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 كل كشور 4935بررسي الیحه بودجه سال 

 براي مردمبودجه . 5

 

 

 
 

 

 

 

 دهیکچ

نظم و امنیت از  تأمیناست.  درباره زندگي روزمره عمومموضوعاتي دربرگیرنده ريزی بودجه و بودجه

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

ها صدو ها ساز سدها و راهوخدمات آموزشي در مقاطع مختلف، ارائه خدمات بهداشتي و درمان، ساخت

 شود. از طرف ديگرگیری ميتصمیمموضوع ديگر، جملگي موضوعاتي هستند كه درباره آنها در بودجه 

منابع برای ارائه خدمات فوق از طريق گرفتن مالیات از مردم، فروش  تأمیندرباره نحوه گیری تصمیم

ده و كننتنظیم بودجه سند گیرد.مي دولتي و استقراض نیز در بودجه صورتهای فروش شركت نفت،

منابع و مصارف است. سمت منابع بودجه و سمت است. بودجه دارای د رابطه ملت و دولت كنندهتشريح

گیرد اين حق واسطه انجام وظايفي كه هر حکومتي برعهده ميحق دولت در قبال مردم است. يعني به

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

 ون برعهده دولت گذاشته است را انجام دهد. و در مقابل آن وظايفي را كه قان

عموم قابل فهم باشد،  یه براكند كيم ارائه 1395حه بودجه سال ياز ال 1ساده یريتصو ،ن گزارشيا

 مثالًاين كه  نند.ك یریگیرا پ 1395خرج دولت در سال وبه اجمال، دخل بتوانند تا با استفاده از آن

هزار تومان به ازای هر نفر جهت  393 تومان به ازای هر نفر جهت كاهش آلودگي هوا و 1191اختصاص 

شود مي را از كجاای هبودج هایبندیاولويتچیست؟ ای همحدوديت بودج دارد؟ پیامدهاييچه درمان 

سند  وضعیتيعني چه؟ خارج شدن بودجه از بودجه  فرآيندشهروندان در  مشاركتتشخیص داد؟ 

ر برای بهتر شدن مديريت بودجه كشور چرا اصالح ساختا سرانجام، و سیاستگذاری به چه معناست؟

 ؟ست و چطور قابل اجراستا ضروری

 

اين گزارش،  در تهيه هاي گذشتهبيژن رحيمي دانش كه در سال مرحومشود به گزارش امسال تقديم مي

 همكاري قابل توجهي داشت و امسال در ميان ما نيست.

 

                                                 
لي الملدليل هماهنگي با سيستم بينشد كه بههاي گذشته با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر ميگزارش حاضر در سال .1

 شود.اي، از امسال با عنوان بودجه براي مردم منتشر ميهاي بودجهگزارشانتشار شفاف 
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 مقدمه

 ات آنیو درک جزئ يآگاه معموالًشود كه يم يده تلقیچیو پ يفن یاز مواقع سند یاریبودجه در بس

 یذارقانونگ یاا مشاورهي يدولت ین مشکل، نهادهايرفع ا یشود. برايم يتلق برای عموم مردم كار دشواری

م بودجه در یو انتشار مفاه یساز، اقدام به سادهفني یهامختلف، در كنار انتشار گزارش یدر كشورها

 شوددر بیشتر كشورهای دنیا به اشکال گوناگون انجام مياين اقدام كنند. يتر مساده ييهاقالب

 . (2و  1های )شکل

ضرورت  شود،مي از اطالعات عنوان ای كه برای اين نوع انتشاردر كنار فوايد متعدد، دلیل عمده

ا تو ارائه بودجه مرحله تهیه  از بودجه، فرآيندمشاركت شهروندان، بخش غیردولتي و نهادهای مدني در 

 (.4و  3های است )شکل بر اجرای آننظارت مرحله 

 

 4بودجه ترسناك و بودجه آماده شده براي شهرونداننمایش . 4شکل 

 
 

 

 

 

