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 « حيمحمن الرّبسم ا... الرّ» 
 سالمٌ علیکم

و ارواح طیبه شهداي  راحل ر حضرت امامبا درود به روح مطهر و منوّبا حمد و ستایش به درگاه خداوند منّان و 

به محضر  احترامو با تقدیم  )مدظله العالي( صحت و سالمتي براي مقام معظم رهبريطول عمر با برکت و و آرزوي  گرانقدر

از ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي و هیأت رئیسه محترم که این وقت  ملّت شریف ایران،محترم نمایندگان شما 

 مینششبه عنوان بیست و کل کشور را  3131را در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دادند تا گزارش تفریغ بودجه سال 

مجلس شوراي م و چهارمین گزارش متوالي در دوره نه گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي

 نمایم.  ارائه کنیم، تشکر مي اسالمي

نمایندگان ملت  دقیق کارشناسيهاي  یقیناً، تصویب قوانین بودجه سنواتي محصول زحمات بي دریغ و بررسي

موقع، بهترین پاسخ به منظور ارج نهادن  هدقیق و ببودجه اینجانب معتقدم اعمال نظارت موثر و ارائه گزارش تفریغ  ؛است

ت کشور دیوان محاسبابه این اقدام مهم و خطیر نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي است. بر این اساس مجموعه 

( قانون اساسي، گزارش تفریغ 55هاي کلیه منتخبین ملت بر اساس اصل ) ، منبعث از حمایتبا انگیزه و دلگرمي مضاعف

گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزي شکوهمند انقالب  مینششرا به عنوان بیست و کل کشور  3131بودجه سال 

 نماید. مي تقدیممجلس شوراي اسالمي و چهارمین گزارش متوالي در دوره نهم  اسالمي

هاي مالي و محاسباتي  و حسابرسي  گزارش محصول بررسي این همچون سنوات گذشته تأکید نمایم استالزم 

لذا  و متغیرهاي کالن اقتصادي را تبیین و تشریح نماید ها که تأثیر بودجه بر شاخص این قابلیت را دارد و است

، آثار اقتصادي این گزارش شوراي اسالمي هاي مجلس مراکز علمي و پژوهشي به ویژه مرکز پژوهش گردد  پیشنهاد مي

 د.ررسي و نتایج آنرا به نمایندگان محترم ارائه نماینمهم مالي را بر تورم، نقدینگي، تحوالت ارزي، اشتغال و غیره ب

و پاسخگویي مالي از حیث رعایت  عموميبا هدف ارزیابي عملکرد بخش  گزارش تفریغ بودجه کل کشور چهاگر

هاي اجرایي،  اي و بررسي کارآیي و اثربخشي فعالیتهاي انجام شده توسط دستگاه قوانین و مقررات و محدودیتهاي بودجه

 مشروح گزارش

 ارسال به مجلس شورای اسالمی
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بایست با ارائه شمائي از گردش مالي کشور مبناي تنظیم راهبردهاي  و به اتکاء اصل شفافیت، مي گردد و تنظیم ميتهیه 

تأمین سازمان  ها، نظیر شهرداريها  به دلیل عدم درج اعتبار برخي از دستگاهلیکن مالي و اقتصادي کشور تلقي گردد 

( 5( شرکت دولتي مندرج در جدول شماره )341همچنین عدم درج منابع و مصارف تعداد یکصد و چهل )و  اجتماعي

به دلیل عدم تفریغ بودجه گزارش  الًاین مهم محقق نشده و مآ کل کشور3131سال در بودجه ( 1پیوست شماره )

  لي در تصمیمات کالن اقتصاديتواند مبنایي اص نمي گردش مالي کشور حجم ازمل و منسجم اطالعات کا شمولیت به

با اصالح قانون برنامه و بودجه و قانون تصمیمات دقیق و سنجیده پیشنهاد دارد؛  اخذ لذا با توجه به ضرورت ؛ تلقي گردد

 گردد. این نقیصه مرتفعمحاسبات عمومي کشور 

ها و  گردد این سند مالي  مشتمل بر برنامه منصرف از اینکه بودجه کل کشور سند دخل و خرج دولت محسوب مي

 .راستاي اسناد باالدستي تنظیم و ارائه گردد بایست در که علي القاعده مي بودههاي دولت براي مدیریت کشور  سیاست

هاي متعددي از بودجه کل کشور نظیر؛ نفت و گاز، صندوق توسعه ملي، حمایت از تولید، کشاورزي و آب، واگذاري  بخش

سازي، امور حمایتي و ... قابلیت انطباق مالیاتي، تعرفه و عوارض، هدفمند اي دولتي، پول و اوراق مشارکت، نظامه شرکت

ساله جمهوري اسالمي ایران ابالغي مقام  01هاي کلي برنامه پنجم توسعه، اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز  با سیاست

نکته حائز اهمیت اینکه تحقق سیاستهاي کلي مستلزم  تحقق معظم رهبري )مدظله العالي( را دارا هستند لیکن، 

 متغیرهاي متعدد و بعضاً متفاوت است.

( روز از سال و 071حاصل انجام کارشناسي هاي فني و تخصصي در ) کل کشور 3131تفریغ بودجه سال گزارش 

ن و مستشاران دیوان جلسه هیأت عمومي متشکل از رئیس، دادستا چندین وفني و حقوقي ( جلسه کارگروه 14)

 به تصویب رسیده است. و زودتر از زمان مقرر قانوني  3134دیماه سال بوده که در محاسبات 

محدوده  در که بوده جزء و بند (331)یکصد و نود  داراي کشور کل 3131 سال بودجه قانون واحده دهما

موردي حاکي از عدم رعایت احکام قانوني  ،درصد (53)پنجاه و نه  حدود جزء و بند( 330) دوازده یکصد وها در  رسیدگي

 و یا بخشي از آن کامل طور بهاحکام قانوني  درصد (31) حدود سیزدهبند و جزء  (04بیست و چهار ) مشاهده نشده، در
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بطور کامل یا  گذار قانون نظر مداهداف ، ( درصد31حدود شانزده ) ( بند و جزء13سي و یک ) و در نگردیده رعایت

 .است نشده محققاز آن بخشي 

پس از کسر ارقام دوبار منظور  از بُعد منابع و مصارف 3131در سال  ، بودجه کل کشورقانون بر اساس ارقام مصوبِ

 يتومان میلیارد( هزار 730) دوازدههفتصد و بوده که نسبت به بودجه ( هزار میلیارد تومان 311هشتصد و سه ) شده بالغ بر

 ( درصد افزایش داشته است.31)سیزده  حدود ()بر مبناي قانون اصالح قانون بودجه کل کشور 3130سال 

( هزار میلیارد 033)دویست و یازده به مبلغ « منابع عمومي دولت»شامل  3131در سال بودجه کل کشور قانون 

هاي دولتي، بانکها و  منابع شرکت»و ( هزار میلیارد تومان 04)بیست و چهار به مبلغ « درآمدهاي اختصاصي»، تومان

دویست و از مبلغ باشد.  مي ( هزار میلیارد تومان537)نود و هفت پانصد و به مبلغ « موسسات انتفاعي وابسته به دولت

( 47) چهل و هفت ( هزار میلیارد تومان آن، معادل311)یکصد ( هزار میلیارد تومان منابع عمومي دولت مبلغ 033)یازده 

مربوط به  درصد (13) سي و هشت معادل( هزار میلیارد تومان آن 31) هشتاد، مبلغ «درآمدها»بوط به مردرصد 

آن مربوط به  درصد (35) پانزده معادل ( هزار میلیارد تومان13) یکسي و و مبلغ « اي هاي سرمایه واگذاري دارائي»

 باشد. مي« هاي مالي واگذاري دارائي»

( هزار میلیارد 373منابع عمومي دولت به مبلغ یکصد و هفتاد و هشت ) 3131ل مطابق گزارش تفریغ بودجه سا

( هزار میلیارد تومان 01( درصد بودجه مصوب، درآمدهاي اختصاصي به مبلغ بیست )34تومان معادل هشتاد و چهار )

تفاعي وابسته به دولت ( درصد بودجه مصوب و منابع بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات ان33معادل هشتاد و نه )

( درصد ارقام مصوب تحقق یافته 300( هزار میلیارد تومان معادل یکصد و بیست و دو )771به مبلغ هفتصد و هفتاد )

 است. افزایش بودجه شرکتهاي دولتي ناشي از اصالح ارقام بودجه آنها در طي سال بوده است. 

