیچه تعر نکهیبسته به ا یعنیبرقرار است.  تیوضع نیهم زیبودجه کشور ن در

 مخصوصاً. میداشته باش یکسر یمبالغ قابل توجه ایو  مینداشته باش یکسر ممکن است اصالً م،یباش

 100که قرار است سال بعد،  میفرض کن مثالًو  میبرآورد هم داشته باش شیآنکه اگر در برآورد منابع، ب

 برآورد شود. ایواحد اخذ شود  90 مثالً تیر نهااخذ شود و د اتیتومان مال

 بودجه حهیال بودجه یکسر زانیم ،یکسر از مختلف یهافیتعر به توجه با و منظور نیهم یبرا

 اصطالحا یهاشاخصها، شاخص نیا تمام که است ذکر شایان. است 2 جدول شرح به 1397سال 

)برای  شود حذف آنها از رکود و رونق اثر دیبا تر،نانهیبواقعدرك  یستند و برابودجه ه« مشاهده شونده»

پیوست گزارش را ببینید(. آشنایی بیشتر با این مسائل،
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 (اندشده گرد یاعشار)ارقام         1397 سال بودجه يبرا آن برآورد و يكسر مختلف انواع. 2 جدول

عنوان 

 يكسر
 دلمعا روش محاسبه

 اردیلیهزار م

 تومان

درصد از  

كل منابع 

 يعموم

شیپ رصد ازد 

كل  عملکرد ينیب

 يمنابع عموم

 GDPدرصد از  

شده سال  ينیبشیپ

 ندهيآ

 مالحظات

تراز 

 یشکل
 - صفر صفر صفر صفر - کل مصارف یکل منابع منها

تراز 

 یاتیعمل
 یجار یهانهیهز یدرآمدها منها

 ریو سا اتیمال

 درآمدها 

درآمد  کهنفت  بجز)

 یمنها( ستین

 یجار یهانهیهز

83 23 25 5 - 

 یتراز کل
کل  یکل منابع )شامل نفت، بدون استقراض( منها

 (یقبل بدهی)شامل پرداخت مخارج 
 - 2 12 11 39 استقراض

 هیتراز اول

کل منابع )شامل نفت، بدون استقراض( 

 دهیب)شامل پرداخت کل مخارج  یمنها

 (یابهرهبدون در نظر گرفتن مخارج  ،یقبل

مخارج  -استقراض 

 بهره
34 9 10 2 - 

 یتراز کل

 بدون نفت

کل منابع )بدون نفت، بدون استقراض( 

)شامل پرداخت قروض کل مخارج  یمنها

 (یقبل

 10 51 46 171 نفت + استقراض

بدون در نظرگرفتن اضافه برداشت از 

 یمنابع نفت ریو سا یصندوق توسعه مل

 ب،یترتبه فیرد نیارقام ا ،یبودجه عموم

 خواهد بود 9و  42، 38، 140

 هیتراز اول

 نفت بدون

کل منابع )بدون نفت، بدون استقراض( 

)شامل پرداخت قروض کل مخارج  یمنها

 (یابهره مخارج گرفتن نظر در بدون ،یقبل

 -نفت + استقراض 

 مخارج بهره
166 45 50 10 

در نظرگرفتن اضافه برداشت از  بدون

 یمنابع نفت ریو سا یصندوق توسعه مل

 ب،یترتبه فیرد نیارقام ا ،یبودجه عموم

 خواهد بود. 8و  40، 37 ،135
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 عمالً م،یرینگ نظر در هم را استقراض و مینفروش نفت اگر که میکنیم مالحظه 2 جدول به توجه با

توجه به رفع  تیاهم ،یرنفتیغ یحجم از کسر نیدارد. ا یرکس بودجه یدرصد منابع عموم 50

 ینفت این اندازه ما بودجه چرا اما. دهدیم نشان ینفت یهادر مقابل تالطمرا بودجه کشور  یریپذبیآس

 .است نهفته 2 کادر در پاسخ است؟

 

 اقتصاد تنوع عدم. 2 كادر
درصد صادرات ما نفت و  80از  شیکه ب دیکنی. مالحظه مدهدیم نشان را رانیا صادرات نقشه ریز شکل

و سپس پاسخ  دیکن تأمل یچطور است؟ کم هیترک ینقشه برا نیا د،یکنیمشتقات نفت و امثالهم است. فکر م

 .دینینقشه است، بب نیهم لیرا که در ذ

 رانيا صادرات نقشه. 3 شکل

 
 .2016هاروارد،  یاقتصاد یدگیچیپ اطلس :مأخذ

 

 هیترك صادرات نقشه. 4 شکل

 
 : همان.مأخذ

 

 :دیکن مراجعه نکیل نیا به کشورها ریسا اقتصاد تنوع نقشه مشاهده یبرا
https://goo.gl/JnCGj6 

https://goo.gl/JnCGj6


 

 سالمي اه مجلس شوراي امركز ژپوهش  _____________________________________________________________  

 

 

14 

 بودجه - هشتگ#

 در و مترو و یتاکس در یا ،یاجتماع یهاشبکه در است ممکن که موارد برخی توضیح به بخش نیا در

 .است شده پرداخته دیباش کرده برخورد آن به روزمره یگفتگوها

 

  ميغم ندار م،ينفت دار# 

 منابع از زین را ییباال سهم هک است ینفت منشأ با منابع رانیا در بودجه یعموم منابع یاجزا از یکی 

 . دهدیم لیتشک یعموم

 تأمین یاست که از منابع حاصل از فروش نفت برا یمنطق نیاست، بنابرا یثروت مل کینفت  چون

کشور  یثروت و رشد اقتصاد شیافزا یمنابع برا نیاز ا دیدولت استفاده نشود. درواقع، با یجار یهاهنیهز

از ثمرات آن استفاده کرد و نه از  دیکه با ماندیدرخت م کیمثابه نفت به گر،یعبارت دبهره گرفت. به

 یاز حد بودجه به درآمدها شیب یباورند که وابستگ نیاز صاحبنظران کشور بر ا یاریخود درخت. بس

 انداخته است.  تیرا از موضوع منابع خوب صیمسئله تخص ،ینفت
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 نفت براي گیريتصمیم. 3 كادر

گیری برای چگونگی برخورد با مسئله نفت هستند. درخت استاندارد خیز دائماً در حال تصمیمنفت هایدولت

 ایران اوضاع بر را درخت این کنید تالش تکنیکی، جزئیات از فارغ. است 2شرح نمودار گیری در مورد نفت بهتصمیم

 1.دهید تطبیق
13 

 نفت مورد در هادولت گیريتصمیم درخت. 2 نمودار

 
 

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

، الزم است 1397 درآمدیهای ردیف کامل تحقق برای. کرد برآورد را آن باید و شودنمی ذکر بودجه در

  2تومان 3854 معادل دالر يبرابر نرخ دالر، 55 حدود يگاز عاناتیم و خام نفت بشکه هر متیق

سرجمع منابع نفت در بودجه با  .فرض شود 3بشکه در روز ونیلیم 63/2و صادرات نفت حدود 

 هزار 132احتساب منابع نفتی که قرار است به جای صندوق توسعه به بودجه دولت واریز شود حدود 

 1617   شده است. در نظر گرفته  تومان میلیارد

 

 

 

 

 

                                                 
 هايپژوهش مركز دولت، مصارف و منابع براي مالي قواعد تعیین ضرورت گزارش به علقمندان فني جزئیات برخي براي .1

 .كنید مراجعه 1394 بهمن، 14663شماره مسلسل  مجلس،
 تومان 3500 اليحه در ارز نرخ نفت، فروش از حاصل ارز نرخ افزايش بابت تومان میلیارد هزار 10 رقم رفتنگ نظر در بدون. 2

 .بود خواهد

 هزار 500ها یمیپتروش به فروش و یگاز عاناتیم صادرات مجموع و روز در بشکه ونیلیم 13/2 خام نفت صادرات شامل. 3
 .است شده گرفته نظر در روز در بشکه
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 :است زير شرحبه 1397 سال بودجه در نفت از حاصل منابع تقسیم و محاسبه فرمول

 

 

 

 

 

 با را امسالای هبودج نفت ارقامرا پیش روی خود قرار دهید تا اید حسابی که آماده کرده ماشین

 :کنیم حساب هم

لیون بشکه در روز نفت صادر کنیم. همچنین قرار است حدود می 13/2سال قرار است حدود  در

 به گازی میعانات بشکههزار  100میعانات گازی صادر کنیم. همچنین قرار است حدود  بشکههزار  400

 ناتمیعا)قیمت  بگیرید نظر در دالر 55 حدود را میعانات و نفت بشکه هر قیمت. بفروشیم هاپتروشیمی

 فرض محاسبات، شدن پیچیده از جلوگیری برای اما است، دالر 55 از کمتر هاپتروشیمی به فروش و

 میلیون 6/2 حدود از ستا عبارت میعانات و نفت صادرات مجموع ترتیب، این به(. دالر 55 همان کنیم

 52 حدود شودمی حاصل. مکنی ضرب سال روز 365 در سپس و دالر 55 در را رقم این. روز در بشکه

 سال در دالر میلیارد 7/52 حدود... و نشده گرد ارقام گرفتن نظر در با آنتر دقیق رقم که دالر میلیارد

 3850 حدود کهای هبودج ارز نرخ در را آن پس شود تبدیل ریال به باید و است دالر به رقم این. است

هزار میلیارد تومان در سال.  203رقمی حدود  شودمی حاصل کنیم ضرب تاس دالر هر ازایبه تومان

شرکت ملی نفت )بابت  این رقم کل مبالغ حاصل از نفت است و باید طبق قانون بین سه جا تقسیم شود:

ای هتوسعهای پروژه)برای  ملی توسعه صندوق(، نفتیهای و اداره امور پروژه نفت استخراج هایهزینه

درصد و مابقی سهم دولت. به  32دومی  درصد است، 5/14کشور( و بودجه دولت. سهم اولی  غیردولتی

 هزار 5/62 حدود توسعه صندوق سهم تومان، میلیارد هزار 5/29 حدود نفت شرکت سهم ترتیب، این

 بودجه الیحه در 1.ماندمی باقی دولت بودجه ایبر هم تومان میلیارد هزار 111 حدود و تومان میلیارد

 سهم از تومان میلیارد هزار 21 حدود که کرده درخواست بودجه واحده مادههای تبصره در دولت امسال،

 شودمی دولت بودجه در نفت رقم کل ترتیب این به. کند مصرف بودجه برای و بردارد توسعه صندوق

 19  (.است حدودی محاسبات،سازی دلیل سادهبه)این ارقام  تومان یاردمیل هزار 132حدود 

 میلیارد هزار 132. شودمي چقدر نفت بودجه از ايراني هر سفره سهم كه كنیم حساب حاال

هر ايراني حدود يک میلیون و ششصد و پنجاه  شود،مي ايراني میلیون هشتاد بر تقسیم تومان

                                                 
هزار میلیارد تومان،  9/95، به مبلغ 210101در رديف  ،در سه رديف با عناوين منابع حاصل از ارزش صادرات نفت كه .1
هزار میلیارد تومان و صادرات  10غ ، به مبل160129التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات، در رديف بهما

 هزار میلیارد تومان درج شده است. 5به مبلغ حدود  210109خیز، در رديف نفت خام براي مناطق محروم و نفت

 سهم صندوق توسعه ملي

 

مقدار صادرات(×  روز 365 ×نرخ تبديل دالر به ريال × قیمت نفت ) = نفت نفت منابع حاصل از  

 

  سهم شركت ملي نفت ايران بابت تولید نفت و گاز
 سهم بودجه دولت
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 سهم صورت اين به رقم اين كه كنید توجه اما. ماه در تومان هزار 137 ياسال هزار تومان در 

 مثالًكه دولت برفرض مثال، تمام كارهاي خود را از اين بابت تعطیل كند و  شودمي ايراني هر

 راهنمايي پلیس و ارتش و مدارس و هاهزار تومان بدهد و بگويد بیمارستان 137به هر ايراني 

 حجم از بعضاً كه تصوري كه بینیدمي !كنید اداره خودتان را... و پاسگاه و دادگاه و رانندگي و

 ناآگاهي يا و مختلف هايانگیزه با ايهعد است ممکن هم مرتباً و دارد وجود نفتي منابع عظیم

 .است واقعیت از دور حد چه تا بدمند، آن بر

 

 :خالصه رطوبه

 حاصل منابع از صرفاً و ایران نفت ملی شرکت سهم درصد 5/14 نفت فروش از حاصل منابع سرجمع از

 به تبدیل با مابقی و شده کسر ملی توسعه صندوق سهم درصد 20 گازی تامیعان و خام نفت صادارت از

 .شودمی واریز عمومی بودجه به ریال

: بودجه، صندوق ردیگیحاصل از فروش نفت به سه جا تعلق م یذکر است که درآمدها شایان

میلیارد دالر است  7/52حدود  1397نفت. کل منابع حاصل از نفت در سال  یو شرکت مل یتوسعه مل

 که سهم هر کدام از سه قلم گفته شده عبارت است از: 

 هزار میلیارد تومان(؛ 111میلیارد دالر )معادل  8/28 :عمومي بودجه سهم 

 میلیارد  6میلیارد دالر که دولت امسال درخواست کرده که  25/16 :ملي توسعه صندوق سهم

گردد که در این صورت مجموع منابع نفتی به بودجه بر هزار میلیارد تومان( مجدداً 21دالر آن )حداقل 

 .رسدمی هزار میلیارد تومان 132 بودجه به

 میلیارد دالر. 64/7 :نفت شركت سهم 

درباره قیمت نفت در سال آینده، احتمال تحقق این منابع  یالمللبینهای بینیپیشوجه به به ت با

 از قیمت نفت خواهد بود، ثر أمتذکر است که منابع نفتی بودجه  شایاناست.  زیاد

 منابع تومان میلیارد هزار 2 از بیش كاهش بسب نفت قیمت كاهش دالر هر ترتیب، اين به

 .شد خواهد بودجه

 دیدرصد خواهد بود. البته با 36، حدود 1397بودجه سال  حهیدر ال نفت به بودجه يوابستگ

عمل  در حهیال یرنفتیمنابع غ رایبرآورد شده است، ز یواقع زانینسبت کمتر از م نیاتوجه داشت که 

درصد از منابع عمومی بودجه  10است. ضمن اینکه حدود  دیق کامل آن بعبرآورد شده و تحق نانهیخوشب