                                                 
1. IBP, 2012, The Power of Making It Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets, 

Washington 
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 4صفحه اول بودجه به زبان ساده افغانستاندر  4939هدفگذاري اصلي الیحه بودجه سال . 2شکل 

 
 

 گراستي مشاركتي و شمولفرآیند. بودجه 9شکل 

 
 

                                                 
 .سال ماليبودجه ملي ساده نسخه  بودجه شهروندان،، 1131اداره رياست عمومي بودجه افغانستان،  .1
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 بودجه افغانستان فرآیندن در ا. نمایش ضرورت مشاركت شهروند1شکل 

 

 
 

 تا حد یابودجه ياصطالحات فنم و ی، مفاهیااطالعات بودجه شتریب کدر منظوربهن گزارش يدر ا

 یموارد به جا از یاریبسم، در ین مفاهيتر افهم راحت یان شده و برایتر بان در قالب اصطالحات عامکام

 فنيات یئجز ياعداد گرد شده و برخ ي، برخیسازساده منظوربهر استفاده شده است. يمتن، از تصو

 ده گرفته شده است. يناد

 

 مخاطبان گزارش

 توانند از آنيو همگان م ستین یزيرخاص با بودجه و بودجه ييآشنااز به ین گزارش ناي همطالع یبرا

ن گزارش ي. اشهروند کيو خواه  ها، رسانهاستمدار، متخصصانیبهره ببرند؛ چه در مقام قانونگذار، س

 یهاتیعالف یریگیعالقمند به پندارند و  ييآشنا یزيربودجه و بودجه یهادهيبا پده ك یافراد یبرا ژهيوبه

 د باشد.یتواند مفيم حه بودجه هستند،يق الياز طردولت 
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 بودجه يالفبا. 4

 د:يمردم به آن محول شده است با یه ازسوك ييهاتيمأمور یاجرا یدولت برا

 ند،ك یآورجمع يافكو به مقدار مناسب  یاوهیمنابع الزم را از اقتصاد به ش ـ

 ص دهد.یتخص يعموم یهاتيو اثربخش به اولو آاركالنه، مسئوطور را به ن منابعيا ـ

 انيدر جر يمال سال کي يه در طك نديفرآن يا 

را  نديفرآن ينام دارد. حال اگر ا يزیربودجهاست، 

م، يریس بگکع کيم و از آن ینكمتوقف  يطور موقتبه

 کيمزبور است،  نديفرآبرش از  کيه كر ين تصويا

 خواهد بود.  بودجه سند

 

 آید؟بودجه به چه كار مي. 4-4

 ،مدتكوتاه یزيربرنامهـ 

 ،يدولت یهادولت و شركت يت ماليريمدـ 

 ،یاو منطقه يمل یهایریگاعمال جهتـ 

 ،هالويتوبین ا ع اعتباراتيتوزـ 

 ،ه و مقننهيمجر یل روابط قوایابزار تحلـ 

 .هاتيمأمور یاجرا یص منابع برایتخص ز ویدر تجه دولت یهاييتوانا یبرا يشاخصـ 

ن به عامالدولت  يمالرد کعنوان طرح عملبودجه به، ياتیو عمل ييل اجرائگر، فارغ از مسايد یسواز

نده چه يسال آ یبرا يو مال یه دولت از لحاظ اقتصادك دهديم عالمتون، مردم و ... یاسی، سیاقتصاد

مهمترين كاركرد فارغ از همه اينها، . اما دهي()سند عالمت ردكخواهد  یریگجهتدارد و چگونه  ایبرنامه

 است.  سند سیاستگذاريعنوان استفاده از آن به بودجه،
 

 ياند بودجهیفرآ. 2-4

ا را ب نديفرآتواند كل يكه نقص در هر مرحله م استمرحله  چهار یدارا معموالًانه یبودجه سال نديآفر

 :عبارتند ازن چهار مرحله يامشکل مواجه كند. 