رشد  3131لغایت  3133کل کشور طي سالهاي مصوب دهد بودجه  هاي گذشته نشان مي بررسي روند سال

( هزار میلیارد تومان 113) نه( درصدي را تجربه نموده بطوریکه از سیصد و شصت و 04متوسط ساالنه بیست و چهار )

کل  3131سال قانون بودجه ( هزار میلیارد تومان در 311به رقم هشتصد و سه )کل کشور  3133سال قانون بودجه در 
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( درصد ظرف پنج سال 333ت؛ به عبارتي قانون بودجه کل کشور با رشدي معادل یکصد و هجده )رسیده اسکشور 

تقریباً بیش از دو برابر افزایش یافت. روند افزایشي بودجه کل کشور هرچند کندتر از سنوات قبل، در تصویب قانون 

به  3131( درصدي نسبت به سال 4ار )نیز ادامه داشته بطوریکه بودجه کل کشور با رشد حدوداً چه 3134بودجه سال 

رسیده 3134سال  در( هزار میلیارد تومان )مطابق با سقف اوّل قانون بودجه( 313رقمي معادل هشتصد و سي و یک )

رغم افزایش بودجه سنواتي در هر سال شاهد رکود تورمي نسبتاً مزمن در اقتصاد کشور  است؛ این در حالیست که علي

  فت کشور به نسبت افزایش بودجه سنواتي اتفاق نیفتاده است.و توسعه و پیشر بوده

دو هزار و بالغ بر   3131لغایت  3133از کسر ارقام دوبار منظور شده( طي سنوات  مجموع بودجه کل کشور )پس

بیست و  معادل هزار میلیارد تومان )( 301) و بیست و سه هشتصدهزار میلیارد تومان بوده که ( 0،353) نهصد پنجاه و نه

 درصد( به درآمدهاي (1سه ) معادل( هزار میلیارد تومان )34) چهارنود و درصد( آن به منابع عمومي دولت،  (07هفت )

هاي  درصد( به بودجه شرکت (71هفتاد )معادل هزار میلیارد تومان ) (0،310دو هزار و یکصد و شصت و دو )اختصاصي و

درصد  (33هشتاد و نه ) اختصاص داشته است. در طول این دوره بطور متوسط ها و بیمه ، بانکعمومي، مؤسسات دولتي

اري واگذ»رصد از ( د34هشتاد و چهار ) هزار میلیارد تومان، (107سیصد و بیست و هفت ) معادل« درآمدها»از 

واگذاري »از د ( درص13سي و هشت ) هزار میلیارد تومان و( 073معادل دویست و هفتاد و یک )« اي هاي سرمایه دارائي

 (30نود و دو )ها نیز هزار میلیارد تومان وصول شده است. از حیث پرداخت( 53پنجاه و یک ) معادل« هاي مالي دارائي

درصد از اعتبارات تملک ( 51پنجاه و شش )هزار میلیارد تومان، ( 511اي حدود پانصد ) درصد از اعتبارات هزینه

هاي  درصد از اعتبارات تملک دارائي( 37هفده )هزار میلیارد تومان و ( 331یزده )یکصد و س معادلاي  هاي سرمایه دارائي

 هزار میلیارد تومان محقق شده است.  (313یکصد و سي و نه ) معادلمالي 

اي و  هاي سرمایه سهم درآمدها، واگذاري دارائي3131لغایت  3133هاي  بر اساس ارقام قوانین بودجه سال 

سي و نه درصد،  (45چهل و پنج )سال به ترتیب معادل  پنجدر هاي مالي از مجموع منابع عمومي کشور  واگذاري دارائي



6 

 

در  هاي مورد اشاره مبین آن است که لهاي تفریغ بودجه سا نتایج گزارشدرصد بوده لیکن ( 31شانزده ) درصد و( 13)

 باشد. ميدرصد ( 3هشت )درصد و ( 40چهل و دو )درصد،  (51پنجاه ) عمل این نسبت به ترتیب معادل

در از مصارف عمومي دولت  هاي مالي  اي و تملک دارائي هاي سرمایه اي، تملک دارائي سهم اعتبارات هزینه

 (31ده )درصد و ( 04بیست و چهار )درصد،  (11شصت و شش ) به ترتیب معادل 3131لغایت  3133 سال پنجمجموع 

درصد محقق گردید. این امر با توجه به ( 0دو )درصد و  (33هجده )درصد، ( 31هشتاد ) درصد تعیین شده که در عمل

هاي کلي اقتصاد  ( سیاست01) ( و31هاي کلي برنامه پنجم توسعه و بندهاي ) ( سیاست03اهداف مدنظر در بند )

گذاري و تولید  هاي عمومي کشور،سرمایه جویي در هزینه مقاومتي مبني بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، صرفه

 محتاج بازنگري است.قابل تأمل بوده و ثروت 

في مابین  تراز عملیاتي از تفاوت است.« تراز عملیاتي»، محاسبه  هاي ارزیابي عملکرد بودجه یکي از شاخص

. بر اساس ارقام قانون بودجه و گزارش تفریغ بودجه آید به دست مي هاي جاري هزینهدرآمدهاي منابع عمومي دولت و 

بدین معني است دولت نتوانسته ازمحل  شاخص تراز عملیاتي کشور منفي بوده که این امر 3131لغایت  3133هاي  سال

اي و مالي خود را  هاي سرمایه هاي جاري خود را تأمین نماید و براي جبران این کسري ناچار است دارایي درآمدها، هزینه

بررسي روند تراز  دارد. را به دنبال نوعي تبعات منفي در اقتصاد کشور که استفاده از هرکدام از آنها به واگذار نماید

روندي نشان مي دهد که تراز منفي عملیاتي در قوانین بودجه  3131تا  3133عملیاتي قوانین بودجه طي سالهاي 

در سال  تومان و( هزار میلیارد 00) دوبیست و بیش از  3133است بطوریکه مبلغ آن در سال ي را تجربه نموده افزایش

از  این مدتبار مالي جبران تراز عملیاتي در  . شایان ذکر استباشد ( هزار میلیارد تومان مي43) چهل و نهبیش از  3131

هاي مالي  بخشي از محل واگذاري دارائيو  یعني عمدتاً فروش نفت اي هاي سرمایه منابع حاصل از واگذاري دارائي محل

 بوده است.
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( هزار میلیارد تومان 37بیش از هفده ) 3133بودجه سنواتي تراز عملیاتي در سال اي تفریغ ه بر اساس گزارش

هزار میلیارد تومان افزایش یافته که خود بیانگر افزایش  (44چهل و چهار )به  3131منفي بوده که این کسري در سال 