 بابت از شد، گفته که گونهنهما اما است، غیرنفتی چه اگر که شودمی تأمینهم از بابت اوراق و امثالهم 

 .ندارد نفت از کم آن، تبعات
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 نفت به بودجه وابستگي درصد. 3 جدول

 عنوان

 عملکرد

 سال

1391 

 ملکردع

 سال

 1392 

 عملکرد

 سال

 1393 

 عملکرد

 سال

 1394 

 عملکرد

 سال

 1395 

 قانون

 سال

1396 

 اليحه

 سال

 1397 

 درصد حداقل

 نفت به وابستگی
40 4/42 8/36 1/35 3/27 0/35 9/35 

 

 اليحه تقديم هنگام در نفت قیمت. 4 كادر

 سال متوسط ودالر  60سبد نفتی اوپک در یکی دو هفته قبل و بعد از تقدیم الیحه بودجه در حد  قیمت

 .است بوده دالر 52 حدود، 2017

 آمده است. 3 های اخیر در نمودارو نشیب قیمت نفت اوپک در سال فراز

 

 گذشته هايسال در کاوپ نفتي سبد نفت قیمت. 3 نمودار

 
 

 شود؟مي بینيپیش چطور نفت قیمت

بینی ها براساس پیشبینیکنند. منطق اصلی بیشتر پیشبینی میو نهادهای مختلفی در جهان قیمت نفت را پیش هاسازمان

 رشد اقتصادی جهان و ... هستند.  سیاسی،عوامل دیگری مانند عوامل  تأثیرعرضه و تقاضای نفت در جهان است که خود تحت 

های این بینیکننده قیمت نفت هستند. پیشبینیپیش مهم سازمان دوالمللی پول جهانی انرژی و صندوق بین آژانس

شود. خواهد بود( اعالم می با احتمال چند درصد، قیمت چند دالر مثالًبراساس دامنه احتمال )یعنی  معموالًها سازمان

  .است آمده 5 و 4های آتی در نمودارهای های نفت ماهبینی این دو سازمان در اول سال جاری میالدی برای قیمتپیش

 

 

 

 
 



 

 

 

19 

 1نفت قیمت براي انرژي جهاني آژانس بینيپیش. 4 نمودار

 
 

 2نفت قیمت ايبر پول الملليبین صندوق بینيپیش. 5 نمودار  

 
 شیافزا ینفت اوپک است، با کم متیباالتر از ق یکم معموالًنفت، که  یجهان متیق ها،سازمان نیا ینیبشیپ بنابر

 .ستادیدالر خواهد ا 56تا  54در دامنه  2018، در سال 2017نسبت به سال 
 

  22 23 

 دهیم؟مي زياد مالیات#

دولت از محل  یدرصد منابع عموم 35 حدودشده است که  ینیبشی، پ1397بودجه سال  حهیدر ال

 بندیمیتقس کیها در اتیاست. مال تومان اردیلیهزار م 129شود که بالغ بر  تأمین یاتیمال یدرآمدها

 بر اتیدستمزد، مالو  حقوق اتیال، مهاشرکتبر  اتی)مانند مال میمستق یهاتایبه دو دسته مال یکل

 میافزوده و...( تقسارزش اتیمال واردات، از اتیمال)مانند  میرمستقیغ یهااتیانتقال ملک و...( و مالولنق

 ای فرد همان ات،یمال هدف که شوندیم خوانده میمستق لیدل نیا به میمستق یهااتیمال. شوندیم

                                                 

1. http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf 

2. http://www.imf.org/external/np/res/commod/pdf/cpor/2016/cpor0116.pdf 
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 اتیهدف مال ات،یمال کنندهپرداخت م،یرمستقیغ یهااتیمال در اما. پردازدیم اتیمال که است یشرکت

بر واردات  اتیمال ایافزوده ارزش اتیدر مال مثالًاست.  یگریاز هدف د اتیمال افتیبلکه واسطه در ،ستین

 فروشنده اخذ ایاز واردکننده  اتیمال خودرو هستند، اما ایکاال  یینها کنندهمصرف ،یاتیخودرو، هدف مال

 خودرو متیق یرو مثالً) کندیمنتقل م کنندهرا به مصرف اتیمال معموالً ،دهندهاتیمال و شودیم

 حدود) هااتیمال کلدرصد  46 حدودمقرر شده است که  1397بودجه سال  حهی(. براساس الکشدیم

 اردیلیهزار م 70 حدودآن ) یدرصد مابق 54و  میمستق یهااتیمال قی( از طرتومان اردیلیهزار م 59

 شود.  یآورجمع میرمستقیغ یهااتی( از محل مالتومان

شده که  بینیپیشتومان  اردیلیهزار م 36 حدود هاشرکت بر اتیمال م،یمستق یهااتیمال انیم از

 اتیمال شرح نیا به 1397 سال در است قرار هااست. شرکت یاتیمال یدرصد کل درآمدها 28حدود 

 :بدهند

 میلیاردتومان هزار 23: غیردولتی هایشرکت 

 تومان میلیارد هزار 13: دولتی اتمؤسس و هاشرکت 

 های مربوط به نهادها و )شرکت تومان میلیارد 10: بنیادها و نهادهاکننده های ادارهسازمان

 دهند(.عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات میا بهبنیاده

 تومان میلیارد 30: رضوی قدس آستان هایشرکت 

شده است  ینیبشیتومان پ اردیلیهزار م 19بر درآمد افراد و مشاغل، حدود  اتیمال 1397در سال  

 است: ریشرح زبه اتینوع مال نیا بی. ترکشودیرا شامل م یعموم یاتیمال یدرصد از کل درآمدها 15که 

 تومان میلیارد هزار 1/6: دولت کارمندان 

 تومان میلیارد هزار 7/5: خصوصی بخش کارکنان 

 تومان میلیارد هزار 1/6: مشاغل و اصناف 

 تومان میلیارد هزار 3/1: مستغالت 

 و کسبه میزان دوبرابر تقریباً خصوصی و دولتیهای بخش کارمندان که است آن توجه قابل نکته

 !کنندمی پرداخت مالیات اصناف

 که رودیم شمار به هااتیمال از دسته نیا قلم نیآخر ثروت بر اتیمال م،یمستق یهااتیمال انیم از

 صدم 25 حدود و یاتیمال یدرآمدها از درصد 3 از کمتر رقم نیا. است تومان اردیلیم هزار 5/3 حدود

 مهم عوامل از یکی عنوانبه ثروت بر اتیمال از. دهدیم لیتشک را یداخل ناخالص دیتول از درصد

 زین و کشورمان یداخل ناخالص دیتول نسبت به مقدار، نیا شما نظربه. شودیم ادیدرآمد  کنندهمتعادل

 گوگل از است؟ یکاف کشورمان یبرا دهد،یم لیتشک یاتیمال یدرآمدها از اتیالم نوع نیا که یدرصد

 .دیبپرس
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 بودجه حهیال در. است افزودهارزش بر اتیمال بودجه، در کسبه و مردم توجه قابل یهااتیمال گرید از

 پیش سال درصد 9 همان و نکند تغییری افزودهارزش بر اتیمال نرخ که است شده ینیبشیپ امسال،

درصد آن تحت عوارض  3 شود،می درمان و بهداشتهای هزینه خرج درصد 1 درصد، 9 این از. باشد

و باقی نیز سهم  شودیم یفعاالن اقتصاد تیمحل فعال یشهرها و روستاها یهانهیافزوده صرف هزارزش

 یاتیسازمان امور مال 1397بودجه سال  حهیال« 6»تبصره  «ز»منابع عمومی دولت است. البته طبق بند 

آن بخش  تیافزوده فعالارزش بیمشمول را با اعمال ضردیان ؤم ازهایی گروهافزوده ارزش اتیمال تواندیم

ور ام ریوز تأییدبه  کشور یاتیسازمان امور مال شنهادیبا پ تیارزش افزوده هر فعال بیکند. ضر نییتع

)بدون در نظر گرفتن سهم  اتینوع مال نیا است که نیدولت ا ینیبشیپ. رسدیم ییو دارا یاقتصاد

 6 به کینزد که کرد خواهد کشور بودجه دیعا تومان اردیلیم هزار 36 حدود مجموع در( هاشهرداری

 .است سالمت بخش برای آن تومان میلیارد هزار

 معادل 1397 سال در که گفت توانیم شده ینیبشیپ یهااتیمال تحقق تباب از و یکل طوربه

 درآمدهای رقم به نسبت رقم این. است شده مقرر مالیاتیدرآمدهای  عنوانبه تومان میلیارد هزار 129

درصد رشد داشته  10میلیارد تومان بود، حدود  هزار 116 حدود که 1396 سال بودجه قانون مالیاتی

ثابت )تورم  متیبه ق اتیمال نکهیا یعنی نیا م،یریدر نظر بگ 10را حدود  ندهیتورم سال آ است. اگر نرخ

یعنی مالیات نسبت به قانون  از این باشد،تر تورم، بیش بینیپیشدر رفته( عمال تغییری نکرده است. اگر 

 نظربه، 1396 سال در هااز مالیات عدم تحقق بخشی بینیپیشکمتر شده است. با توجه به  1396سال 

 کامل تحقق عدم مشکل با نیز آتی سال در مالیاتی، درآمدهای تحقق کنونی روند ادامه با رسدمی

 .باشیم مواجه مالیاتی درآمدهای

کل،  رطوبهما  ایاست که آ نیا سؤالبر فرض که تمام درآمد مالیاتی سال بعد هم محقق شود،  حاال

 م؟یدهیم ادیز اتیصرفنظر از موارد خاصی که ممکن است مالیات بیش از حد بدهند، مال

 مالحظه 6ستانی در ایران را نسبت به متوسط جهان و کشورهای منطقه در نمودار مالیات مقدار

 .کنید
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 ديگر كشورهاي در و ايران در داخلي ناخالص تولید به مالیات نسبت. 6 نمودار

 
 .جهانی بانک :مأخذ

 

که اقتصاد ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود، مالیات  دهدمی نشان فوق نمودار در دقت

و یا رونق و رکود حاکم بر اقتصاد  اخیر هایاختصاص به سال مسئلهو این  کندنمی آوریجمعچندانی 

 ندارد. 

 اقتصاد دهد،می نشان ما بررسی. است توجه جالب هم مالیاتی پتانسیل مورد در هابررسی نتایج

طی  تر،قدقی عبارتبهببینید.  را 7کند. نمودار نمی نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده تقریباً ایران

آوری شده به میزان قابل جمعای نسبت مالیات بیش از دو دهه، متوسط تالش مالیاتی )به معن

این موضوع دالیل بسیاری دارد ازجمله آنکه مثالً بخش  .است بوده درصد 54 حدود 1(آوریعجم

دهند )فرار مالیاتی وجود از فعاالن اقتصادی حق مردم را نمی ایعده، کشاورزی معاف از مالیات است

 . ...و ندارد وجود ستانیمالیات برای کافی اطالعاتی هایسیستمدارد(، 
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 . پتانسیل مالیات ستاني در مقايسه با مالیات محقق شده در ايران 7نمودار

 (داخلي ناخالص تولید از)درصد 

 
 .تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 ؟يعمرانخداحافظ #

 .ندشومی انجام یاقتصاد یهاتیظرف توسعه و ینگهدار یبرا یعمران یهایگذارهیسرما اصوالً

بودجه سال  حهی( در الیاهیسرما یهایی)موسوم به تملک دارا یعمران یهایگذارهیسرما اعتبارات

هزار  71) 1396هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با رقم قانون سال  60حدود  1397

اهش داشته است. این کاهش چه تفسیری دارد؟ با توجه به اینکه آنچه درصد ک 15میلیارد تومان( حدود 

هش عمالً شود کمتر از عدد مصوب است، شاید پربیراه نباشد که بگوییم این کادر عمل تخصیص داده می

تفسیر خاصی ندارد، غیر از اینکه دولت خواسته دقت بودجه خود را افزایش دهد. دقیق بودن بودجه )فاصله 

است. انتقادی که  ریزیبودجه فرآیندیکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت  کرد از مصوب(،کمتر عمل

 یقین به قریب احتمال وجود با را عمرانی بودجه رقم چرا که بود این بود وارد هاسالیان گذشته به دولت

 افزایش دهندهنشان تواندمی که یافته کاهش انیعمر رقم امسال، بودجه در. گیرندمی باال دست تحقق، عدم

 محقق نخواهد شد.  کامالً نیز رقم همین احتماالً اگرچه. باشد زمینه این در دولت بودجه دقت بیشتر

 یهاکه برخالف بودجه دهدینشان م یخوبگذشته به انیدر سال یعمران یهاو ارقام تحقق بودجه اعداد

 یعمران یهادرصد!(، بودجه 100ها حتی بیش از )در برخی سال بپردازنداند ور بودهها مجبکه دولت یجار

 تحقق رقم متوسط(. 8)نمودار اند عدد مشخص شده در قانون محقق شده ریبا نوسان و با فاصله ز معموالً

 97 حدود جاری هایهبودج برای و درصد 67 حدود عمرانی هایبودجه برای گذشته سال بیست برای

 تقریباً شیب با نزولی روند عمرانی بودجه دهد،می نشان که است روند خطها، چینخط. است بوده درصد

 قابل توجه دارد.
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 )درصد(   و عمراني در سالیان گذشته  جاريهاي . میزان تحقق بودجه8نمودار 

 
 

های عمرانی پس از ای اختصاص یافته به طرحمنابع بودجه قابل توجه دیگر اینکه، ظرفیت نکته

و عمرانی محقق  جاری هایهزینهثابت بوده است.  تقریباًافت کرده و از آن موقع تاکنون  1390سال 

. در نوسانات این نمودار است 9شرح نمودار بهسال گذشته  20طی  شده به قیمت ثابت )تورم در رفته(

 حفظ و 1385اینکه در مورد بودجه جاری، دلیل احتمالی رکورد بودجه جاری در سال  مثالًکنید،  تأمل

داشته باشد؟  تواندمی معنی چه بعدی سال پنج طی 1385 و 1384های سال رکورد متوسط تقریبی

 و 1391 سال چه معناست؟ افت به 1396 تا 1392 سال از و 1384 تا 1376 سال روند افزایشی از

 هااستخدام افزایش با آیا اینکه مثل معناست؟ چه به 1396 سال چه معناست؟ افزایش نسبی به 1392

 سیاستیهای سیکل با آیا است؟ مربوط تحریم با آیا است؟ مربوط نفتهای قیمت با آیا است؟ مربوط

 است؟ مربوط
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  1395 سال اعتبارات اختصاص داده شده به بودجه جاري و عمراني به قیمت ثابت .9 مودارن

 (تومان میلیارد)هزار 

 
 بودجه از منسهم #

این است که در قبال پول شارژی که به مدیر  سؤالکشور را به یک ساختمان تشبیه کنیم، یک  اگر

کنید تا ادامه بحث را  تأمل سؤالدر مورد این  کنیم؟می افتدری خدماتی چه ماه در دهیم،می ساختمان

 26      پی بگیریم.