 آن به مجلس، ارائه  ه بودجه توسط دولت ویالف( ته

 در مجلس، ب بودجه يتصوب( 

 آن به مجلس،  یگزارش اجرا ارائهبودجه توسط دولت و  یاجرا ج(

منظور به گزارش آن به مجلس ارائهو  وان محاسباتيد قيبودجه از طر یمجلس بر اجرا نظارتد( 

 .يدر تجارب آتا استفاده يان و يبازخواست مجر

 ریزيمسئله اساسي بودجه

بر چه مبنايي ها محدود است. منابع همه دولت

ی جارا به واحد پوليک بايد تصمیم گرفت كه 

بهداشت و درمان يا دفاع به  آموزشبرنامه 

 ؟اختصاص داد
 

 

 اهداف بودجه

 هااولويتـ تعیین 

 های تعیین شده  تخصیص منابع به اولويتـ 

 يي  آايجاد كارـ 
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 بودجه حهیارائه ال يزمانبند. 9-4

ودجه ب ارائه زمانشورها، ك يدر برخ. مختلف متفاوت است یشورهاكننه در م بودجه به قوه مقيتقد خيتار

 يرخب، در ين پارلمانیسوئد در قوانمانند كشورها  يبرخ، در ر شده استكذ يبه مجلس در قانون اساس

شده  آورده يدر مقررات پارلمان و ايران نروژ مانندگر يد يبرخ و در يمالژاپن در قانون مانند كشورها 

مورد  يه مرسوم سنتين رويوجود ندارد و ا يز قانون و مقررات خاصیكشورها ن يالبته در برخ است.

 .كنديم حه بودجه را مشخصيم اليان تقداحترام است كه زم

م مجلس يآذرماه تقد 15كل كشور را حداكثر تا  انهیسالحه بودجه يال استدولت موظف ران يدر ا 

 كند.

ت دهد كه در اين مدمي نگاهي به روند تقديم اليحه بودجه به مجلس طي دو دهه اخیر نشان

ردند كمي بیشتری اليحه بودجه را تقديم مجلس تأخیرها هر سال نسبت به سال پیش با دولت ،عموماً

 ساخت.مي نمايندگان را در مطالعه و بررسي دقیق بودجه با محدوديت مواجه ن امر عمالًاي هك

بودجه، روند كاهش فرصت مجلس برای بررسي متوقف شده  1394و  1393های سالدر دو اليحه 

 (.1)نمودار  اين روند بهبود متوقف شده است 1395اما در جريان ارائه اليحه  ،بودو رو به بهبود گذاشته 

 

 )روز(  ریاخ ح بودجهیلوامجلس در  يان سال برایمانده تا پایفرصت باق .4نمودار 

 
 

ه يور ا دولت بودجه را ارائه ندهد،يب نرسد يبه تصو يبودجه تا قبل از موعد مقرر قانون هكيدر صورت

ست، یگر كه چندان معمول نيه دي... است. روا دوماهه ويماهه کي مدتكوتاه یهابودجهب يمرسوم، تصو

 يدولت ینهادها بسیاری از يلیاالت متحده وجود دارد، تعطيكشورها مانند ا يآن در برخ یاما سابقه اجرا

 ب بودجه است.يتا زمان تصو
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 بودجه در مجلس يبررسبندي و زمان ندیفرآ. 1-4

 بودجه در مجلس يبررسمجلس مشخص كرده است.  يداخل نامهنيیآبودجه در مجلس را  يبررس نديفرآ

ن ویسیمكبودجه در  ي، بررسيتخصص یهاونیسیمكبودجه در  يشود: بررسيم مرحله انجام سهدر 

ر د ،حهيالن يا ،بودجه به مجلس حهيال ميپس از تقدمجلس.  يبودجه در صحن علن يق و بررسیتلف

 ونیسیمختلف به كم یهاونیسیكم يبررس یهاسپس گزارش .شوديم يمختلف بررس یهاونیسیكم

 يلنبودجه به صحن ع حهيال يينها يبررس یبرا قیتلف ونیسیگزارش كم تينها درشود. يم ارائه 1قیتلف