  هاي جاري است. جهت جبران هزینه اي وابستگي دولت به سایر منابع بودجه

و مصوب وجود شکاف میان مبالغ نکته حائز اهمیت دیگري که در ارزیابي عملکرد بودجه باید به آن اشاره کرد 

معادل  3133بیني شده در سال  باشد. میزان این فاصله نسبت به مبالغ پیش مي از بُعد منابع بودجه عمومي دولتعملکرد 

درصد، در سال  (03بیست و هشت ) معادل 3133درصد، در سال  (05) بیست و پنج معادل 3131، در سال درصد35

از جمله دالیل اصلي آن مربوط  کهاست  ( درصد35حدود هشتاد و پنج ) 3131و در سال درصد  (11) سي معادل 3130

اطي انضب بيهاي  از نشانهتواند  ميبیني صحیح منابع و مصارف در قانون بودجه سنواتي بوده که این خود  به عدم پیش

قابل اتکا و بیني درآمدها در بودجه غیر ه پیشتواند منجر به آن شود ک باشد. این مسئله مياخیر  پنجسالمالي طي 

هاي جاري،  هاي مصوب و روند افزایشي هزینه ر نماید؛ از سویي دیگر با توجه به هزینهگ ها غیرقابل کنترل جلوه هزینه

نماید که این  هاي مصوب با محدودیت و مشکل مواجه مي الي هزینهعدم تحقق منابع بودجه، دولت را در تأمین م

 باشد.  مي کشور در مزمن تورم عمده لیدال از يکنشاني از کسري بودجه پنهان دولت قلمداد شده و ی موضوع

 3133 سالهاي در مصارف عمومي دولتدرصد تحقق  ،هاي تفریغ بودجه مطابق با ارقام گزارش دیگر سوياز 

درصد از مصارف  75 ها حداکثر حدود بنحویکه طي این سال باشد مي معنادار اي فاصلهبروز حاکي از نیز  3130لغایت 

 (31هشتاد و سه )به حدود  3131در سال افزایشي محقق شده و این نسبت با روندي  بیني شده دولت عمومي پیش

درصد رسیده است.

، دولتي و موسسات ها شرکت»تومان رقم مصوب بودجه( هزار میلیارد 537از مجموع پانصد و نود و هفت )

هزار میلیارد تومان آن معادل ( 771هفتصد و هفتاد )کل کشور، مبلغ  3131در قانون بودجه سال « ها و بیمه بانک

 مصوب دهد سهم بودجه هاي به عمل آمده نشان مي بررسيدرصد محقق شده است. ( 300) دویکصد و بیست و 

ل شصت و معاد 3133قانون بودجه سال  دراز بودجه کل کشور  «ها و بیمه ، بانکدولتي و موسسات ها شرکت»
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رسیده  3131( درصد در قانون بودجه سال 74( درصد بوده و با روندي افزایشي به هفتاد و چهار )5/13هشت و نیم )

( قانون 44اصل ) يي کلها هاي به عمل آمده بر مبناي سیاست در کنار واگذارياین در حالي است که است. 

هاي دولت در اقتصاد  گري به معني افزایش تصديقابل تأمل بوده و  هاي دولتي شرکتافزایش بودجه  اساسي،

؛ هر چند افزایش نرخ محاسباتي دالر در قوانین بودجه سنواتي تأثیر غیرقابل انکاري بر افزایش بودجه باشد مي

 بودجه کل کشور داشته است.  قانون هاي بزرگ نفتي مندرج در تعدادي از شرکت

هاي  هاي دولتي نکته حائز اهمیت دیگري نیز وجود دارد و آن درصد تحقق بودجه شرکت در باب بودجه شرکت

درصد در سال  331از هاي دولتي نسبت به مصوب  است. درصد تحقق بودجه شرکت به بودجه مصوب آن نسبت دولتي

اي است که در ماده  رسیده که دلیل اصلي آن مربوط به اجازه 3131سال درصد در  (300) دویکصد و بیست و به  3133

هاي دولتي در طول سال مالي به این  ( قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اصالح بودجه شرکت0)

کل کشور، دهند. در زمان ارائه الیحه بودجه  و شرکتها طي سال، بودجه خود را افزایش مي ها داده شده است شرکت

اعالم نمایند تا  شان تر از میزان  واقعي کنند بودجه خود را پائین هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت سعي مي شرکت

سهام پرداخت نمایند، هرچند در  الحساب و سود علي علي الحساب مبالغ کمتري را به عنوان سهم یک دوازدهم مالیات

ملکرد از مصوب التفاوت مبالغ ع ها مکلفند مابه لي در مجامع عمومي، شرکتهاي ما تصویب صورت پس از پایان سال و

رسد براي رفع این مشکل  به نظر ميگردد.  بیني غیرواقعي بودجه منجر مي لیکن مسئله مذکور به پیشرا پرداخت نمایند 

شوراي اسالمي  هاي دولتي در زمان ارائه الیحه بودجه سنواتي به مجلس بیني صحیح ارقام بودجه شرکت پیش

 رد.یگمد نظر قرار  به صورت جدي بایست مي

 ای بيانگر آنست که:  های صورت گرفته در بخش اعتبارات هزینه بررسی

با  3131در سال  ( هزار میلیارد تومان که71اد و سه )معادل هفت 3133هاي جاري مصوب دولت در سال  هزینه 

( هزار میلیارد تومان افزایش یافته 343یکصد و چهل و نه )به رقم 3130نسبت به سال ( درصد رشد 31شانزده )

حدوداً هشتاد درصد از مصارف عمومي دولت به  3131لغایت  3133هاي  است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال
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ادامه این روند طي  است. مالي اختصاص داشته هاي عمراني و هاي جاري و تنها بیست درصد به هزینه هزینه

هاي  پرداخت هزینهاي خواهد شد زیرا  هاي آتي منجر به اختصاص تمام منابع عمومي دولت به اعتبارات هزینه سال

هاي  در شرایطي که با عدم تحقق منابع مواجه هستیم پرداخت دهد ها نشان مي بوده و بررسيناپذیر  جاري اجتناب

  .هاي عمراني مغفول واقع خواهد ماند همربوط به هزین

 يابیارز يها شاخص از يکی «عمراني  هزینه»به « هزینه جاري» نسبت :ن محترم مستحضرندنمایندگا

 يتلق وريبهره ارتقاء و کشور توسعه و رشد در راستاي اي بودجه منابع از نهیبه استفاده درجهت ها دولت یيکارا

 با مطابق. باشد  خود منابع از نهیبه استفاده جهت در دولت يکارآمد انگرینماتواند  مي  نسبت نیا بودن ترککوچ .گردد يم

بود در حالیکه بر  شده بیني پیش واحد 5/0 شاخص مذکور حدود 3130 لغایت 3133 سالهاي بودجه قانونمصوب ارقام 

 از توجه قابل انحراف از حاکيکه  بودهواحد  5/4شاخص مورد نظر معادل  ،مذکور سالهاي بودجه تفریغ اطالعاتاساس 

مبین آن است که  3131ارقام مندرج در قانون بودجه سال  .باشد مي ،نموده بیني پیش بودجه قانون در مقنن آنچه

 است.  واحد رسیده  3/4به تفریغ بودجه بر اساس گزارش  واحد بوده که در عمل 1/1شاخص مذکور معادل 

 :گاز نفت و حوزه

درصد به مقدار ( 17سي و هفت )میلیون بشکه نفت تولیدي، حدود  پنجاه و شش از مقدار یک میلیارد و  3131در سال 