 ایرانی هر سهم اینکه یعنی این. است تومان میلیارد هزار 394 حدود 1بودجه عمومی سال آینده مصارف

 408 حدود یعبارتبه ای و سال در تومان هزار 891 و میلیون 4 دودح، 1397 سال الیحه در بودجه مصارف از

، مقدار بودجه عمومی دولت به ازای هر نفر ایرانی در سال و در ماه، 5و  4است. در جدول  ماه در تومان هزار

 عبارتبه. کنید توجه جداول این بهها محدودیت درك برای. کنیدمی در موارد قابل توجه عموم را مالحظه

 پول این بگویند او به و کنند تقسیم ایرانی هر بین را...(  و مالیات و نفت)شامل  بودجه منابع کل اگر دیگر،

 تومان هزار 408 این با کنید تصور. کرد خواهید کار چه بود، خواهد تعطیل فردا از دولت اما باشد شما پیش

 خواهد اتفاقی چه خانواده عضایا یا خود جراحی عمل اولین)در  کنید درمان را خود بیماری هم است قرار

 را محاسبات همین باید هم وی برای است تحصیل سن در فرزندتان)اگر  بدهید تحصیل خرج هم(، افتاد

برای تهیه سیم خاردار جهت مرزها(، هم پلیس راهنمایی استخدام  مثالً) کنید کشور از دفاع خرج هم( بکنید

آب شرب، هم پول خرید تضمینی  تأمینخرج اداره سدهای  کنید، هم پول کالنتری محل را بدهید، هم

 کارمند اگر آنکه ضمن. ...  و هاگندم، هم پول زندان مجرمان، هم پول ایجاد ورزشگاه جدید، هم ترمیم جاده

 اکنون هم که خود همشهری یا فامیل یا دوست برای و بگردید دیگر کار یک دنبال باید فردا از هستید دولت

 .کنید فکری کنندمی زندگی حمایتی نهادهای حمایت با

شورای  تومان خرج مجلس 750دهد، هر ایرانی در ماه حدود می مثال نشان برای 5جدول ارقام 

هزار تومان برای آموزش و پرورش  29کند، هزار تومان برای دفاع از کشور صرف می 35کند، می اسالمی

                                                 
 هايدارايياختصاصي و بدون در نظر گرفتن ارقام در نظر گرفته شده براي تسويه واگذاري مصارف از محل درآمدهاي  شامل .1

 .هابدهي پرداخت همان يا مالي
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هزار تومان برای درمان  45هزار تومان برای بهداشت و  13کند، می کمیلی و ... خرجو تحصیالت ت

تومان برای فرهنگ و هنر  1800کند، منابع آبی کشور می تأمین تومان صرف 3500 ،کندمی پرداخت

تومان  320کند و تومان خرج ارتباطات می 3400کند، تومان برای دین و مذهب مصرف می 2100و 

 نشان بودجه که همچنان که کنیدتومان برای محیط زیست و... . مشاهده می 290گردشگری،  صرف

در قبال  دهدمی مالیات تومان هزار 598 و میلیون 1 حدود سال در متوسط طوربه ایرانی هر دهد،می

ها که مازاد پس بقیه هزینه. کندمی دریافتخدمات نزدیک چهار میلیون و نهصد هزار تومان  سالیانهآن 

موارد دیگر منابع درآمدی دولت هم در نظر گرفته شود.  بایدشود؟ هاست از کجا تأمین میبر مالیات

 133انه یعبارت دیگر، اگر تصور کنیم که ساکنان یک ساختمان هستیم، در قبال شارژ مالیاتی ماهبه

 از تومان هزار 110 ساختمان مدیریت آنکه ضمن. کنیممی دریافت خدمات هزارتومان 408هزار تومان، 

 مثالً) ساختمان از درآمدزایی محل از تومان هزار 125 و شده کشف منزل حیاط در که نفتی چاه بابت

 بابت تومان هزار 38 نیز واحد هر از و داردمی اجاره چند پارکینگ یا مغازه مشاع ساختمان( و امثالهم بر

 1.گیردمی کرده اخذ واحدها از نیابت به ساختمان امور اداره کسری جبران برای مدیریت که جدیدی وام

 .باشند ناراضی یا کنند سؤال شودمی داده آنها به که خدمات این کیفیت درباره که دارند حق مردم البته

         29 

 )تومان(   خرج خواهد شد 1397ايراني در سال  هر. مقدار بودجه عمومي دولت كه به ازاي 4 جدول  

تومان  مصرف محل تومان مصرف محل
 قانونگذاري  آب منابع 

 قضايي امور  معدن و صنعت 

 
  زيست حيطم

 ...( و آلودگي كاهش زيست، محيط از حفاظت)
 دفاع 

 عمومي امنيت و نظم  بازرگاني 

  انرژي 
  پژوهش و آموزش

 ...( و عالي اي،حرفهوفني عمومي،)

 بهداشت  نقلوحمل 

 اندرم  اطالعات فناوري و ارتباطات 

 
  اجتماعي رفاه

 ...( حمايتي ها،بيمه)
 هنر و فرهنگ 

 
  عمران و مسكن

 ...( و فاضالب و آب مسكن،)
 تفريحات و ورزش 

 گردشگري  مذهب و دين 

 طبيعي منابع و كشاورزي  رسانه 

 .حه بودجهمحاسبات تحقیق براساس ارقام الی :مأخذ

                                                 
هاي دارايي واگذاري(، سال در تومان هزار 598 و میلیون 1) ماه در تومان هزار 133: پرداختي مالیات از ستا عبارتها سرانه .1

 تومان هزار 38: ماليهاي دارايي واگذاري خالص(، سال در تومان هزار 132 و میلیون 1) ماه در تومان هزار 110: ايسرمايه
 509 و میلیون 1) ماه در تومان هزار 125: اختصاصي درآمدهاي و درآمدها ساير مجموع(، سال در تومان هزار 458) ماه در

 (.سال هزار
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 شد خواهد خرج 1397 سال درايراني در ماه  هر. مقدار بودجه عمومي دولت كه به ازاي 5 جدول
)تومان(   

تومان  مصرف محل تومان مصرف محل
 قانونگذاري  آب منابع 

 قضايي امور  معدن و صنعت 

 دفاع  ...( و يآلودگ كاهش زيست، محيط از حفاظت) زيست محيط 

 عمومي امنيت و نظم  بازرگاني 

  انرژي 
 عمومي،) پژوهش و آموزش

 ...( و عالي اي،حرفهوفني

 بهداشت  نقلوحمل 

 درمان  اطالعات فناوري و ارتباطات 

 هنر و فرهنگ  ...( حمايتي ها،بيمه) اجتماعي رفاه 

 تفريحات و ورزش  ...( و فاضالب و آب مسكن،) عمران و مسكن 

 گردشگري  مذهب و دين 

 طبيعي منابع و كشاورزي  رسانه 

 

 ردیابی را شودمی آنها صرف بودجه از بیشتری بخش که مواردی کنید سعی جدول این مشاهده با

 الیحه (جداول و هواحد)ماده  اول جلد 6به جدول  توانیدمی جدول اینتر کامل رستفه برای. کنید

 .کنید مراجعه بودجه

 

 بودجه در من استان# 

است. در طرف مصارف از  ی، منابع استان1397درصد از منابع بودجه عمومی الیحه بودجه سال  25 حدود

هزار  66درصد اعتبارات، استانی است )معادل  18تومان(، حدود  هزار میلیارد 368کل اعتبارات )معادل 

رقم به اين معنا نیست كه بقیه بودجه مربوط به استان تهران است. بلکه به اين  اينمیلیارد تومان(. 

ريزي توسعه استان )شورايي متشکل از معناست كه اين قسمت از بودجه در اختیار شوراي برنامه

گیرد و توسط اين ها و ...( قرار ميريزي وي و رؤساي ادارات كل استانامهاستاندار و معاون برن

 شود. بايد توجه داشت كه بخشي از بودجه غیراستاني نیز كه ـگیري ميشورا درباره آن تصمیم

در  شود ـريزي و وزرا( تصمیم گرفته ميصورت متمركز )يعني توسط سازمان مديريت و برنامهبه

 قابل افزایش 1396 سال قانون به نسبت 1397 سال بودجهدر الیحه  استانی اعتباراتنه شود. ها هزياستان

 رشد)معادل  داشته افزایش تومان میلیارد هزار 66 به تومان میلیارد هزار 23 رقم از که یطوربه داشته توجهی

 سال بودجه قانون به نسبت 1397 سال بودجه حهیال در یاستان اعتبارات شدید شیافزا لیدل(. درصدی 179

 جدول از هااستان بودجه و برنامه یهاسازمان و دیشه ادیبن پرورش، آموزش دستگاه سه فیرد انتقال 1396
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 از نیبنابرا. باشدمی متفرقه ردیف سه شدن استانی همچنین و یاستان بودجه جدول به یمل یهادستگاه بودجه

 هزار 11 پرورش، آموزش دستگاه به مربوط آن اردیلیم هزار 33 ،یاستان اعتبارات تومان اردیلیم هزار 66 مجموع

 یاستان بودجه و برنامه یهاسازمان به مربوط تومان اردیلیم 290 دیشه ادیبن دستگاه به مربوط تومان اردیلیم

 هادستگاه این اعتبارات اگر. است ذکورم دستگاه سه انتقال خاطرهب یاستان اعتبارات درصد 68 مجموع در و است

 معنای به که ماند خواهد باقی هااستان برای ریال میلیارد هزار 211 فقط شود، کسر استانی اعتبارات مجموع از

 31 کاهش با نیز استانی)عمرانی( ای هسرمای دارایی تملک اعتبارات. است استانی اعتبارات درصدی 11 کاهش

 .است بوده همراه درصدی

 

 (درصد تومان،)میلیارد       1397. اعتبارات استاني در اليحه بودجه 6 جدول  

 عنوان
 سال عملکرد

1395 
  قانون

 1396 سال
 بودجه الیحه

 1397 سال
 رشد

 ایهزینه اعتبارات مجموع

 (عمومی منابع از)سهم 

48،525 

(17) 

50،354 

(14) 

55،074 

(15) 
9 

 )عمرانی( ایهسرمای دارایی تملک اعتبارات مجموع

 (عمومی منابع از)سهم 

3،810 

(1) 

14،890 

(4) 

10،319 

(3) 
31- 

 - 608 - - استان به یافته انتقال متفرقه اعتبارات

 امکانات از متوازن استفاده قانون موضوع اعتبارات

 (یاستان بودجه بر)مازاد  کشور
- 

11 

(1/3) 

5/12 

(4/3) 
13 

 

 فقط یعنی. باشدمی 5/1 حدود استانی مصارف به استانی درآمدهای نسبت 1397 سال بودجه الیحه در

 در این. شودمی گیریتصمیم آن باره در ملی طوربه و نیست هااستان اختیار در استانی درآمدهای درصد 50

 درآمدهای درصد 25 فقط یعنی بود برابر 5 حدود 1396 سال بودجه قانون در نسبت این که است حالی

 و شهید بنیاد پرورش، و آموزش دستگاه سهای ههزین اعتبارات انتقال با اما ،گشتمی باز هااستان به استانی

 نسبت افزایش یافته است.  اینها، استان بودجه و برنامههای سازمان

 رضوی خراسان و خوزستان اصفهان، تهران، هایاستان درآمد، نظر از شده مانجا محاسبات اساسبر

. سهم استان تهران از درآمدهای کشندمی دوش به را بخش این در دولت مالی بار از درصد 67 حدود

درصد(،  5درصد(، خوزستان ) 3/7های اصفهان )درصد بوده و استان 51استانی به تنهایی بالغ بر 

 گفته قبالً که گونههمان درآمد از منظور. اندگرفته قرار چهارم تا دوم هایرتبه در( درصد 4) رضوینخراسا

 .شودنمی بندی طبقه درآمد عنوانبه نفت و است مالیاتی درآمدهای عمدتاً شد،

بازگشت  ضريب استانی )که اصطالحاً ها )جاری و عمرانی( به درآمدهایمجموع اعتبارات استان نسبت

بوده که به معنای برخورداری بیش  100بیش از  استان 23برای 1397 سال بودجه الیحه در( شودمی نامیده

 البرز، ،استان تهران، اصفهان، هرمزگان، بوشهر 8هایش است. این نسبت برای درصدی استان از درآمد 100از 
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 مالحظه 10 نمودار در مختلفهای استان برای را ضریب این مقدار. است 100 از کمتر مرکزی و قزوین یزد،

 .فرماییدمی

 

 1397 سال در اليحه بودجه استاني بازگشت ضريب. 10 نمودار

 
 .محاسبات تحقیق براساس ارقام الیحه بودجه :مأخذ

 

 برای نرخ این. است بوده درصد 9 حدود هااستان برای متوسط طوربه استانیای ههزین اعتبارات رشد

 و سمنان البرز، استان به مربوط رشد بیشترین. است بوده کمتر هااستان برخی برای و بیشتر هااستان برخی

 و جنوبی خراسان همدان، استان به مربوط رشد کمترین و است بوده درصد 5/11 و 6/11، 5/13 با مرکزی

 با برابر هااستان برای عمرانی اعتبارات رشد متوسط. است بوده درصد 8/7 و 5/7، 7 با و بختیاری چهارمحال

منفی  رشد هااستان سایر و بوده همراه رشد درصد 10 با خوزستان استان بین این در. است بوده درصد -31

  اند.داشته
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 استاني تملک واي ههزين اعتبارات رشد. 7 جدول