و  صادرمیلیون دالر( سي و دو میلیارد و دویست و بیست و هشت )معادل  میلیون بشکه( 133سیصد و نود و یک )

مابقی . شده است تحویل پاالیشگاه ها نفت تولیدي درصد (11شصت )ششصد و سي و پنج میلیون بشکه به مقدار 

و  در مبادي اولیه، ثانویه و خطوط انتقال شده در بورس انرژي، هدررفتگي عرضهنفت خام مربوط به  ،خام توليدینفت 

 .باشد ميموجودي پایان دوره  همچنین

درصد به  (50پنجاه و دو ) بشکه میعانات گازي تولیدي، حدود( میلیون 011دویست و سه )از مقدار  3131در سال 

و پنجاه  صادردالر( هشت میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت میلیون )معادل  میلیون بشکه( 315یکصد و پنج )مقدار 
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مربوط به و مابقي شده  تحویل پاالیشگاه ها و پتروشيمی ها درصد (62بيست و شش ) میلیون بشکه به مقدار (51) و سه

موجودي  همچنینو در مبادي اولیه، ثانویه و خطوط انتقال  در بورس انرژي، هدررفتگي میعانات گازي عرضه شده 

 .پایان دوره است

منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد و پنجاه و سه  3131در سال 

د بابت بازپرداخت ( درص4میلیون دالر بوده که مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه و چهار میلیون دالر حدود چهار )

سهم بابت ( درصد 33حدود یازده ) دالرتعهدات بیع متقابل، مبلغ چهار میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون 

( درصد شرکت ملي نفت ایران، مبلغ سیزده میلیارد و بیست و یک میلیون دالر، حدود سي و 5/34چهارده و نیم )

ریالي مبلغ بیست و سه میلیارد و شصت و دو میلیون دالر، حدود ( درصد سهم صندوق توسعه ملي و معادل 13یک )

   است. اي منظور شده هاي بودجه سهم ردیف بابت ( درصد54پنجاه و چهار )

هاي جاري دولت به نفت و افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي از مناابع   قطع وابستگي هزینهشایان ذکر است 

منااب  و  »دیدگاه باه مناابع نفات و گااز از منباع تاامین بودجاه عماومي باه          حاصل از صادرات نفت و گاز و تغییر 

( سیاست هاي کلي برنامه پنجم توسعه ابالغي مقام معظم رهباري و  00بموجب بند )«های زاینده اقتصادی سرمایه

جااري دولات   هاي  سهم تأمین مالي هزینه لذا گذاري شده است ( قانون برنامه پنجم توسعه، هدف014بند )ج( ماده )

هاي ارزیابي میزان وابستگي بودجاه دولات باه مناابع     از منابع حاصل از فروش نفت و گاز یکي از مهمترین شاخص

ارقام گزارش تفریغ بودجه مبین آنست که سهم منابع حاصل از صادرات نفت از منابع عماومي  آید.  نفتي به شمار مي

( 15به سي و پانج )  3131ه که در اقدامي مناسب در سال ( درصد بود47معادل چهل و هفت ) 3133دولت در سال 

اینک با حصول شرایط پساتحریم و انتظار افزایش صاادرات نفات ضارورت مادیریت بهیناه       همدرصد رسیده است. 

تقویات عوامال تولیاد در     وهاي اقتصاادي و زیربناایي کشاور     منابع ارزي و هدایت منابع به سمت توسعه زیرساخت

موجاب افازایش    ي ظالماناه ها آفریني واجد اهمیت دو چندان است و باید مراقبت کرد رفع تحریمراستاي توسعه کار

 .وابستگي بودجه به نفت نگردد
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 درآمدهای مالياتی

اي برخوردار  ریزي از اهمیت ویژه در نظام بودجه دولتها  درآمدهاي مالیاتي به عنوان درآمدهاي پایدار در تأمین هزینه

هاي مالي، توزیع درآمد و تخصیص عوامل تولید  ها به عنوان ابزاري کارآمد در اعمال سیاست این مالیاتهستند. عالوه بر 

گیرند. عدم تحقق درآمدهاي مالیاتي موجب ایجاد شرایط نامطلوب در تراز مالي دولت و به تبع آن  مورد استفاده قرار مي

 اقتصاد کشور خواهد شد.

( قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر افزایش سهم درآمدهاي مالیاتي به تولید 337)گرچه با توجه به بند )الف( ماده 

بطور متوسط  3133لغایت  3134درصد، این نسبت بدون احتساب درآمدهاي گمرکي طي سالهاي  31ناخالص داخلي به 

یافته معادل  صاد توسعهباشد لیکن نسبت مذکور در اقت درصد مي 7درصد و با احتساب درآمدهاي گمرکي معادل  5معادل 

درصد از تولید ناخالص داخلي است بنابراین نسبت به  11تا  01درصد و در اقتصادهاي در حال توسعه معادل  41تا  11

 المللي بسیار فاصله وجود دارد. اهداف مقرر در قانون برنامه و سطح استاندارد بین

 (10) سي و دو درآمدهاي مالیاتي به منابع عمومي دولت ازدهد که نسبت  نتایج حاصل از گزارش تفریغ بودجه نشان مي

 افزایش یافته است.  3131درصد در سال  (41چهل )به  3133درصد در سال 

در عنوان شاخصي از شکل تامین مناسب مخارج جااري دولات    هاي جاري به شاخص نسبت درآمدهاي مالیاتي به هزینه

( 337هاي جاري دولات دارد کاه ایان مهام در مااده )      لیاتي در تامین هزینهنظر گرفته شده و اشاره به نقش درآمدهاي ما

بررسي شاخص فوق بر اساس گزارش تفریغ بوجه و ارقاام مصاوب    گذاري گردیده است.  قانون برنامه پنجم توسعه هدف

درصاد از هزیناه    45درآمدهاي مالیاتي کمتر از  3131لغایت  3133هاي  دهد که در بازه زماني سال قانون بودجه نشان مي

هااي   هاي جاري دولت را پوشش داده و بقیه اعتبار مورد نیاز از محل سایر درآمادها و مناابع حاصال از واگاذاري دارایاي     

درصاد  و در عمال بار اسااس      47نسبت یاد شده در قانون بودجه معاادل   3131شود. البته در سال  اي تأمین مي سرمایه

گاردد جهات تحقاق     . پیشنهاد ماي بالغ گردیده استدرصد  (51پنجاه ) معادل به طي روندي مناسب گزارش تفریغ بودجه

تر نسبت باه تهیاه آیاین ناماه      ، دولت محترم هرچه سریعدرآمدهاي مالیاتي از منابع عمومياهداف مقنن و افزایش سهم 
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رسایده و از ساال   هاي مستقیم که اخیراً باه تصاویب مجلاس شاوراي اساالمي       هاي اجرایي قانون اصالح قانون مالیات

بیني شاده در   اجرا خواهد شد اهتمام نماید. ضمناً با توجه به سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهاي مالیاتي پیش3135

تواند نقش بسیار زیاادي در تحقاق درآمادهاي مالیااتي      قانون بودجه سالیانه، اجراي صحیح و کامل این مأخذ مالیاتي مي

 دولت داشته باشد.

بودجه با اهداف و سیاستهاي وضع شده در اسناد باالدستي منجمله قوانین برنامه توسعه، نمایانگر حرکت در انطباق 

جهت تعیین شده براي دستیابي به رشد و توسعه مي باشد و نبود رابطه منطقي و منسجم بین بودجه و اهداف و 

شود بودجه با اتکاء کمتر بر ذخایر زیرزمیني و  سیاستها، بیانگر عدم تناسب است؛ در سالهاي اخیر در حالیکه سعي مي

باالخص نفت و گاز تنظیم شود، عمالً مشاهده مي شود مبالغ معتنابهي از منابع مالي از محل فروش نفت وگاز تامین مي 

شود. از سوي دیگر عدم تکافوي مبالغ بودجه اي موجب مي شود فعالیت هاي مدنظر قابل اجرا نبوده و اهداف و سیاست 

 هاي مشخص، قابل دستیابي نباشد.

 صندوق توسعه ملی

( قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي با هدف 34( سیاستهاي کلي برنامه پنجم و ماده )00مطابق بند )

تبدیل بخشي از عواید ناشي از فروش نفت و گاز به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمایه هاي زاینده اقتصادي و حفظ 

 تبصره که برخي از احکام مندرج در هاي آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشکیل شده در حالي سهم نسل

کل کشور از حیث عدم انطباق با مصارف پیش بیني شده براي منابع صندوق توسعه ملي و  3131( قانون بودجه سال 5)

بر عدم همخواني با فلسفه وجودي و اهداف اولیه اعطاي تسهیالت ریالي به متقاضیان در بخش هاي مختلف عالوه 

مدنظر از تشکیل صندوق توسعه ملي، منجر به ورود بخشي از منابع به صورت ریالي به جریان اقتصاد ملي شده که با 

وجود دشواري جهت دسترسي به منابع ارزي مذکور توسط بانک مرکزي، موجب افزایش نقدینگي و نهایتاً تورم گردیده 

 است. 

( دالر 35130311111111منابع صندوق توسعه ملي بالغ بر پانزده میلیارد و یکصد و بیست و یک میلیون ) 3131ر سال د
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%( از منابع سال مذکور و 53( ماده واحده مقرر گردیده پنجاه و نه درصد )5بوده که در اجراي احکام بندهاي تبصره )

ه صورت ریالي یا ارزي صرف موضوعات مصرح در بندهاي تبصره همچنین معادل پنج میلیارد و هفتصد میلیون دالر ب

%( از منابع سال مذکور و همچنین معادل ریالي دویست میلیون 03موصوف گردد که حدود بیست و هشت درصد )

 ( دالر به موضوعات مورد نظر اختصاص یافته است.01111111111)

 ها:یارانه کردنهدفمند

( 4هاي عدالت اجتماعي طبق بند ) هدفمندسازي یارانه ها در جهت ارتقاي شاخصاستفاده از ظرفیت اجراي قانون 

( سیاستهاي کلي برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است لیکن عدم 14بند ) وهاي کلي اقتصاد مقاومتي  سیاست

نه یان گروه هاي مختلف درآمدي تغییر در روند اعطاي یارانه ها به جامعه هدف و عدم شناسایي افراد نیازمند و تفکیک م

ر به دلیل عدم حرکت دشده بلکه یارانه ها سازي هدفمندقانون  اجراي منجر به توزیع نامناسب منابع حاصل از تنها

 باشد.  مغایر سیاستهاي کلي حاکم مي ،درآمدي میان اقشار مختلف جامعه موجهِهاي غیر راستاي جبران نابرابري

هاا در ساال   مااده واحاده ، درآماد حاصال از اجاراي قاانون هدفمناد کاردن یاراناه         ( 03تبصاره )  بند )الف( مطابق

( 43چهال و هشات )   بیناي شاده کاه مبلاغ     پایش  ( میلیاارد توماان  53،111) سیصاد و و ناه هازار    پنجااه بالغ بر  3131

هاا و   ن یاراناه موضاوع مااده یاک قاانون هدفمناد کارد       هااي انارژي   از محل اصالح قیمات حامال   میلیارد تومان هزار

هااي ناان، بارق     از محال بودجاه عماومي دولات، موضاوع یاراناه      ( میلیاارد توماان   331111) سیصاد یازده هازار و  مبلغ 

 گردید. و سایر کاالها و خدمات تامین مي

هفتاد معادل ( هزار میلیارد تومان 47یافته بالغ بر چهل و هفت ) منابع تحقق 3131طبق گزارش تفریغ بودجه سال 

از محل میلیارد تومان  (15،111سي و پنج هزار و ششصد ) مبلغ که شامل بودهبیني شده  رقم پیش درصد( 73و نه )

( میلیارد 331111یازده هزار و سیصد ) مبلغو  هاافزایش قیمت حاملهاي انرژي و خوراک نقدي پاالیشگاهها و پتروشیمي

 بوده است. رانه نان، برق و سایر کاالها و خدمات مندرج در قانوناز محل بودجه عمومي دولت تحت عنوان یاتومان 
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( درصد منابع 311هاي انرژي و صد ) حامل قیمت بیني شده از محل افزایش ( درصد از منابع پیش11بعبارتي شصت )

 ه است.شد محققبیني شده از محل بودجه عمومي دولت  پیش

 بهمیلیارد تومان ( 40،511چهل و دو هزار و پانصد )بایست تا مبلغ  ، مي واحده ماده (03)ب( تبصره ) بند طبق

پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و موضوع ) نان ارانهی و اهارانهی کردن دنهدفم قانون( 7) مادهي اجرا منظور

 موادي اجرا منظور به تومانهزار میلیارد  (31ده )، تا مبلغ  (اجرای نظام جام  تامين اجتماعی برای جامعه هدف

میلیارد  (4،311چهار هزار و هشتصد )تا مبلغ ،  ( حمایت از توليد و صنعتموضوع ) ها ارانهی کردن هدفمند قانون( 3)

(  بخش سالمت)مربوط به  رانیاي اسالمي جمهور توسعه پنجم برنامه ( قانون14) ماده( ب) بندي اجرا منظور بهتومان 

 اختصاص مي یافت. بیمه بیکاري و حمایت از بیکاران متقاضي کار تومان( هزار میلیارد 0و تا مبلغ دو )

یافته  ( درصد منابع تحقق31معادل نود ) ( هزار میلیارد تومان40چهل و دو ) مبلغ، 3131 سال بودجه غیتفر گزارش طبق

به صورت  میلیارد تومان( 43،111چهل و یک هزار و ششصد )) مبلغ  خانوارو غیر نقدي به ي نقدپرداخت  سهم بابت

( 553پانصد و پنجاه و نه )غ مبلاختصاص یافته و  به صورت غیر نقدي( تومانمیلیارد ( 533پانصد و هجده )نقدي و 

بابت حمایت از  هاارانهی کردن هدفمند قانون (3) مادهي اجرا جهت یافته منابع تحقق ( درصد3معادل یک ) تومانمیلیارد 

 جهتیافته  منابع تحقق ( درصد1معادل شش ) تومانمیلیارد ( 0،341دو هزار و هشتصد و چهل )مبلغ  و تولید و صنعت

مبلغ و  پرداخت شده بخش سالمتبه  رانیاي اسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه ( قانون14) ماده( ب) بندي اجرا

بیکاري و حمایت از بیکاران متقاضي بیمه جهت یافته  منابع تحقق (3معادل یک ) تومانمیلیارد  (141صد و چهل )شش

( 710صد و سي و دو )مبلغ هفتاجتماعي پرداخت و به سازمان تامین  ها ( قانون هدفمند کردن یارانه7کار موضوع ماده )

توسط خزانه بابت تسویه تنخواه گردان و اضافه وجوه عیدانه سال یافته  منابع تحقق ( درصد0معادل دو ) تومانمیلیارد 

سازي به عنوان موجودي پایان دوره در اختیار سازمان هدفمند تومانمیلیارد ( 7هفت )مبلغ است و برداشت شده  3130

 .بوده استها یارانه
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 الیا ر (10) فیا تخفقیر و  نیز بابت تامین تومانمیلیارد ( 3،311یک هزار و هشتصد )شایان ذکر است مبلغ  

داري کال کشاور اعماال    بابت حمایت از واحدهاي تولید برق توساط خزاناه   برق ساعت لوواتیک هر فروشي ازا به

 حساب شده است.