 استان
 اعتبارات رشد

 استاني ايههزين
 استان

 ايهسرماي دارايي تملک اعتبارات رشد

)عمراني(

  خوزستان  البرز

  اَذربایجان غربی  سمنان

  کهگیلویه و بویراحمد  مرکزی

  ایالم  وبلوچستانسیستان

  سیستان وبلوچستان  غربی آذربایجان

  هرمزگان  یزد

  کردستان  هرمزگان

  خراسان رضوی  تهران

  کرمان  قم

  زنجان  بوشهر

  فارس  قزوین

  لرستان  اصفهان

  مرکزی  گلستان

  گلستان  خراسان رضوی

  کرمانشاه  اردبیل

  شرقی آذربایجان  گیالن

  بوشهر  کردستان

  اصفهان  لرستان

  همدان  ایالم

  قزوین  فارس

  یزد  خوزستان

  خراسان شمالی  شرقی آذربایجان

  اردبیل  زندرانما

  چهارمحال وبختیاری  کرمانشاه

  گیالن  خراسان شمالی

  مازندران  زنجان

  خراسان جنوبی  کهگیلویه و بویراحمد

  سمنان  کرمان

  تهران  چهارمحال وبختیاری

  قم  خراسان جنوبی

  البرز  همدان

  كشور  كشور

 .محاسبات تحقیق براساس ارقام الیحه بودجه :مأخذ
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( استان ساکنین تعداد بر تقسیم استانیای ههزین بودجه)یعنی  استانیای ههزین اعتبارات سرانه

 130 حدود با برابر استانی)عمرانی( ای هسرمای ارایید تملک اعتبارات سرانه و است هزارتومان 700حدود

 4/1) ایالمهای استان برایای ههزین اعتبارات سرانه بیشترین استانی، توزیع نظر از. است تومان هزار

 باشدمی ان(میلیون توم 1میلیون تومان( و خراسان جنوبی ) 2/1میلیون تومان(، کهگیلویه و بویراحمد )

 460هزار تومان(، البرز ) 440تهران )های استان به مربوط استانیای ههزین اعتبارات سرانه کمترین و

)عمرانی( ای هسرمای دارایی تملک اعتبارات نظر از. است هزارتومان( 600شرقی ) آذربایجانهزار تومان( و 

هزارتومان(، بوشهر  500کهگیلویه و بویراحمد )های استان به مربوط عمرانی اعتبارات سرانه بیشترین

ای هسرمای دارایی تملک اعتبارات سرانه کمترین. است هزارتومان( 400هزار تومان( و ایالم ) 480)

 اصفهان و( تومان هزار 40د )حدو البرز(، تومان هزار 20)حدود  تهرانهای استان به مربوط نیز)عمرانی( 

 محرومیت یا یافتگیتوسعه مورد در کنید سعی شده ذکر ارقام به توجه با. است (هزارتومان 60)حدود 

 اینکه چرا ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی، مثالًکنید.  برقرارای هرابط استانی بودجه و استان

 گیرند و امثال تهران، البرز، اصفهان کمتر؟انه اعتبارات استانی را میبیشترین سر

 

 (نفر هر ازای به به)تومان   1397 سال . سرانه درآمدها و اعتبارات استاني در اليحه8 جدول

 استان

 سرانه

 درآمدهاي

 استاني

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 ايهزينه

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 عمراني

 استاني

 503,200 کهگیلویه و بویراحمد 1,440,200 ایالم 3,736,900 تهران

 485,900 بوشهر 1,274,700 کهگیلویه و بویراحمد 2,048,400 بوشهر

 406,600 ایالم 1,070,400 خراسان جنوبی 1,631,100 هرمزگان

 341,000 خوزستان 975,600 چهارمحال وبختیاری 1,481,000 یزد

 287,700 خراسان جنوبی 956,700 نانسم 1,349,000 اصفهان

 218,700 هرمزگان 934,700 خراسان شمالی 1,229,800 مرکزی

 210,800 سیستان وبلوچستان 933,300 کردستان 1,212,800 قزوین

 208,100 خراسان شمالی 887,900 کرمانشاه 949,200 خوزستان

 194,600 کردستان 869,400 لرستان 830,500 کرمان

 174,600 سمنان 833,500 اردبیل 817,400 سمنان

 171,900 لرستان 830,200 زنجان 795,000 زنجان

 161,600 زنجان 820,200 یزد 791,000 البرز

 158,100 چهارمحال وبختیاری 797,100 مازندران 626,200 شرقی آذربایجان

 146,000 کرمان 782,700 بوشهر 572,100 قم

 139,800 غربی آذربایجان 771,800 همدان 543,500 فارس
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 استان

 سرانه

 درآمدهاي

 استاني

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 ايهزينه

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 عمراني

 استاني

 139,200 اردبیل 742,900 قم 532,300 خراسان رضوی

 134,600 یزد 729,700 کرمان 529,600 گیالن

 127,800 کرمانشاه 728,600 هرمزگان 503,200 مازندران

 126,300 فارس 727,100 فارس 379,500 کهگیلویه و بویراحمد

 119,300 تانگلس 703,300 مرکزی 365,800 خراسان جنوبی

 111,700 مرکزی 699,500 گیالن 358,300 ایالم

 108,100 قزوین 695,000 خراسان رضوی 354,700 خراسان شمالی

 96,700 همدان 693,000 خوزستان 351,400 همدان

 95,300 مازندران 684,300 قزوین 337,200 اردبیل

 94,800 گیالن 680,600 اصفهان 329,100 کرمانشاه

 85,900 خراسان رضوی 671,900 گلستان 323,000 غربی آذربایجان

 84,500 شرقی آذربایجان 648,200 سیستان وبلوچستان 319,000 کردستان

 83,000 قم 640,500 غربی آذربایجان 300,300 چهارمحال وبختیاری

 62,300 اصفهان 612,000 شرقی آذربایجان 287,000 گلستان

 45,300 البرز 460,200 البرز 239,100 لرستان

 20,500 تهران 443,100 تهران 202,800 سیستان وبلوچستان

 كشور كشور كشور
 .محاسبات تحقیق براساس ارقام الیحه بودجه :مأخذ

           30 

 واحد  قیمت#

 واحد قیمت مورد در شده انجامهای مقایسه برخی طریق از کشور،ای هشاید شما هم در طی فصل بودج 

در جریان تصویب بودجه قرار  شود،می انجام اجتماعیهای شبکه در که کشور بودجه در کارها انجام

آموز یا تولید هر لغت معادل یا ایجاد هر سایت در دانشاینکه قیمت واحد تربیت هر  مثالًگرفته باشید. 

 بودجه چهارم پیوست. گرددیبرم بودجه چهارم پیوست به هاریشه این مقایسه کشور چند ریال است.

 کردن عملکردی برمبتنی دولت کار نحوه از اطالعاتی حاوی( عملکرد برمبتنی ریزیبودجه)پیوست 

 ینا. است وریبهره بهبود راستای در 1(شدمی خوانده بودجه کردن عملیاتی اشتباه به زمانی)که  بودجه

 بینای هرابط کندیم تالش بلکه ،شودنمی منتشرای هبودجهای ردیف کردن مشخص برای پیوست

                                                 

ريزي جه( است. درحالي كه عبارت بودPerformanceبر عملكرد )ريزي مبتنيبودجه همان ريزي عملیاتي،منظور از بودجه .1

ريزي مهمعناي برنادرواقع به بر عملكرد مصطلح شد،ريزي مبتنيجاي بودجه( كه به غلط در ايران بهOperationalعملیاتي )

 هاي مشخص شده در بودجه است.مالي براي اجراي برنامه
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 عملیات آن دستگاه و بودجه دریافتی مشخص کند. 

 برانگیز شده است؟ حساسیتچرا این پیوست تا این حد  اما

 گیرد:های مختلف صورت میاز شیوه معموالًدر دنیا  بر عملکردپاسخ باید گفت، تهیه بودجه مبتنی در

هاست )مثال: های عملکردی و سنجش عملکرد براساس این شاخصها تعریف شاخصیکی از این شیوه

 موفقیت نرخ دانشگاه، یک در است؟ کشور عمومی مدیریتهای موریتأم درراستای چقدر هافعالیت دانشگاه

نرخی باید باشد یعنی از هر ده پروژه دانشجویی، موفقیت تجاری یا صنعتی چند پروژه  چه هاپروژه متعارف

 دوم ارائه سؤالو نرخ موفقیتی که در پاسخ  دهیممی اول سؤالمعقول است؟ براساس وزنی که به پاسخ 

 از استفاده ها،شیوه این از دیگر یکی(. شودمی داده بودجه عملکردشان براساس هادانشگاه به کنیم،می

اینکه  مثالً) است عملکرد شاخص مهمترین عنوانبه شده تمام قیمت بر کیدأت و شده تمام قیمت محاسبات

ده شود(. قدر باید تمام شود و براساس آن باید به آن بودجه دایا چ شودمی قدر تمامهر پروژه دانشگاهی چ

 شود. این یعنی اینکه هر واحد خروجی در سازمان برای شرکت یا دولت تمام می

 کردن عملکرد برمبتنی عمومی، بخش خاص ماهیت دلیلبه که دهدمی نشان مختلف کشورهای تجربه

 براساس)یعنی  گیردمی صورت حوزه هر مناسب عملکردی هایشاخص تعریف برمبنای عمدتاً بودجه

 عملکردیهای شاخص براساس و مردم مصالح و کشور عمومی مدیریت در آن اهمیت و دستگاه موریتأم

دلیل دغدغه مرتبط با فضای مالی محدود دولت و (. در ایران، اما بهشودمی داده بودجه آن به شده، تعریف

پررنگ شود که عمالً به ناکارآمدشدن و  ها، تالش شده که محاسبات قیمت تمام شده به شدتفشار هزینه

هایی منجر شده است که جلوه تأملو سیستم اجرایی و بروز اشتباهات قابل  هادستگاهجدی نگرفتن آن ازسوی 

 و حطر هر نظارت، هر پرونده، هر پروژه، هر نامه،پایان هر واحد قیمت مانند مضامینی شدن برجسته در آن از

. شودمی دیده اینترنت فضای در...  و اختراع هر سامانه، هر سایت، هر هرجلسه، لغت، هر ماموریت، هر الیحه،

همچنان این کار  1ایران در عملکرد برمبتنی ریزیبودجه آغاز از سال 15 از پس چرا آنکه دلیل یک شاید

 3334  2.ریزی باشداین شیوه بودجهطور ملموس خاصیتی نداشته است، اشتباه گرفتن ماهیت به

 :از عبارتند عملکرد برمبتنی ریزیبودجه در شده تمام قیمت دادن قرار محور عوارض از برخی

 عملیاتی باشد، کار بهتر انجام مالك است ممکن کیفی سنجش واحدهای کههایی قسمت در( الف

 در محدود، واحد یک در آن کردن صهخال و کمی مالك تعریف و شکل این به بودجه کردن

 ارزیابی شدن لوث به حالت، بدترین در و آن افزایش جایبه وریبهره کاهش باعث حالت ترینخوشبینانه

تعداد پرونده نظارتی مالك عمل واقع شود و برای  برای یک واحد نظارتی، مثالً. شودمی منجرای هبودج

                                                 
 و انهیسالهاي بودجه در مكرراا  سال آن از و شد، وارد بودجه هايتبصره در 1381 سال از عملكرد برمبتني ريزيبودجه .1

 .است آمده توسعههاي برنامه

بودجه دولت پیاده نشده و هاي كامل و موفق در تمام بخش طوربه ، در هیچ كشوري،بر عملكرد، تحقیقاا مبتني ريزيبودجه. 2
چندين كشور  اند.وجود داشته است، پیاده شدهسازي از بودجه دولت كه امكان پیادههايي صورت گزينشي در بخشبههمواره 

میلدي كه تلش بر اجراي كامل آن در تمام بودجه دولت براساس قیمت  1990آفريقايي يا برخي كشورهاي غربي در دهه 
 اند.نیز شكست خورده و بعد از چند سال آن را كنار گذاشتهاند تمام شده واحد داشته
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 شود واقع عملکرد سنجش مالك الیحه و طرح تعداد مجلس برای یا! شود تعیین هم متیقیآن سنجه 

 عمل مالك عنوانبه هاپژوهش تعداد دانشگاهی، واحد یک برای یا شود، تعیین هم قیمت آن برای و

و  شودمی قربانی فرآیند این در «کیفیت» یا ترتیب این به... و شود تعریف قیمت آن برای و شود تعریف

 . شودمی واقع تمسخر مورد و رودمی سؤالزیر  ریزیبودجه فرآیندیا ماهیت 

فرض  مثالًگیرند. می تأثیرهای دیگر های عمل دولت، به شدت از نتیجه عمل حوزهحوزه برخی( ب

تعریف شود که این واحدها بیشتر از آنکه  های انتظامی یا فرهنگی، واحدهای سنجشیکنید در حوزه

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

 سرانجام کار مشخص است.

خاطر آمادگی بهخاطر ایجاد خروجی خاص که بهها از بودجه عمومی نه برخی حوزه برخورداری( ج

 نشانی.آتش مثالًن مقتضی است؛ برای اقدام در زما

 ...و اقدام مرحله مکان، زمان، به بسته که معنی این به. ندارند پایدار هزینه تابع ها،حوزه برخی( د

 .کندمی تفاوت هزینه میزان

 و تخصیص بودجه، از نگاه مردم و نیز قانونگذاران، نه انجام ریزیبودجهاز بودجه و  هدف( ـه

 سمینار چند هادانشگاه که نیست مهم نمایندگان نیز و مردم برای. است اهداف به رسیدن که ،هافعالیت

 یا کند منتشر گزارش چند مجلسهای پژوهش مرکز یا کند برگزار جلسه چند مجلس یا کنند برگزار

 آنچه. کند برگزار مانور چند لیسپ یا کند برگزار دبیران بازآموزی و آموزش جلسه چند پرورش و آموزش

 کنندمی محقق را رودمی انتظار آنها به بودجه تخصیص از که اهدافی نهادها این آیا این اینکه است، مهم

 آنجایی از که است این شودمی عملکرد، در مدل ایرانی دیده برمبتنی ریزیبودجه. اما آنچه در خیریا 

 از ناشی سیاسی فشار زیر واقع، در یا)و  است شده فرض بودجه کنترل یا کاهش شیوه، این از هدف هک

 تمام شودمی تالش(، است شده فرضی چنین به محکومها، هزینه مورد در سیاسیگیری تصمیم عدم

 تعداد مورد در بودجه، ناداس براساس عمال یعنی شود، مرتبط بودجه تخصیص به دولت،های فعالیت

 هم امثالهم و هاگزارش تعداد شده، چاپ پوسترهای تعداد جلسات، تعداد سفرها، تعداد سمینارها،

 . شودمی ایهبودجگیری تصمیم

دولت، با  عملکرد در بخش عمومی و برمبتنی ریزیبودجهانتظار از  اساساًنهایت باید گفت،  در

دیگر،  عبارتبهبر مبنای آن توسعه داده شده، منطبق نیست.  ریزیبودجهاهدافی که این شیوه 

های هزینه درای هعملکرد قرار نیست و در هیچ کجای دنیا هم قرار نبوده، معجز برمبتنی ریزیبودجه

و در برخی  عملکرد اگرچه ممکن است بعضاً برمبتنی ریزیبودجه، والًدولت صورت دهد. اص جاری

نه برای کاهش  ریزیبودجهنسبی در هزینه انجام کار صورت دهد، اما این شیوه  بهبودیها، بخش

 دیگر، بیان به. شودمی مطرح هاهزینه این وریبهره و ییآکار بهبود برای که دولت جاریهای هزینه
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ممکن  ریزیبودجهدولت یا سهم آن از کل کیک بودجه دولت با تغییر ابزار  جاریهای هزینه کاهش

 تصمیم که است مجلس در آن از مهمتر و دولت در سیاسی تصمیمات نیازمند هاهزینه تغییر. نیست

 مقدار چه بگیرند، کار به یا و کنند استخدام مختلفهای بخش در انسانی نیروی مقدار چه: گیرندمی

هزینه زا اختصاص بدهند یا ندهند، آنگاه  مختلفهای طرح به بودجه مقدار چه و ندهند یا بدهند یارانه

عملکرد است که در  بربتنیم ریزیبودجهکه این تصمیمات سیاسی و سیاستی گرفته شد، سپس نوبت 

برای مخارج آن تصمیم  کههایی هزینه ییآکار و شده وارد دولت، بودجه ارکان همه نه و هاییبخش

 گرفته شده را بهبود ببخشد. 