هاي پنهاني باود کاه    نمودن یارانه ها شفاف یکي از مباني اصلي تدوین قانون هدفمند کردن یارانه مستحضرید

اساس به عناوان  گردید؛ بر این  پرداخت مي بنزین و گازوئیلهمچون هاي انرژي  حامل بهطي قوانین بودجه سنواتي 

، معاادل  3133ها در سال  از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه نمونه میزان یارانه پنهان پرداختي به این بخش پیش

از محل مبني بر تأمین منابع آن  قانونرغم تأکید  ( هزار میلیارد تومان بوده و این در حالیست که علي15سي و پنج )

 بابات یارانه پنهان هزار میلیارد تومان ( 314چهار ) مبلغي بالغ بر یکصد 3131سال هاي انرژي در  حامل اصالح قیمت

 هاي اصلي نفتي پرداخت شده است.   التفاوت فراورده مابه

جمعااً   3134مااه   شهریورتا پایان  3133از زمان اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها در سه ماهه چهارم سال  

( هازار  337( هزار میلیارد تومان به مصرف رسیده که از این مبلغ یکصد و ناود و هفات )  033مبلغ دویست و نوزده )

( میلیاارد توماان   3،311اجتمااعي، یاک هازار و صاد )     درصد( به یارانه نقدي و نظام تأمین 31میلیارد تومان )معادل

درصد( باه بهداشات،    0/1( میلیارد تومان )معادل 1،111)معادل نیم درصد( به حمایت از تولید، شش هزار و سیصد )

( هازار میلیاارد توماان    34( میلیارد تومان )معادل نیم درصد( به حمایت غاذایي و چهاارده )  3،311یک هزار و صد )

ها و یارانه ساود تساهیالت تاأمین     التحصیالن دانشگاه ي چون اشتغال جوانان و فارغدرصد( به موضوعات 0/1)معادل 

درصاد از مناابع    51 بایسات  اختصاص یافته است. این در حالیست که بر اساس قاانون ماذکور ماي    مسکن حمایتي

هااي دولات    نیز به جبران هزینهدرصد  01درصد به حمایت از تولید و  11حاصل از هدفمندي به پرداختهاي نقدي، 

 .  یافت اختصاص مي

میلیاارد   ( هازار 033بیش از دویست و ناوزده ) جمعاً  3134ماه سال  شهریور تا پایان ابتداي اجراي این قانوناز  

درصاد( از  17آن )معاادل   توماان هزار میلیارد  (343صد و چهل و هشت )منابع حاصل شده که صرفاً مبلغ یک تومان
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اي  هااي یاراناه   درصد( از محال ردیاف   11)معادل تومان هزار میلیارد  (70هفتاد و دو ) ها و مبلغ یمتمحل اصالح ق

 مندرج در قوانین بودجه ساالنه تأمین گردیده است.  

( میلیارد تومان منابع اجراي قانون 53،111از مجموع پنجاه و نه هزار و سیصد ) 3134در قانون بودجه سال 

درصد( به پرداخت نقدي و غیرنقدي موضوع  11( هزار میلیارد تومان )معادل 13ها، مبلغ سي و نه ) یارانههدفمند کردن 

 در ( هزار میلیارد تومان براي سایر اهداف مصوب گردید.01ها و بیش از بیست ) ( قانون هدفمند کردن یارانه7ماده )

بگیر حذف  یارانه شش میلیون نفر از افراد یارانه بایست ( قانون بودجه سال جاري مي01اجراي صحیح حکم تبصره )

  حذف شده اند. نفر و هشتصد هزار دو میلیون ماهه نخست سال جاري بیش از نهپایان  لیکن تاگردید  مي

  واگذاری شرکتهای دولتی )خصوصی سازی(

( 1مااده )   ( بنادهاي )الاف( و )ب(  3در راستاي اجراي تبصره ) شدهبه دولت اجازه داده ، واحده ماده( 1تبصره ) طبق

فاروش ساهام،     نسبت باه  33/30/3133( قانون اساسي، مصوب 44هاي کلي اصل چهل و چهارم ) قانون اجراي سیاست

بساته  هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتاي تابعاه و وا   ها و حقوق مالي و نیروگاه الشرکه، اموال، دارایي سهم

و  يخصوصا  يهاا  هااي خاود باه بخاش     ازاي وجوه واریزي بادهي  واریز نماید. به  خزانهاقدام نموده و منابع حاصله را به 

( را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانباازان، آزادگاان و خاانواده    33ها و مصارف جدول ) ، شهردارييتعاون

 (3از محال اعتباارات جادول شاماره )     4/30/3133نون حمایت از آزادگان مصاوب  ( قا31شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده )

 ، مطاابق 3131 در ساازي،  خصوصاي  ساازمان  اعاالم  اسااس  بار  دهاد؛ ختصاص کل کشور ا 3131بودجه سال قانون 

و دارایاي  سهام، اماوال  ( هزار میلیارد تومان 4چهار )مبلغ صرفاً  واگذاري هیأت مصوبات و وزیران هیأت هاي نامه تصویب

( میلیاارد  137ششصد و هفده ) بالغ بر 3131ازاي آن در سال شرکتها به بخش خصوصي واگذار شده که حصه نقدي مابه

بابت برخاي از مصاارف موضاوع جادول شاماره      مربوط بوده که به حساب خزانه واریز و از محل اعتبار ردیف مالي تومان 

 ه است.کل کشور پرداخت شد 3131( قانون بودجه سال 33)
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 تامين مالی دولت: ابزارهای

فروش اوراق مشارکت و صکوک اسالمي بیانگر عدم اقبال  هاي  گذشته در رابطه با عملکرد سال جاري و سال

باشد. البته باید توجه داشت که اجازه و اقدام در جهت انتشار اوراق مشارکت به معني استقراض از  عموم با عرضه آنها مي

شود تا  گردد. این امر موجب مي نوعي انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي محسوب ميمردم بوده که به 

قدرت رقابتي بخش دولتي در برابر بخش خصوصي افزایش یابد. در شرایط فعلي که یکي از مهمترین محدودیتهاي 

تواند دامنه  دار دولتي ميباشد، انتشار حجم باالي اوراق بها فعاالن اقتصادي کمبود سرمایه در گردش محسوب مي

هاي داراي توجیه فني و اقتصادي  مشکالت بخش تولیدي را گسترش دهد. اوراق مشارکتي که دولت جهت اجراي طرح

شود که جهت باز پرداخت اصل و فرع آنها دولت  نماید عموماً صرف پروژهاي عمراني غیرانتفاعي مي خود منتشر مي

باشد.  سالهاي آینده مي  ازاي آن را در نظر بگیرد که به نوعي فشار بر بودجه مابهن بودجه سنواتي بایست در قوانی مي

همچنین عملکرد ضعیف این بخش طي سالهاي اخیر موجب شده تا بانکها از پذیرش عاملیت فروش این اوراق 

اقتصاد ملي در  خودداري نمایند. به طور حتم عدم تقویت همه جانبه نظام مالي کشور و عدم امکان ایجاد ثبات در

 ( سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي مي باشد.3مغایرت با بند )

هاي نیرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و  شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه ،دولت( ماده واحده به 1مطابق تبصره )

هاي کشور و شهرداريزي پشتیباني نیروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاور

ا صکوک یاوراق مشارکت ریالي و ( هزار میلیارد تومان 01بیست و شش ) اجازه داده شده تا نسبت به چاپ معادل 

 میلیارد( 1،051سه هزار و دویست و پنجاه )اقدام نمایند. از این محل صرفا مجوز انتشار مربوط با رعایت قانون  اسالمي

آن به فروش رسیده و مبلغ  تومان میلیارد( 001دویست و بیست و شش )صادر شده که  اوراق مشارکت ریالي تومان

شده از سوي وزارت راه و شهرسازي  نرفته به پیمانکاران معرفي از اوراق مشارکت فروش تومان میلیارد( 33اد و نه )هشت

اجازه داده  دولتبه کل کشور  3131ضمن اینکه در قانون بودجه سال  تحویل داده شده است.مطالبات معوق طرح بابت 

منظور تسویه بدهي مسجل خود بابت   به اسناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خرید تومان هزار میلیارد هتا سقف سشده 
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که میلیارد تومان صادر ( 3،111)مجوز صدور یکهزار  در آن سال صادر نماید که اي هاي سرمایه هاي تملک دارایي طرح

 ( میلیارد تومان آن منتشر و تحویل بانک عامل گردیده است. 314مبلغ نهصد و شصت و چهار )

 بررسی ميزان شفافيت بودجه

که از طرفي کارآمدي  استمشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور )عدم شفاف سازي( یکي از مسائلي 

نظام بودجه ریزي کشور را با مشکل روبرو ساخته و از طرف دیگر موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیت هاي 

دستگاه هاي اجرایي شده است. تدوین الیحه بودجه به عنوان مهم ترین سند مالي دولت در یک فرآیند طوالني و با 

مات تهیه در صورت مي گیرد. به طور متوسط قانون بودجه از زمان تمهید مقحضور و دخالت اکثریت مسئوالن کشو

روز فعالیت مستمر را به خود اختصاص مي دهد. به رغم دقت هاي بسیاري که  341الیحه تا تصویب و ابالغ به دولت 

که امکان اجراي حکم را  در هر مرحله به عمل مي آید، گاه در تهیه متون و ارائه احکام و عبارات ابهاماتي دیده مي شود

 از بین مي برد.  

تکالیف مندرج در بندها براي اجراي احکام خاص با  ،مجوزهاي مختلف مالي، ردیف هاي متفرقه، جداول کمکها

استفاده از منابع داخلي شرکتها و سازمانها بدون مشخص شدن منبع دقیق و ... از دیگر موارد عدم شفافیت در بودجه کل 

 کشور است.

و ردیف هاي متفرقه، دو عامل مهم و اساسي در کاهش شفافیت  متعدد بر ماده واحده قانون بودجه ود بندهايوج

بخش عمده اي از اعتبارات بودجه عمومي در قالب ردیف هاي متفرقه به صورت متمرکز و بدون  بودجه تلقي میگردد

ي رسد و سپس بر حسب مورد به وسیله دولت اختصاص به دستگاه اجرایي و گاه بدون تعیین محل مصرف به تصویب م

وجود چنین  یا سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور میان استانها و دستگاه هاي اجرایي توزیع مي شوند. هر چند

لیکن وجود بیش از بیست ذیري بودجه در پیشبرد امور کشور الزم است انعطاف پ اصل در راستاي عتباري  در بودجها

تجربه عملي  .شفافیت بودجه را بسیار تحت تاثیر قرار مي دهد ،دجه عمومي در قالب ردیف هاي متفرقهبو از درصد( 01)
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دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت بر مصرف بهینه اعتبارات مصوب اثبات نموده که درج چنین ردیفهایي در قانون 

 خواهد داشت. را به دنبال  گسیختگي انسجام بودجهبي انضباطي مالي و از هم از جمله  آثار و تبعات سوء بودجه

پیشنهاد مي گردد ردیفهاي مذکور به نحو قابل مالحظه اي کاهش یافته و این اعتبارات در قالب برنامه مشخص 

 به دستگاه اجرایي ذیربط اختصاص یابد.

طي سال هاي اخیر ارقام  کهچرا ارقام دوبار منظور شده نیز از دیگر عوامل کاهش شفافیت بودجه به شمار مي آید

  .آنها میسر نیست جزئیات دوبار منظور شده به صورت سرجمع در بودجه اعالم شده و دسترسي به

از طریق پیوند باین تخصایص مناابع باه     « بودجه ریزي بر مبناي عملکرد»نظام   نمایندگان محترم مستحضرند؛

ضمن شفاف سازي ارقام بودجه اي، انضباط مالي، بهتر شدن تصمیمات دولتي از طریاق کااهش و    ،نتایج و عملکرد

مساتمر ارائاه خادمات    تخصیص بهینه منابع، بهباود  هاي جاري،  کاهش هزینههاي فاقد ارزش افزوده،  حذف فعالیت

دجاه ریازي سانتي فعلاي باا      تغییر نظام بو دولتي به مردم و مآالً افزایش پاسخگویي مسوولین را موجب خواهد شد.

مقاام   ابالغي ( سیاست هاي کلي برنامه پنجم توسعه10هدف استقرار نظام بودجه ریزي بر مبناي عملکرد وفق بند )

نیز حکم متناظر ( قانون برنامه پنجم توسعه 033معظم رهبري )مد ظله العالي(  مورد تاکید واقع گردید و وضع ماده )

نیافتاه و نتیجاه آن افازایش قابال توجاه حجام        تاکنون بطور کامل تحققاین مهم  باشد. لیکن دستور معظم له مي

اي در بودجه ساالنه کشور است. هرچند متعاقب پیگیري و تاکید دیوان محاسبات کشاور برضارورت    اعتبارات هزینه

 3134و  3131هااي   هاي نخست اجرایي آنرا در ساال  گامدولت محترم بر مبناي عملکرد،  امل بودجه ریزيتحقق ک

« فعالیت   اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي بر حساب برناماه و  »( الیحه بودجه 4ارائه پیوست )در 

وجاود دارد و تحقاق آن   و تا اجراي بودجه ریزي عملیاتي فاصله بسایار زیاادي    نبودهلیکن کافي به مقصود  رداشتهب

 طلبد.   هاي الزم را مي عزم جدي دولت در ایجاد زیرساخت
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 پيشنهادات:

. مشاخص باودن ارتبااط    توسعه باشاد هاي سنواتي بایستي متناسب و در جهت اهداف مقرر در برنامه رویکرد بودجه -3

تواند به شناسایي به موقع انحرافاات و  هاي توسعه و همچنین تصریح آن در قوانین بودجه، ميسنواتي و برنامه بین بودجه

از کلاف شاود چگاونگي ایان ارتبااط را      شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ممي رفع آن منتهي گردد؛ پیشنهاد

 ارائه نماید. زمان بررسي الیحه بودجه سنواتيطریق ارائه آمار و اطالعات در

یکي از موضوعات قابل توجه در عملکرد سنوات گذشته قانون بودجه بروز مشکالت عدیده در مسیر اجراي احکام  -0

. با عنایت به اینکه مهلت مقرر باشد و دستورالعمل هاي مربوط ميتصویب دیرهنگام آیین نامه هاي اجرایي  مربوط بدلیل

جهت تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي قانون بودجه سنواتي معموال کمتر از سه ماه مي باشد به منظور 