 دهندمی رضایت یا گیرندمی تصمیم مختلف سالیان طی هامجلس و هادولت وقتی خالصه، طوربه

یک دستگاه زیاده از حد افزایش یابد، مشخص است که اگر دستمزد نفرات  در هاتعداد استخدام مثالًکه 

ویژه آنکه معیار هآور خواهند بود. ببآن دستگاه را بر یکی از اقدامات آن دستگاه تقسیم کنیم، ارقام تعج

تصور کنید دستگاهی اداری، طی بیست سال براساس  مثالًسنجش اقدام مناسبی هم تعریف نشده باشد. 

 رسمی استخدام بیشتر نفر چهل اقتصاد، رکودی غیرهای دوره در مختلف، مجالس و هامجوزهای دولت

 تمام قیمت بر افراد این سالیانه دستمزدهای مجموع تقسیم حاصل که شودمی این نتیجه. باشد کرده

 دستگاه آن کارمندان دستمزدیهای هزینه کل اگر آنکه ویژههب بود، خواهد زیاد ستگاهد آن خدمات شده

 کارمندان همزمان، که است تصور قابل. باشیم کرده تقسیم مذکور دستگاه خاص اقدام یک در فقط را

 نه و است راضی دستگاه کارمند نه ترتیب این به. باشند شاکی خود پایین دستمزد از هم دستگاه آن

در دوران رونق  زیادهای استخدام: دلیل پردازند،می دستگاه این بابت کهای ههزین خاطر به مردم عموم

 . دو هر یا دستگاه، عملکرد سنجش برای غیردقیق هایشاخصنفتی یا تعریف 

 چنین بودجه مختلف،های هانگیز با سیاسیهای گروه که کندمی بروز آنجا در اصلی تفاهمسوء

 بودجه تعدیل نه اوالً کهحالی در کنند،می تبلیغ و داده نسبت همدیگر تخلفات عنوانبه راهایی دستگاه

 طی شده انجامهای استخدام دلیلبه) شوند تعطیل آنکه ولو است، ممکن راحتی بههایی دستگاه چنین

 جمع حاصل عمدتاً بلکه شود،می داده خاص کار انجام یا خاص مقام بهای هبودج چنین نه ثانیاً(، هاسال

 اند.بوده مقصر امر این در خاص مجلس یا دولت یک نه ثالثاً و است دستگاه کارمندان دستمزد و حقوق

 عمدتاًدالیل مختلف )به سیاسیهای گروه تمام دهد،می نشان شده انجامهای استخدام روند بررسی

در هنگام اجرای چنین  معموالًاند و البته، عموم نیز داشتهافزایش رضایت عمومی( در این روند مشارکت 

 به نه)اعتراض  اندهداشت را دولت در هااستخدام افزایش درخواست حتی و نبوده ناراضیهایی سیاست

 شدهمی تصور بعضاً ضمنی طوربه زیرا(، است بوده استخدام در عدالت رعایت به عمدتاً که استخدام اصل

 داشته بیشتری استخدام که استتر موفق دولتی و است ممکن استخدام افزایش طریق از بیکاری کاهش

 !رآوردد بیکاری از را بیشتری افراد و

 کنترل سیاسی توان مجلس، و دولت در گیرانتصمیم ایران، در که آنجایی از گفت باید تعارف بدون
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 واند، به دنبال مقصر یا مفر یا داروی سهل افزوده، مدام بر آن دالیل مختلفبهنداشته و یا  را هاهزینه

 عملکرد حواله برمبتنی ریزیبودجهگشته و آن را به اجرا یا عدم اجرای  مسئلهاین  برایای هکنندمعجزه

 هایعالمت توانندمی فعلی، حد همین در ولو قیمتی،های سنجه برخی انتشار که نماند ناگفته. دهندمی

 و دولت از مطالبه زمینه ایجاد حداقل یا و سیاستی و سیاسی تصمیمات برخی اعمال برای مناسبی

 داشته انتظار که این. بود نخواهد آن جایگزین حال، هر در اما باشد ساختاری تغییرات برای مجلس

های هزینه کنترل و دولت مالی برنامه ساختن منظم معنای به تواندمی بودجه 4 پیوست انتشار باشیم،

 از غیر ملموسی تأثیرسیاسی اجماعی پیامد آن وجود نداشته باشد،  باشد، اما در عین حال عزم جاری

 .داشت نخواهد توییتر در ارقام این سالیانه شدن ترند

روش باید  بر عملکرد،ریزی مبتنیها معتقدیم در کنار استفاده از روش بودجهما در مرکز پژوهش

های اداری هرساله درباره تعدادی از دستگاهمثالً رود. یعنی بر صفر هم در ایران به کار ریزی مبتنیبودجه

شود یا این اداره به کار کشور )یا درصدی از بودجه( دولت از خود بپرسد آیا الزم است این کارها انجام 

 خود ادامه دهد؟

 

 ستین زمستان فقط بودجه فصل

 و مجلس به ارائه دولت، در آن تهیه زمان به مربوط فقط مربوطه التهاب و تاب و تب و کشور بودجه

گفته  قبالً که گونههمان. نیست( زمستان اواخر تا پاییز اواخر از)یعنی  مقننه قوه در آن تصویب و بررسی

 از مهمتری بخش و است کشور درای هیک بخش از سیکل بودج صرفاً شد، تصویب بودجه در مجلس،

 :افتدمی اتفاق بودجه اجرای و قانون ابالغ از پس آن

 قدر با اجرا فاصله دارد؟شده چ بینیپیشدقت اجرای بودجه چقدر است و ارقام  اینکه 

 شده در اسناد باالدستی )مانند قاعده بدهی که در این گزارش از  بینیپیشقواعد مالی  اینکه

 شوند؟می رعایت بودجه اجرای فرآیند در چگونه( شودمی آن یاد

 را است شده تهیه آن براساس کهای هتوسع یا اقتصادی اهداف است توانسته بودجه آیا اینکه 

 کند؟ محقق

 کرده بروز آن در تخلفی یا و شده انجام درستی به بودجه نقدی و حسابداری عملیات اینکه 

 ... و است؟

 مناسب از طرف دولت، دهيگزارشلکرد بودجه، در عم شفافیتاین موارد نیاز به  تمام

  .دارداي هنظارت سیاستي و حسابداري مستمر از مجلس و توجه افکار عمومي طي سال بودج

و سیاستگذاری نامناسب یا اجرای ناقص و نادرست، عوارض  بینیپیشدر صورت  تواندمی بودجه 
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که از آن  استای همسئل وجود آورد. یکی از مهمترین این عوارض،هکشور بمتعددی در شرایط اقتصادی 

 برای تمایل دلیلبه کشور مالی امور مدیریت درآن، کهای هپدید. شودمی نام برده 1مالی بینینزدیک به

 در مشکالتی به و شده خارج خود قاعده از شدید، کسری فشار از ناشی یا اقتصادی اوضاع ترسریع بهبود

بینی مالی دچار نزدیک. برای اینکه ساختار مالی کشورها به انجامدمی رکود یا تورم جمله از کشور اقتصاد

 یدهگزارشمدت مالی، قواعد مالی، نگهبان مالی و میانریزی چهار داروی مکمل برنامه معموالًنشوند، 

 37 36   : شودمی عملکرد مصارف تجویز

 رو نگاه نکنند پیشبه سال  فاًصر تنظیم بودجه در هایعنی اینکه دولت مدتمیان ريزيبودجه

 مدت سه تا چهار سال را در نظر بگیرند. میانو 

 شده و از آن  بینیپیش هابودجه در خاصی کمی نسبی مقادیر یا هایعنی نسبت مالي قواعد

 تخطی نشود. 

 عملکرد که آن از خارج یا و پارلمان در مستقر مستقل نهاد یعنی( مالي شوراي) مالی نگهبان  

 .کنندمی پایش و ارزیابی را بودجه حسابداری نه و سیاستی

 مهمهای در مورد طرح مخصوصاًر، یعنی عملکردهای بودجه کشو مصارف دهيگزارش و 

 اطالع و ارزیابی عموم و یا نمایندگان آنها منتشر شود.  جهتای، هبودج

 در ایران: 

 شود.نمی مدت تصویبمیان ریزیبودجهکشور براساس الگوی  بودجه 

 شودمی رعایت ندرتبه اما ،شده گنجانده هابودجه در بعضاً اگرچه مالی قواعد . 

 شودمی ندرت به شکل متعارف آن در دنیا منتشربه مصارف نیز، دهیگزارش. 

 دید از مجلسهای پژوهش مرکز و بودجه حسابرسی دید از محاسبات دیوان کشور، مالی نگهبانان

 و کنید مشاهده مراکز این سایت وب روی بر را هاآنهای گزارش انیدتومی سالیانهکه  2است آن سیاستی

 .باشید آن از پس و اجرا جریان درای هبودج سیکل تداوم جریان در طریق، این از

 

 كن لنگش

 نیا. باشد یاقتصاد یاستگذاریس ای خدمات ارائه در دولت یهاتيمحدود انگریب تواندیبودجه م ارقام

 یبرا دولت دست که دهدیم نشان کردید مالحظه گزارش این در را آن از متعددیهای مثال که اعداد

 تا شود، تصور موارد یبرخ در است ممکن که آنچه برخالف ،براساس ساختار فعلی اداری یدهخدمات

کرد منابع هزینهدرصد  95ود حد دهدمی نشان هاپژوهش مرکز در ما برآوردهای. است بسته قدرچ

                                                 

1. Fiscal Myopia 
 .است كرده شناسايي كشور مالي شوراي را مجلسهاي پژوهش مركز بودجه دفتر پول، المللي بین صندوق .2
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است )شامل حقوق و دستمزد و بازنشستگان  اجباري به نزديک يا اجباري بودجه عمومی، اصطالحاً

 فضای بودجه درصد 5 صرفاً و است دشوار یا غیرممکن آن در تغییر امکان و 1(و یارانه گندم و شیر و ...

دلیل کاهش فروش یا قیمت به گذشتههای سال طی که مه نفتی درآمدهای. است دولت عمل ابتکار

نفت، افت کرده و بعید هم هست به زودی شاهد رونق نفتی باشیم، همچنین، فضای مالی دولت هم به 

 منابع از بابت استقراض هم به ته دیگ خورده است. تأمینشدت محدود شده و کفگیر 

کردن  لنگنتیجه کلی که صرف نگاه از بیرون و انتظار یا توصیه به این  برعالوهاین حقایق  از

 :کرد احصا را زیر موارد توانمی تواند مفید یا منصفانه باشد،نمی مشکالت با وضعیت فعلی بودجه

 امکان عدم و ایبودجه شدید محدودیت گرفت شودمی ارقام این از کهاي نتیجه اولین

 چه. باشد مفید مختلف هایجنبه از تواندمی نکته همین دانستن. است بودجه در یدجد سیاستگذاری

 نشدنی، از شدنی هایوعده شناسایی در چه و انتظارات تعدیل و مجلس و دولت هایمحدودیت درك در

 بدتر نیز فعلی توضعی از را بودجه و اقتصاد وضعیت سخت، شرایط در تواندمی کههایی وعده مخصوصاً

 40     .کند

 مختلفهای تواند آگاهی به ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد و اجماع گروهمی نتیجه دومین

توان با صرف هزار تومان در بخش محیط می مثالًکننده کشور باشد. سؤال این است که آیا ادارهسیاسی 

زار تومان در بخش مسکن و ... شرایط محیط زیستی و سه ه زیست، دو هزار تومان در بخش انرژی،

سازی اقتصاد و ورود مردمی رفاهی مناسبی برای کشور ایجاد کرد؟ مسلماً پاسخ منفی است. راهکار در

 محیط شرایط بهبود حل،راه و است کشور توسعه امر در)بخش خصوصی( نهادهای مدنی و مردم 

 .اقتصاد پذیریقابتر افزایش و کاروکسب

است.  کشورهای حکمرانی در شیوه ضرورت اصالح که شاید مهمترین این نتایج باشد، نتیجه سومین

های غیرضروری باشد، یعنی وری و کاستن از هزینهمعطوف به افزایش بهره بایدمحوریت این اصالحات 

شود، بتوان کار و ... صرف میدر حوزه بهداشت، اقتصاد، صنعت و مثالًن پولی که االن اینکه با هر هزار توما

وظایف ذاتی دولت مانند بهداشت و درمان  کردن کممعنای به دست آورد. این امر الزاماًخروجی بیشتری به

توجه  باایجاد شود.  بیشتریستانده  فعلی، ایهیا آموزش نیست، بلکه صحبت در این است که با همین داده

 رشد دورهمتکی به منابع مالی دولت پایان یافته و  رشد دورهتوان گفت که به محدودیت مالی دولت، می

 مثال:  برایآغاز شده است.  وریبهرهو مالی و بهبود  اداری ساختار اصالح به متکی

 دهیم، قرار بیشتری رقابت معرض در را اقتصاد ازهایی بخش 

 کنیم، بهینه را نقلوحمل سیستم 

                                                 
 .نیست بودجه سرجمع جداول جزو نقدي، يارانه .1
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 42 41   1،کنیمتر منطقی را انرژیهای حامل گذاریقیمت 

 کنیم، تسهیل را کاروکسب شروع و مجوز صدور فرآیند 

 این بودجه را صرف  از القا، ناشیهای ههزین برخی مدیریت با درمان، و بهداشت حوزه در

 کنیم،های مهمتری مقوله

 2. ...و کنیم ترروانبازارهای کاال و کار را  مقررات  
 

. موارد برجسته شده اصالح در گزارش دولت به مجلس5كادر   

 معرفی نوآوري و اصالح عنوانبه را مواردی هاکمیسیون یا مجلس به خود گزارش در ساله ههم دولت

 کنید تأمل موارد این در. هستند 5 شکل شرحبه آینده سال بودجه در شده برجسته موارد گونه این. کندمی

 مرکز هایگزارش سایر به موارد از هرکدام محتوای ارزیابی برای. شوندمی تلقی ساختاری آنها از مقدار چه که

 .کنید مراجعه هاپژوهش

 دولت نگاه از 1397 بودجه در اصالحات. 5 شکل

 
 

 

 

  

                                                 
 شماره مت،یق یجیتدر یبر هموارساز دیخودکار سوخت با تأک یگذارمتیسازوکار ق ینظر اتیادب یكنید به بررس نگاه .1

 1395 مجلس،هاي پژوهش مركز، 14789 مسلسل

، 15151 مسلسل شماره ساختاري، اصلحات بندييتاولوهاي شیوه ارشگز به مورد اين درتر تفصیلي بحث مطالعه براي. 2
 .فرمايید مراجعه 1395 مجلس،هاي پژوهش مركز
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 مالي شفافیت

 به نیز امسال. کنیممی اشارهای هبودج شفافیت ازهایی جنبه به ساده، زبان به بودجه گزارش در ساله هر

 .پردازیممی آن ازهایی بخش

 :یعنی ساده طوربه بودجه شفافیت از منظور

  اطالعات  كیفیتکافی به اطالعات تولید شده +  دسترسيمناسب اطالعات تولیدی +  پوشش

 تولید شده

+  روزبه+  مرتبط+  دردسترسکه  شودمی ارزیابی شفافای هبودج یا مالی لحاظ ازهایی داده

ناقص باشد و یا درك آن آسان نباشد، هرچند موجود  کهای هباشد. داد آسان درك قابل+  اعتماد قابل

 شود. نمی باشد یا منتشر شود، شفاف محسوب

منتشر نشود، یا ناقص منتشر مدیریت عمومی کشور  ازهایی بخش مالیهای داده اگر مثال، برای

 آسان آن فهم که شود منتشر طوری یا شود منتشر ترجزییخیلی تجمعی و بدون ارقام  طوربهشود، یا 

 .کندمی محدود را بودجه شفافیت عمال نباشد،

 :که صورت این به. شودمی بررسی مالی شفافیتتر کلی قالب در بودجه شفافیت

 شفافیت بودجه در مورد درآمدها، مخارج و جریان نقدی و تعهدی +  =مالی  یتشفاف

 هابینیپیش و هاریسک تعهدات، هتانباش حجمها، دارایی موجودی مورد در شفافیت

. است ارزیابی قابل( دولت)خارج  خارجی و( دولت)داخل  داخلی سطح دو درای هبودج شفافیت

که اطالعات جریان امور  باشدای هگون بهگیری گزارش و داده تولید فرآیند اینکه یعنی آن اخلید جنبه

اعضای کابینه دولت شفاف باشد و جنبه خارجی آن  مثالًبرای خود گردانندگان و سیاستگذاران دولت، 

 که نیست این انتظار طبیعتا. باشد شفاف مه مردمی ناظرهای یعنی برای نمایندگان، مردم و سازمان

سطح داخل، برای الیه بیرونی شفاف باشد، اما حداقل شفافیت این است که اوال خود  خردهای داده تمام

 شده ایجاد بدهی میزان است، صورت چه به وضعیت دولتیهای بدانند در شرکت مثالًگردانندگان امور 

 داده نه و ریز خیلی داده نه)  درك قابل تجمیعی مناسب سطح تا نیز داخلیهای دهدا و... و است قدرچ

 .شود منتشر هم خارجی سطح برای عمومی، امنیت با مغایرهای داده جزب(، کالن شده تجمیع

 یلاز عملکرد دولت را تعد انتظارات سازد،می پاسخگوتر را مجلس و دولت آنکه ضمن مالی شفافیت

 دهدمی را کاهش فساد کند،می فراهم بیشتر را کشور هایعمومی در مورد اولویت اجماعامکان  کند،می

 .کندمی تنظیم را خود هایمالی کمتری از ناحیه دولت، برنامه ريسکبا  تواندمی نیز خصوصی بخش و

که مجبور به ایجاد  یطوربهفافیت بر کاهش انتظارات از عملکرد دولت )ش تأثیرمثال، در مورد  برای

در قچ کنید که هررا ببینید. مالحظه می 11نمودار  مالی آن از بدهی نشود( تأمینکسری شدید و 
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کند( کمتر است. شفافیت مالی کشورها بیشتر باشد، سطح بدهی عمومی آنها )بدهی که دولت ایجاد می

شفافیت بر کاهش فساد در مخارج دولتی و در نتیجه کاهش  تأثیربه معنای  توانمی را نمودار این بتهال

 در بدهی کاهش و شفافیت بین رابطه شدت کنید،می کسری هم مرتبط داشت. در این نمودار مالحظه

 کاهش معنای به شفافیت باشد، کمتر کشور درآمد قدرچ هر یعنی. است بیشتر درآمد کم کشورهای

 (.چرا؟ شما نظربه) است عمومی بدهی بیشتر

 

 كشورها اقتصادي شفافیت و عمومي بدهي رابطه. 11 نمودار

 
Source: WEO ، IMF. 

 

 مديريت و تحلیل ،ريزيبودجهو  بینيپیشمالي،  دهيگزارشمالی در چهار محور،  شفافیت

. شودمی تعریف محورزیر چندین محور، هر برای. شودمی ارزیابی طبیعي منابع مديريت و ريسک

 و ارقام بندیطبقه زمانبندی، ات،مؤسسپوشش  مالی، چهار زیرمحور شامل دهیگزارشبرای محور  مثالً

 کامل و)خوب(  مناسب)ضروری(،  پایه سطح سه در محورزیر و محور هر. شودمی ارزیابی آماری صحت

و  است نشده رعایت شفافیت مقتضیات حداقل نشود، رعایت نیز پایه سطح اگر. شودمی ارزیابی)عالی( 

 شفافیت نقشه معموالً مذکور،های ارزیابی براساس. گیردمی یا در واقع نمره مردودی به این بخش تعلق

 رنگكم سبز)كامل(،  پررنگ سبزکه در آن، هر سلول براساس ارزیابی انجام شده،  شودمی تهیه مالي

 .شودمی آمیزیرنگ (حداقل)زير  قرمز و)پايه(  زرد)خوب(، 

 مالي: دهيگزارشبودجه ذيل محور  اتمؤسسمثال در زيرمحور پوشش  براي

 باشد: شفافیت  دولتای هفرابودجهای صندوق و مرکزی دولتای هبخش تمام شامل بودجه اگر

 ؛است یا حداقلی پايهسطح در 
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 هم پوشش دهد:  را هاشهرداری و محلیهای دولتهای دولت مرکزی، فعالیت برعالوه اگر

  ؛است مناسبسطح شفافیت در 

 کل بخش عمومی )نهادهای عمومی  مالیهای ب، فعالیتسطح پایه و مناس برعالوه اگر

 خواهد بود. كاملغیردولتی، بنیادها و...( را پوشش دهد: شفافیت 

 و شودمی داده پوششای، هفرابودجهای صندوق از غیر مرکزی، دولتهای فعالیت ایران، بودجه در

 جالب چندان نیز دولتیهای شرکت مورد در هاداده انتشار یندآفر هآنک ضمن. ماندمی باقی سطح این در

 از اطالع که حالی در. باشد مناسب بخش این ارزیابی برای رنگکم زرد رنگ شاید ترتیب، این به. نیست

 عمومی حق نیز غیردولتی عمومی بخش نیز و هاشهرداری جملهاز کشور عمومی مالیههای بخش سایر

 بودجه در باید عمومی مالیه مدیریت اصول طبق و رودمی شمار به مجلس در آنها نمایندگان و شهروندان

 کار. است شده آغاز هابخش سایر در مالیسازی شفاف روند که نماند ناگفته البته. شود درج کشور کل

 جه کل کشور، ولو جهت اطالع، تجمیع شود. بود در هاسایر بخش مالی اطالعات که است آن درست

 ريزيبودجهو  بینيپیشمتغیرهاي كالن ذيل محور  بینيپیشزيرمحور  در

 ؛پايهمتغیرهای کلیدی کالن اقتصاد پشتیبان بودجه باشد: شفافیت  بینیپیشبودجه شامل  اگر 

 این متغیرها باشد:  بینیپیش، شامل فروض در نظر گرفته شده برای حالت پایه برعالوه اگر

  ؛مناسبسطح 

 كاملریز اجزای متغیرهای کالن باشد: سطح  بینیپیشسطح پایه و مناسب،  برعالوه اگر.  

و شاید سبز  شودمی کرده و مقداری از فروض نیز ارائه تأمینایران، این سطح تا حدود پایه را  در

 رنگ برای آن مناسب باشد. کم

 برای را کشور عمومی مالیه مدیریت برای مالی شفافیت نقشه، 6 کادر در کنید تالش تمرین، برای

 هر در که هستند اصلی محورهای جدول، این در هاسرستون. کنید تکمیل جدول اینهای سلول سایر

 دور از وقتی کنیدمی فکر اند.شده درج آنها ذیل زیرمحورها و برجسته نتفو با اصلی محورهای ستون،

 کرد؟ شروع باید کجا از و قرمز؟ یا زرد یا باشد، سبز آن غالب رنگ کنید،می نگاه نقشه این به
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 . نقشه شفافیت مالي بخش عمومي در ايران 6 كادر
 

 طبیعي منابع مديريت ريسک مديريت و تحلیل ريزيبودجهو  بینيپیش  دهيگزارش

 مالي و حقوقي نظام ريسک تحلیل و انتشار جامعیت پوشش

 حقوقی چارچوب کالنهای ریسک بودجه وحدت اتمؤسس پوشش

 الیم نظام خاص مالیهای ریسک کالنهای بینیپیش تعهدات و دارایی انباشته پوشش

 مدتبلند مالی ایداریپ ایبودجه مدتمیان چارچوب دیمتع و نقدی جریانات پوشش
 درآمدها آوريجمع و حقوق تخصیص

 تهیه و تصویب  فرآیندذینفعان در  حقوق

 عمرانیهای پروژه مالیاتی مخارج پوشش
 ريسک مديريت

 هاداشته انتشار
 در بودجه  ریسکیهای تضمین

 نظم بنديزمان و تعداد
 منابع آوریجمع و ارزیابی تعهدات و هادارایی مدیریت

 مالی گذاریقانون در سال دهیگزارش تعداد

 منابع ییدأت و حسابرسی یعمومهای تضمین ایبودجه اسناد انتشار بندیزمان سالیانههای حساب گزارش انتشار بندیزمان

 سیاستيگیري جهت كیفیت
 خصوصی و عمومی بخشهای مشارکت

 شركتي دهيگزارش

 داخلیهای پرداخت دهیگزارش مالی سیاست هدفگذاری مناسب بندیطبقه

 یالمللبینهای پرداخت دهیگزارش مالی بازارهای بخش عملکرد اطالعات داخلی سازگاری

 اجتماعی و محیط زیستی دهیگزارش طبیعی منابع مدیریت عمومی مشارکت تاریخیهای ویرایش

 اعتبار صحت
 زیستی محیطهای ریسک

 طبیعي منبع از درآمدهاي مديريت

 درآمد حاصل از منابع طبیعی ریزیبودجه دولت از مستقل ارزیابی آماری صحت

 مکمل بودجه بیرونی  حسابرسی
 و طبیعی منبع درآمدهای صندوق عملیات مالي هماهنگي

 (هاشهرداری) محلیهای دولت آن بر نظارت

 طبیعی منبع گذاریسرمایه استراتژی ومیعم و دولتیهای شرکت هابینیپیش سازگاری مالیهای داده مقایسه قابلیت
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 پیوست

 امکان حد تا آنکه رغم)به بودجه ترفنی اصطالحات برخی وجود دلیلبه گزارش از بخش این مطالعه

 حال، عین در. باشد ثقیل مخاطبان برخی برای است ممکن ،(شود بازنویسیتر ساده زبان به شده تالش

 یاتئجز برای. است آمده گزارش این پیوست در اقتصادی، فعاالن و عموم برای مسئله اهمیت دلیلبه

 .فرمایید مراجعه هاپژوهش مرکزهای گزارش سایر به محاسبات روش وتر تفصیلی

 

 (اقتصاد طیشرا و)بودجه  بودجه ظاهر از فراتر

. در مورد بودجه دیآن را از دست بده یکل ریمنظره ممکن است، تصو کی شدن بیش از از حد به کینزد با

 مینتوان است ممکن م،یشو اتیئجز غرق حد از ادهیز اگرکه  یمعن نیبرقرار است. به ا تیوضع نیهم هم

 رد را بودجهو  میریجداول بودجه فاصله بگزیهم از ر یبهتر است اندک نیبنابرا .میکن رصد را یکل طیشرا

 طوربهرا  1397 سال ارتباط بودجه نکهیا یبرا .مینیبب اقتصاد و دولت هیمال يعموم طيشرا قالب

 : میبهتر است ابتدا با چند اصطالح ساده آشنا شو م،یاقتصاد بدان تیملموس و باعدد و رقم با وضع

منابع بودجه )شامل  هیوع کلمجم یعنیتراز  نی)اصلی( بودجه است. ا هیاول ترازاصطالح مهم،  نیاول

 هایو پرداخت بدهی یو عمران یمصارف بودجه )شامل جار هیکل یدرآمدها و نفت و استقراض( منها

 تراز عنوان با دیگر تعریف یک کنار در اولیه تراز. یافتیدرهای وام سود بابت یپرداخت مبالغ جزب( یقبل

کل مخارج شامل  یبودجه عبارت است از کل منابع بودجه منها كلي تراز. شودمی ارزیابی بودجه کلی

که حجم استقراض دولت  یطیدر شرا معموالًاوراق استقراضی.  مثل هابدهی و هاوام بهره یهاپرداخت