 شود.  توصیه ميپیشگیري از وقوع چنین موانعي تصویب به موقع آنها اکیداً 

 استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتي مبتني بر برآورد دقیق و واقعي درآمدها و هزینه ها -1

هاي قانون  هاي دولتي و ارائه اطالعات کامل منابع و مصارف آنها در پیوست توجه دقیق به ارقام بودجه شرکت -4

 بودجه در انطباق با اصول شفافیت و جامعیت در بودجه

 غیرضرور مانند ردیفهاي مربوط در کمک به اشخاص حقیقي و حقوقي حذف اعتبارات  -5

بخشي به منابع تأمین  تنوعو اولویت بندي مصارف بودجه اي به ویژه در طرحهاي تملک دارایي هاي سرمایه اي  -1

 هاي عمراني هزینه

 ( قانون اساسي44دولت از طریق اجراي صحیح قانون نحوه اجراي اصل )گري  تصديکاهش حجم  -7

هاي  ها و مکانیسم بیني معافیت و پیش به خصوص نیمه تمام خود ها پروژهو ها  ها به واگذاري طرح الزام دستگاه -3

 هاي عمراني تشویقي براي تسریع در واگذاري طرح

هاي اقتصادي دولت، تمرکززدایي از طریق واگذاري امور اجرایي  هاي عمراني برمبناي قلمرو فعالیت ساماندهي طرح -3

 هاي تابعه استاني ه دستگاهها ب طرح
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در خاتمه الزم اس  خاطر نشان کنم؛ بودجه کل کشور مبین سیاس  های مالی کشور اس  که اثتر متتیمیم بتر    

دارد از اینرو تدبیر مشکالت اقیصادی در جه  خترو  از  های مخیلف  زوده بخش های اقیصادی در حوزهارزش اف

رکود ، افزایش اشیغال و ارتماء قدرت خرید جامعه مالزمه جدی با اصالح روند اقیصتادی کشتور داشتیه کته بته      

تفکیک بخش ها در سیاس  های اقیصاد مماومیی ابالغی ممام معظم رهبری )مدظله العتالی  متورد تاکیتد قترار     

 تهیته، تنظتیم و تصتویو بودجته    وسل به مولفه های سیاس  های کلی اقیصاد مماومیی بهنگام گرفیه اس  لذا ت

ساالنه کل کشور ضمن احیراز از آفات عدم رعای  احکام اسناد باالدستیی و نمتق قتوانین دا،متی،  شتکوفایی      

 به دنبال خواهد داش . و نییجیاً تعالی و توسعه کشور مبینی بر عدال   را  اقیصادی کشور

جا دارد از کلیه همکاران گرانمدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با ستعی و تتالش وافتر در تهیته ایتن      

اید  مجال ارا،ه گزارش را فراهم نمودهگزارش نظارت مالی نمش آفرینی نموده اند و نیز شما نمایندگان محیرم که 

 تشکر نمایم.

 والتالم علیکم و الرحمیه ا.. والبرکاته 
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« کل کشور 3131خالصه بودجه سال » تفریغ   

 )مبالغ به میلیون ریال( 

 مصارف منابع

 عنوان

 بینی  پیش

 قانون  طبق

 بودجه

  افزایش/

 )کاهش 

 بینی پیش

 پس از اعمال  

 تغییرات

  صورتحتاب

  عملکرد
 تفریغ 

 درصد

 سیون  

   3  به )5)

 عنوان

 برآورد

 طبق قانون 

 بودجه

 افزایش/ 

  کاهش)

 برآورد

  پس از اعمال

 تغییرات

  صورتحتاب

  عملکرد
 تفریغ

 تفاوت سیونهای

   11  و )5)

 درصد 

 سیون 

  به 11)

(9  

 (1  (2  (3  (4  (5  (6   (7  (8  (9  (11  (11  (12  (13  

 9772 330،447،045 331،114،311 3،131،437،733 7،111،054 3،111،437،515 درآمدها
 9177 (443،107،141) 3،404،174،533 3،401،537،713 3،550،313،111 53،534،151 3،431،105،131 اي هزینه

 7972 110،573،341 111،315،315 733،735،113 1 733،735،113 اي واگذاري داراییهاي سرمایه
 5779 143،371،173 031،533،513 033،713،500 513،535،345 33،177،111 430،513،140 اي تملک داراییهاي سرمایه

 371،515،331 1،107،310 113،171،713 1 113،171،713 واگذاري داراییهاي مالي
5671 

 3474 303،415،144 45،303،470 1،031،300 313،055،415 (74،571،301) 015،305،535 تملک داراییهاي مالي

 1،788،554،317 1،544،297،863 2،118،659،491 7،111،254 2،111،659،237 جمع منابع عمومی دول 
8474 

جمع مصتارف عمتومی   

 2،111،659،237 74،121،239 2،185،681،476 1،716،439،375 1،759،812،628 28،751،679 8175دول 

 011،431،453 015،301،174 013،405،351 (7،111،054) 013،405،414 درآمدهاي اختصاصي دولت  
8972 

از محل درآمدهاي اختصاصاي  
 دولت  

013،405،414 (7،111،054) 013،405،351 015،113،015 015،575،301 317،111 8878 

 1،995،137،766 1،749،418،537 2،351،184،641 1 2،351،184،641 منابع بودجه عمومی دول 
8479 

مصارف بودجه عمتومی  

 دول 
2،351،184،641 67،121،985 2،417،115،626 1،921،778،641 1،965،378،454 29،659،312 8173 

ا و ها  باناک منابع شرکتهاي دولتي، 
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولات  
 بدون کسر ارقام دوبار منظور شده  

3،301،101،353 11،711،133 3،331،104،157 4،131،170،175 31،003،733،315 11479 

مصااارف شاارکتهاي دولتااي،  
ا و مؤسساات انتفااعي   ه بانک

وابسته به دولات بادون کسار    
 ارقام دوبار منظور شده 

3،301،101،353 11،711،133 3،331،104،157 4،131،170،175 31،003،733،315 1 11479 

 شود:کسر مي
(0،355،111،003) 033،540،043 (0،551،501،331)  (0،535،431،733)  

 

 شود:کسر مي
 ارقام دوبار منظور شده    ارقام دوبار منظور شده    (0،535،431،733)  (0،551،501،331) 033،540،043 (0،355،111،003)

ا و ها  باناک منابع شرکتهاي دولتي، 
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولات  
پس از کسار ارقاام دوباار منظاور     

 شده

5،373،057،713 115،045،113 1،111،511،177 4،131،170،175 7،711،113،047 12176 

مصااارف شاارکتهاي دولتااي،  
ا و مؤسساات انتفااعي   ه بانک

وابسته به دولت پاس از کسار   
 ارقام دوبار منظور شده

5،373،057،713 115،045،113 1،111،511،177 4،131،170،175 7،711،113،047 1 12176 

 8،321،342،379 432،266،624 8،753،619،113 6،618،451،715 9،671،686،711 29،659،312 11175جمع 11111 9،711،346،113 6،446،191،612 8،686،588،118 365،245،639 3،103،140،173 جمع

 11111 073،103،570  073،103،570  073،103،570 شود: کسر مي
 شود:کسر مي

073،103،570  073،103،570  031،333،111 
  

   ارقام دوبار منظور شده   ارقام دوبار منظور شده 

 11176 29،659،312 9،374،695،198 6،618،451،715 8،475،281،431 432،266،624 8،143،113،817 جمع 11111 9،414،354،411 6،446،191،612 8،418،259،446 652,542,563 8،143،113،817 جمع

              

 توضیح ارقام مندر  در جدول در گزارش تفریغ بودجه در  گردیده اس .