 هیاول تراز باشد، مترک بعد یهاسال در آنای هبهر یهاپرداخت زانیم جهینباشد و در نت ادیبودجه ز یبرا

 45 44   .ندارند یخاص تفاوت بودجه یکل تراز و

بلندمدت  تیاقتصاد چه مقدار از ظرف نکهیا یعنی دیاست. شکاف تول دیتول شکافاصطالح،  نیدوم

 اگر بالعکس. کندمی دیبلندمدت تول تیباالتر از ظرف یعنیفاصله مثبت باشد،  نیخود فاصله دارد. اگر ا

از  شتریاقتصاد ب اد،یز رونق یهادوره در. است یمنف دیتول شکاف کند، دیتول تیظرف از ترکم اقتصاد

اقتصاد، در  ند،یگویم اصطالحاً یتیوضع نیچن در و شودیم مثبت دیشکاف تول کند،یکار م تیظرف

هم  دیاست، شکاف تول تیظرف ریز دیباشد، تول يركود تیاما اگر اقتصاد در وضع 1.شدن است داغحال 

 در 2.شدن است خنکموتور اقتصاد در حال  ندیگویم یتیوضع نیچن در اصطالحاً و شودیم یمنف

 کندیم کار خود تدبلندم تیظرف در اقتصاد است، رکود نه و دارد انیجر یخاص رونق نه که ییهادوره

                                                 

1. Overheating 

2. Cooling 
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 50 49 48   .شودیم حداقل هم دیتول شکاف و

 طرف از و شودیم ادیز هم بودجه در دولت یدرآمدها ،یاقتصاد رونق یهادوره در که میدانیم اام

 کشور یاقتصاد استیس نوع به بسته نیهمچن. کندیم افت بودجه یدرآمدها رکود، یهادوره در گرید

و رکود کم  رونق یهادوره در است مکنم بودجه مخارج مختلف، یهاحوزه در دولت ماتیتصم ندیبرآ و

 یتیحما مخارج جهینت در و شودیم کمتر ازمندین و کاریب افراد تعداد رونق، یهادر دوره مثالًشود.  ادیو ز

 یهادوره در خودکار طوربه که مخارج گونه نیا امثال)از  بالعکس رکود یهادوره در و شودیم کمتر دولت

 (. شودیم ادی خودکار یهاکنندهمیتنظ به شود،یم ادیز و کم رکود، و رونق

 میرا از منابع و مخارج بودجه حذف کن یاقتصاد یرکودها و هارونق اثر ،یروش به میبتوان اگر حاال

دجه را بدون اثر رونق و رکود مشاهده منابع و مصارف بو میکه از پشت آن بتوان میداشته باش ینکیو ع

از داغ  یریجلوگ یشده، برا ادیکه منابع در دسترسش ز یرونق، دولت طیدر شرا میبدان مثالً)و  میکن

 و داده یرییتغ چه منابعش بر رونق اثر از فارغ را خودای هاز حد اقتصاد و تورم، مخارج بودج شیشدن ب

 رکود از اقتصاد خروج یبرا دولت شود،یم کمتر یدرآمد منابع ریسا و هااتیمال که رکود طیشرا در ای

 مورد در میتوانیم بهتر (،گرفته شیدرپ آن یدرآمدها بر حاکم رکود کاهنده اثر از فارغ ،یاستیس چه

 يساختار هیاول زترا نک،یع نی. امیدهاقتصاد نظر  یدولت برا مستقلای هبودج و یمال برنامه و استیس

 نظرگرفتن در بدون آنای هبهرریغ مخارج از دولت منابع قیتفر حاصل یعنی یساختار هیاول تراز. دارد نام

 نظرگرفتن در بدون بودجه)مصارف  باشد یمنف یساختار هیاول تراز اگر حاال 1.اقتصاد رکود و رونق اثر

 معناست نیا به معناست؟ چه به( باشد رونق ای رکود اثر ونبد آن منابع از شتریب ،یفعل رونق ای رکود اثر

. است بودجه در کردن خرج حال در خودای هبودج بلندمدت طیشرا از فراتر ،یفعل طیشرا در دولت که

مثبت  یساختار هیاست. بالعکس، اگر تراز اول مثبت 2يمال موضع ند،یگویم اصطالحاً یتیوضع نیچن در

ه بدون در نظرگرفتن اثر رکود و رونق، کمتر از منابع بودجه بدون در نظرگرفتن باشد )مصارف بودج

. کندیم خرجای هبلندمدت بودج طیاز شراتر نییپا ط،یشرا نیباشد( دولت در ا یرونق فعل ایرکود 

سراغ  میو برو مییهم بگو گریمفهوم د کیاست.  يمنف يمال موضع ند،یگویحالت م نیدر ا اصطالحاً

در بودجه  اینسبت به سال گذشته ) یدولت در سال جار ی! تفاوت موضع مال1397بودجه کشور در 

امسال، مثبت  یمثال، اگر موضع مال برای. ندیگویم 3يمال تحركنسبت به بودجه امسال( را  ندهیسال آ

سال بعد  یمالتحرك  جهینت ، در2بودجه سال بعد مثبت  یموضع مال یدولت برا میدرصد و تصم 1

عبارت  یمثبت است. )تحرك مال ،یتحرك مال یحالت نیاست. در چن شتریواحد ب 1نسبت به امسال 

 مثبت يمال تحركاز امسال(.  ندهیسال آ ایاز سال قبل و  یسال جار یموضع مال قیاست از حاصل تفر

                                                 
 که شودیم استفاده ییهاروش از آن، از رکود و رونق اثر حذف و امثالهم و یرنفتیغ هیاول تراز ای هیاول تراز محاسبه یبرا .1

 .ستین گزارش نیا حوصله در آن اتیئجز شرح

2. Fiscal Stance 

3. Fiscal Impulse 
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 رونق سمت به را آن خواهدیم شته وپدال گاز اقتصاد گذا یخود را رو یبه آن مفهوم است که دولت پا

 یمال موضع گذشته، سال و باشد 1 امسال یمال موضع اگر گر،ید مثال برای. دهد حرکت شتریب رونق ای

 و برداشته گاز پدال یرو از را پا امسال دولت یعنی نیا. است 2 یمنف امسال یمال تحرك باشد، بوده 3

 .شود کاسته تورم از اناًیاح تا شودتر خنک یکم صاداقت موتور تا گذاشته ترمز یرو

 در رانیا بودجه در هاشاخص نیا تیوضع مینیبب است بهتر 1،میشد آشنا میمفاه نیا با که حاال

براساس  زین و 13972 سال بودجه حهیعملکرد ال بینیپیشهمچنین با توجه به  گذشته، یهاسال

عملکرد بودجه را مالك  بینیپیشچگونه است. ما  ندهیدر آ رانیاقتصاد ا طیشرا مدتمیان بینیپیش

 12 نمودار. میکنیم شروع بودجه شوندهمشاهده ای 3ييروبه  موسوم یهاشاخص با و میدهیم قرار

 4.دینیبب را

 

   58 59 60 61 

  

                                                 
 به دیبدان شتریب آنها محاسبه نحوه ای گریدتر یئجز و ابهمش زیانگجانیه میمفاه و میمفاه نیا مورد در دیخواهیم اگر .1

 ،Overall Balance، Primary Balance: دیکن گوگل را ریز عبارات ای و دیکن مراجعهها پژوهش مرکز یهاگزارش ریسا

Structural Primary Balance، Cyclically Adjusted Non-Oil Primary Balance ... و  

 محاسبات، وها ینیبشیپ در گذشته، یهاسال مانند قانون، و حهیال ارقام از بودجه یواقع عملکرد ادیز فاصله لیدلبه. 2
 مصارف و منابع یهاگزارش به مصارف و منابع عملکرد ینیبشیپ اتیئجز یبرا. میریگیم نظر در را بودجه عملکرد ینیبشیپ

 .دیکن مراجعهها پژوش مرکز بودجه

3. Headline 
 .هستند قیتحق محاسبات ینیبشیپ ،یهاشور ای و نیچ نقطه خطوط نمودارها، تمام در .4
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 (یداخل ناخالص دیتول از)درصد     بودجه هیو تراز اول يكل . تراز12 نمودار

 
 .قیتحق محاسبات :مأخذ

 

. است شده یمنف کشور بودجه هیاول و یکل یترازها، 1391 سال از که دهدیم نشان 11 نمودار

 قیبودجه از طر یکسر یمال تأمین دلیلبه دولت،ای هبهر مخارج شیافزا با و 1394 سال از ن،یهمچن

 بینیپیشبودجه است.  یو فاصله گرفتن از تراز کل زیفروش اوراق قرضه و امثالهم، تراز اولیه در حال تما

خواهد  شتریمخارج دولت، ب برای هبهر یو فشار مال ییواگرا نیچهار ساله، ا مدتمیاناست که در نیما ا

 شما آشکار کند!  یرا برا یشتریب یتا رازها دیدقت کن شتریب یمشد. به نمودار فوق ک

 یهابوده است. سال 1386سال  در کینزد گذشتهدر ای هاوج تراز مثبت بودج م،یکنیم مشاهده

ت دولای هبودجمخارج  دولت، منابع شیافزا با همراه. بودهمراه  یدرآمد نفت یریگبا اوج 1386و  1385

منابع و مخارج و  ادیفاصله ز جهی( و در نتیابودجهای هحرکت همراه چرخ اصطالح بهشود )یم ادیهم ز

 یهاسال درفاصله  نی، ا1387 سال بودجه در دیشد نزولکند. بعد از یم دایتراز مثبت بودجه کاهش پ

به خود  یحالت نزولای هتراز بودج 1390از سال  گریار داما ب ،شودیم میترم یکم 1389 تا 1388

ها . از آن سال به بعد، دولتکندیخط صفر را رد مها میتحر دیبا تشد 1391در سال  نکهیتا ا ردیگیم

  اند.بودهای هفشار بودج ریز

 یبودجه با آن چطور بوده و تحرك مال کرده؟ ارتباط یرییچه تغها سال نیاما اوضاع اقتصاد در ا

 .دیرا دنبال کن یبعد یکرده؟ نمودارها یرییدولت چه تغ

 

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

(درصد از تولید ناخالص داخلی)تراز کلی بودجه 

(درصد از تولید ناخالص داخلی)تراز اولیه بودجه 
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 دیتول شکاف و( يداخل ناخالص دیتول از)درصد  بودجه هیاول تراز. 13 نمودار

 (يداخل ناخالص بالقوه دیتول از)درصد 

 
 .قیتحق محاسبات :مأخذ

 

شکاف  ر،یاخ یهاسال یط میکنی. مالحظه مدیدقت کن دیتول، به نوسانات شکاف 13در نمودار 

 یعبارتبه ایخنک شدن  نیشده و اقتصاد در حال خنک شدن بوده است. ا یمنف 1391از سال  دیتول

 دهیصفر رس یکیزدبه ن باًیتقر دیشکاف تول 1395کرده است. در سال  دایادامه پ 1394دوره رکود تا سال 

 دیتول تی، ظرفسال دو نیاقتصاد در ا ،یعبارتبهصفر قرار داشته است.  یباال یاندک 1396 سال و در

 روند گرم شدن تا ،یفعل تیشود در صورت ادامه وضعیم بینیپیشکرده است.  یابیبلندمدت خود را باز

 تیفوق، ارتباط بودجه با وضع با بازگشت دوباره به نمودار دیادامه داشته باشد. تالش کن 1400 سال

 .دیریو سپس مطالعه ادامه متن را از سر بگ دیکن تأمل هی. چند ثاندیکن یابیرا ارزها الس نیاقتصاد در ا

 زیچاقتصاد  طیآن به شرا ربطدولت در بودجه و  ماتیتصم اب ارتباط درنمودار  نی. ادیرا خسته نکن خودتان

 دهیدمدت سنجنبل طینسبت به شرا د،یرا با استفاده از شکاف تول داقتصا تیاگر چه وضع زیرا ،دیگوینمبه ما  یادیز

 ندو رونق همان یرکود طیشرا که یطوربه ،رونق و رکود است ریثأتتحت  ه،یتراز اول ریمقاداما نوسانات بودجه و  م،یا

 همان گونه که نکاریا یدهد. براینمبودجه را  قیلت از طردو یاقتصاد ماتیاجازه مشاهده تصم نیسنگ زینو کی

را هم  یساختار یاهبودج یهاو شاخص میبروتر قیعم یکم یاهبودج تریت یهااز شاخص دیاشاره شد با قبالً

را هم مالحظه  یرونق نفت یهاسال یتحوالت اقتصاد دیتالش کن د،ینگاه کن 4به نمودار  نکهی. اما قبل ازامینیبب

 یمعن چه به اقتصاد، 1386سال  در مثبت دیتول شکاف براساس اقتصاد یداغ که دآورییاد ه ب دیکن تالش و دیکن
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 (.رسد!یم 25 یبعد به تورم باال سالدر حال رونق،  : اقتصادِیکمک)اشاره  است بوده

 یاقتصاد طیشرا و بلندمدت تیظرف به نسبت اقتصاد یواقع طیشرا زمانهم مشاهده به نوبت اکنون

 .دینیبب را 14 نمودار. رسدیم بودجه در دولت تحرك و بودجه

 

  دیشکاف تول ،يموضع مال ،يتحرك مال ،يساختار هی. تراز اول14 نمودار

 (بالقوه يداخل ناخالص دیدرصد از تول ي)همگ

 
 

 یقبل نمودار در که را دیتول شکاف. است آسان اریبس خود، اندازغلط هرظا برخالف نمودار، نیا

و  شودیم صفر دیتول شکاف 1396 و 1395)سال  ندارد آن به نسبت یدیجد زیچ و میکرد مالحظه

 هیاول تراز. میکنیم شروع یساختار هیاول ترازشروع از  یگرم شدن است(، پس برا ریاقتصاد در مس

 سال از خود،ای هبودج بلندمدت طیشرا نسبت به دولتای هبودج هیاول تراز که دهدیم نشان یارساخت

 در تراز نیا(. تراز نیا ازتر نییپا ایباالتر  ی)اندک است کرده نوسان صفر تراز نقطه حول باًیتقر 1390

 فشار رغمیعل را هاسال نیا دولت گر،ید یعبارتبه .است بوده صفر عمالً 1394 و 1393، 1392 یهاسال

 کندیم سقوط هیاول تراز یکسر، 1395 سال از اما! است کرده رد یمتریلیم د،یتول یمنف شکاف و یرکود

 در را پاسخ چرا؟. است بوده بهبود حال در اقتصاد سال، نیا در که است یدرحال نیا. شودیم بدتر و

 ناگاه به 1395دولت در سال  یموضع مال شودیم مالحظه. دینیبب یمال تحرك و یمال موضع نوسانات

 پا سال نیا در دولت گر،ید عبارتبه. رسدیم بالقوه یداخل ناخالص دیتول درصد دو به و شودیم مثبت

 دهیرس خود بلندمدت تیظرف به نکیا که نشد گرم حال در اقتصاد بتواند تا گذاردیم بودجه گاز یرو را

 شتریدرصد ب 2 یسال، نسبت به موضع سال قبل نیدر ا مثبتای هبودج موضع. کند کیتحر شتریب را

 ،یفعل روند ادامه صورت در شودیم بینیپیشدولت هم مثبت بوده است.  یتحرك مال ،یعبارتبهبوده و 

در بودجه  رودیم حفظ کرده و انتظار 1396در سال  باًیتقر همچنان را بودجه در ودخ مثبت موضع دولت
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 اندك نوسان با زین آن از بعد یها( و سال1397بودجه  حهیعملکرد ال بینیپیش)باتوجه به  ندهیسال آ

 در هم آن از بعد یهاسال و 1397 سال در همچنان دولت یپا گر،ید عبارتبه. کند حفظ نییپا به رو

 داشته وجود یخاص یمال تحرك ،یفعل طیشرا با است دیبع اما. است گاز یرو یفعل طیشرا ادامه صورت

 تصور دیتوانیم یراحت یبرا(. کند دایپ شیافزا قبل سال موضع به نسبت مثبت یمال موضع یعنی) باشد

 آن دیتوانینم اما ،بود خواهد هم 1397 سال در و است گاز دالپ یرو پا شده، گرم نیماش موتورِ دیکن

 آنکه ضمن(. یتورم)مالحظات  شود داغ اندازه از شیب اقتصاد است ممکن زیرا ،دیده فشار انتها تا را

 مالحظات. دینکن چپ هم و دیبسوزان نیبنز دیبتوان هم تا باشد داشته وجود دیبا هم الزم نیبنز و منابع

 . شوندیم بحث گزارش نیا گرید یهابخش در «یمال یداریپا» و «یمال یفضا» عنوان تحت ریخا

 

 یمال یداریپا و یمال یفضا

تومان از محل فروش  اردیلیم هزار 43از  شیکرده که ب بینیپیش ندهیبودجه سال آ حهیدر ال دولت

 هیتسو بابت زین تومان اردیلیم هزار 30 حدود مقابل در وقرض( کند ) یمال تأمیناوراق قرضه و امثالهم، 

 امسال و و فروخته قبل یهاسال در که یاوراق ای داده انجام قبل یهاسال در که ییهاوام سود و اصل

 یمعناقتصاد و بودجه چه  طیچه؟ و در ارتباط با شرا یعنیرقم  نیپرداخت کند. ا شوند،یم دیسررس

و سپس از ظاهر عدد مذکور فاصله  میدهیم حیتوض را مربوطه مقدمات یکم ابتدا منظور، نیا یبرا دارد؟

 .میکنیم مشاهده یتربزرگ نهیزم در را مذکورای هبودج استقراض یمعنا و گرفته

اگر دارند به  ایبخرند  یمنزل مثالًاقتصاد خانواده خود دارند.  یبرا ییهاسرپرستان خانوار برنامه معموالً

کارها  نیا یاما برااجاره کنند و ...  یبهتر یداشته باشند، جا یبهتر نیهستند، ماش یترفکر منزل بزرگ

 چطور؟ ندهد کفاف درآمدها اگر اما. شود نییتع درآمدها از دیبا کارها نیا منابع قاعدتاًپول الزم است. 

 وام یحت و آشنا و دوست از کردن قرض چطور؟ را اش هیبق. کرد جبران شتریب کار با توانیم را یبخش

 همدر آينده  درآمدها انيكه با جر ييجا تا» که تاس نیا متعارف پاسخ کجا؟ تا استقراض اما. یبانک

 یطیشرا همان نیا .«میبده پس را شده گرفته يهاقرض میبتوان هم و میبگذران روزگار میبتوان

 استقراض با آن مواجهند و به آن اصطالحاً قیاز طر یمال تأمینبودجه و  میدر تنظ هم هادولت که است

 استقراض در یکمتر تیمحدود است ممکن بودن، دولت واسطهبه دولت البته. ندیگویم «یداریپا»شرط 

و ممکن  شودیم دولت یمال تیفعال که رسدیم ییجا به و دارد یحد هم آن باالخره اما باشد، داشته

 .ندیگویم «يداريپا آستانه»جا را نیاست وارد بحران شود. ا

 یچقدر فضا گرید عبارتبه ای است باز چقدر دستمانروزمره  یزندگ یامور مال یبرا یزیربرنامه در

با استفاده  میکه بتوان ییتا جا -قرض  قیاز طر یمال تأمینرا با حداکثر امکان  مانیاگر درآمدها م؟یدار یمال

محدوده باز بودن  م،یکم کن یمخارج فعلو سپس از  میجمع کن – میآنها را پس بده یآت یاز درآمدها
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استقراض، مخارجمان را  قیاز طر میتا بتوان میکن یزیربرنامهآن  یرو میتوانیم که دیآیم دست به دست

شده  فیآن تعر یبرا قیدق یبرقرار است و البته شاخص تیوضع نی. در بودجه دولت هم هممیکن ادیهم ز

 يمال تأمینعبارت است از فاصله  فيطبق تعر يمال ي. فضاندیگویم «يمال يافض»است که به آن 

آنها به مشکل  هيكه در تسو يطوربه يبده قياز طر يمال تأمینتا سقف  يبده قياز طر يفعل

 معموالًفاصله را  نیا استقراض دستش باز است(. قیاز طر یمال تأمین یدولت چقدر برا یعبارتبه ای)نخورد 

 فی)تعر باشد هم سهیمقا قابل البته و بهتر ریتفس قابل که سنجدیم کشورها یناخالص داخل دیبه نسبت تول

 نظرگرفتن در بدون کشور، در شده دیتول خدمات و کاال مجموع یعنی یداخل ناخالص دیتول شده ساده

 (.سال کی یط آنها، دیتول یبرا شده استفاده یاهواسط خدمات و کاالها

آمار  نکهیا مثالًوجود دارد.  یمختلف یهاروش یهمان آستانه بده ایسقف خطرناك  نییتع یبرا 

اتفاق افتاده که نسبت  یزمان قاًیدق کشورهاای هبودج بحران موارد از یمین از شیب دهد،یم و ارقام نشان

بوده که  یزمان هابحران سومدو ای و دهیرس درصد 40 یحوال بهشان  یص داخلناخال دیآنها به تول یبده

 72حدود  اند،شدهکه دچار بحران  ییتمام کشورها یمتوسط بده ایدرصد بوده و  60 ینسبت حوال نیا

شته باشد، سقف وجود دا نیا یبرا یشمول و راحتجهان اریمع نکهیا یبرا معموالًدرصد بوده است. 

 آستانه حد ،یالمللبیناجماع  زیو ن شودیم ارقام و اعداد یرو ییکارها ندیبرآ از یالمللبین یهاسازمان

 رانیمثل ا ییکشورها یبرا يداخل ناخالص دیتول به يبده. حد آستانه نسبت کنندیم فیتعر یبده

 نسبت دیبا کرد، رد را درصد 50 نسبت، نیا اگر که یمعن نیا به. تاس شده نییتع درصد 70 تا 50 نیب

 هیناح به ورود. است شده زابحران «خطرناك» هیناح وارد کرد رد را 70 اگر و میباش «حساس» آن به

 احتمال که معناست نیا به بلکه شد، میخواه بحران وارد خودکار طوربه که ستین یمعن نیا به خطرناك

 1.است ادیز بحران روزب

و در  1397 سال در بودجه یمال یفضا مینیبب م،یموضوع آشنا شد نیا یمقدمات میحاال که با مفاه

)نمودار  میاندازیب کشورها یبرخ یمال یفضا به ینگاه آن از قبل. است چگونه رو شیپ و گذشته یهاسال

 اسم یجلو یافقای هلیم نمودار اندازه. ستین ارقام و اعداد در دقت به یازین نمودار نیا فهم یبرا(. 15

 کشورها یفعل تیوضع هم قرمز تا سبز یرنگ یهافیط و دهدیم نشان را آن یمال یفضا زانیم هرکشور،

 .است یبده بحران به یکینزد بابت از

          63 

                                                 
 نیا حوصله در که دارد وجود موضوع نیا سنجش یبرا زین یگرید یهاشاخص ،یداخل ناخالص دیتول به یبده نیا بر علوه. 1

 . ستین گزارش
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 (يداخل ناخالص دیلتو از)درصد  مختلف يكشورها بودجه در يمال يفضا. 15 نمودار

 
 .IMF، 2017 ،یمود :مأخذ

 

به ته  ژاپن و قبرس صفر است و عمالً ونان،یدر  یمال یفضامثال،  برایکه  مینیبیم نمودار نیا در

. البته دارد ودوج هاآن در دیشد تالطم بروز احتمال و انددهیرس یبده قیطر ازای هبودج یمال تأمین گید

دارد. بالعکس،  یشده، وضع بهتر تأمینآن نه از خارج، که از داخل کشور  یبده شتریآنکه ب دلیلبهژاپن 

در  یناخالص داخل دیبه تول یاست که نسبت بده یبدان معن نیاست. ا 250در نروژ حدود  یمال یفضا

 آستانه حد به دنیرس تا ،یفعل وضع( برابر 5/2) درصد 250درصد است، تا  30 ریکشور که االن ز نیا

 .دارد شیافزا تیقابل( کشور نیا یبرا 100 تا 85)حدود 

در  مدتمیان بینیپیشو  1397بودجه سال  ر،یاخ یهاسال بودجه در یمال یفضا، 16 نمودار در

 . میکنیرا مالحظه م یفعل طیصورت ادامه شرا
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  يمال ي. فضا16 نمودار

 (.p.p)درصد فاصله بودجه(  يدارياز آستانه عدم پا يناخالص داخل دیبه تول يعموم ي)درصد فاصله بده

 
 .قیتحق محاسبات :مأخذ

 

 یشدن ترازها یو منف گذشته یهاسال یاقتصاد تحوالت دنبالبه که شودیم مشاهده فوق نمودار در

 1392در سال  که یطوربهبودجه کاسته شده است،  یمال یاز فضا ،یاز محل بده یمال تأمین دیبودجه و تشد

گسترش  یدر آن سال برا یبده جادیشده در بودجه، همچنان توان ا جادیا یِدرصد بده 125از  شیبه اندازه ب

درصد و در سال  40به حدود  1395در سال  دو برابر، ریبه ز 1393فضا در سال  نیمخارج وجود داشته است، ا

 اقتصاد تحوالت از ما برآورد به توجه با شودیم ینیبشیپاست.  دهیشده رس جادیا یدرصد بده 30 ریبه ز 1397

 گرا دولت نکهیا یعنی نیا شود، تیتثب درصد 15 تا 10 حدود در یمال یفضا نده،یآ یهاسال در بودجه و کالن

 65 64 .دیرس خواهد یمال تالطم مرز به دهد انجام را کار نیا کند استقراض تواندیم آنچه از شتریب یکم

 بودجه در که اوراقی حد در دولت اگر ،1396سال  انیدر پا دهد،یم نشان ما محاسباتدیگر  عبارتبه

 یداخل ناخالص دیتول درصد 53 تا 52 حدود در احتماالً یعموم یبده شده است اوراق بفروشد، بینیپیش

 یهاسال یط اقتصاد، به خاص شوك نشدن وارد و یفعل تیوضع ادامه صورت در جیتدر به و بود خواهد

 نشان ما. محاسبات دیدرصد خواهد رس 60 یبه باال 1400در سال  که یطوربه افتیخواهد  شیافزا ندهیآ

همچنان معادل سال  یعموم ی، شاخص بده1400و در افق سال  مدتانیمخواهد در اگر دولت ب دهد،می

 به نسبت درصد 7/0تراز خود را در حد  دیثابت، با طیشرا رینکند، با فرض سا دایپ شیباشد و افزا 1396

 دیدرصد تول 5/1 یاز منف شی)که ب یفعل تیکه البته با توجه به وضع 1دارد نگه مثبت ناخالص دیتول

 دیبا دولت زیرا 2.خواهد بود یاقتصاد و مردم کار سخت یدولت و هم برا یاست(، هم برا یناخالص داخل

کارمندان و  لیدستمزدها و عدم امکان تعد یکه با توجه به چسبندگ دهد کاهش را خود مخارج بتواند

 شتریاست و اقتصاد و مردم هم ب یکار سخت دهندیم لیکه بخش عمده بودجه را تشک یمخارج ضرور ریسا

                                                 

 (Debt Stabilizing Primary Balance) بودجه كنندهمتعادل اولیه تراز اصطلحاا . 1

ها پژوهش مرکز یهاگزارش ریسا به مختلف، یوهایسنار برآورد و یعموم یبده یداریپا مورد در شتریب اتیئجز یبرا. 2
 .دییرماف مراجعه
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در بودجه نباشد.  یبده جادیبه ا ازیتراز بودجه مثبت شده و ن تیبدهند که در نها اتیکنند و مال دیتول

 .دارد توجه قابل همت و اجماع ،خوب مدیریتبه  ازیاما ن ،است یامر شدن نیالبته ا

 یدولت موظف است شاخص نسبت بده د،یگویباره م نیر ابرنامه ششم توسعه د نکه،یا یادآوری

درصد  40در سطح حداکثر  ششم برنامه طول در را یناخالص داخل دیبه تول یدولت یهاشرکتدولت و 

 امر دور از دسترس است. نیا ،یفعل تیحفظ کند. با وضع
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 ساده زبان به بودجه. 2 شورکل ک 1397بودجه سال  حهیال یبررس :گزارش عنوان

 

 

 )گروه بودجه( یومبخش عم اقتصاد مطالعات :دفتر نام

 بارآتش دیتوح: نيو تدو هیته

 یارمحمدیان ناصر فروش،پیله میثم ،موسوی جاللی: عاطفه همکاران

 سبحانیان سیدمحمدهادی قاسمی، محمد: يعلم ناظران

 برنامه، بودجه و محاسبات  کمیسیون: يمتقاض

 ــــــ: يتخصص راستاريو

 ــــــ: يادب راستاريو
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