 شود. يم ارائه

توانند يروز م 42مدت حداكثر تا  حهیال عیاز زمان چاپ و توز ندگانينما، يداخل نامهنيیآ بنابر

 از زمان چاپ زین يتخصص یهاونیسیكمدهند.  ارائه يتخصص یهاونیسیكمخود را به  یشنهادهایپ

ون یسیكم كنند. ارائه قیتلف ونیسیتوانند گزارش خود را به كميروز م 45 حداكثر تا حهیال عیو توز

 ييمختلف، گزارش نها یهاونیسیكم یهاگزارش يروز مهلت دارد تا ضمن بررس 45 ز حداكثریق نیتلف

 ئتیهق با موافقت یتلف ونیسیم صحن مجلس كند. مهلت كميتقد يينها يبررس یخود را آماده و برا

حه و چاپ و يال ارائهب زمان الزم از هنگام ین ترتاي هاست. ب دیقابل تمدگر يروز د 15سه مجلس تا یرئ

 مجلس عبارت است از: بودجه در صحن يتا زمان بررسع آن يتوز

 

 

 

 

های در كمیسیونحه يال يبررس مدت زمانق، یون تلفیسیروزه مهلت كم 15د يدر صورت تمد

 ابد.ييش ميروز افزا 45به تخصصي و كمیسیون تلفیق 

 هقائل نشده است. ب يتيمجلس محدود يداخل نامهنيیآمجلس،  يحه در صحن علنيال يبررس یبرا

 ديز تمدیق نیون تلفیسیروز طول بکشد و فرصت كم 11حه در صحن يال يبررس مثالًب، اگر ین ترتاي

 یحه در مجلس تا خروج آن از مجلس، بدون احتساب روزهايع اليو چاپ و توز ارائهنشود، از زمان 

 روز خواهد بود. 55د شود، يق تمدیون تلفیسیمكو اگر فرصت  روز فرصت الزم خواهد بود 41ل، یتعط

ی كه اليحه توزيع و در اختیار زدی تقديم مجلس كرده است. از رو 27دولت اليحه بودجه را در 

دی تا  21شود. برطبق تقويم كاری مجلس، نمايندگان از مي نمايندگان قرار گیرد فرصت بررسي آغاز

 زه انتخابیه رفته و دو هفته نیزبهمن در مجلس حاضر هستند. سپس يک هفته برای سركشي به حو 13

                                                 
تخصصی )مانند کميسيون صنعت و معدن، کميسيون  ونيسياست که در آن، از هر کم یونيسيکم ،قيتلف ونيسيکم. 1

 حهیالبررسی  گزارشی سازییو نها یبه بررس ،بودجهو برنامه  ونيسيکم نفر از اعضای 3به همراه  ،نفر 1اجتماعی و...( 
نفر از هر کميسيون و تمام اعضای کميسيون بودجه، ترکيب اعضای  2قباًل  پردازند.یم یبه صحن علن هئارا یبودجه برا

 ، مجلس رأی به تغيير این ترکيب داد.1131دادند که در سال کميسيون تلفيق را تشکيل می

های روز )حداكثر فرصت بررسي كمیسیون 15روز )فرصت كمیسیون تلفیق( +  15روز =  31

 روز مهلت پیشنهاد نمايندگان( 11تخصصي با احتساب 
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هفته خواهد  6 كمتر از فرصت بررسي عمالً بنابراين،در مجلس نخواهند بود. مجلس خاطر انتخابات به

د و ارائه پذير نباشرسد، بررسي بودجه در فرصت الزم تا قبل از عید امکانبه نظر مي . به اين ترتیب،بود

 اليحه چنددوازدهم ضروری خواهد بود.

 

 سابقه بودجه چنددوازدهم در ایران

كرده است.  بيتصو دوازدهمسهانقالب بودجه  یشورابه داليل اوضاع خاص كشور، ، 1351سال در 

پس از آن بودجه چنددوازدهم شده است.  بيابتدا دودوازدهم تصو زین 1361و  1359 یهابودجه

خیر بیش از حد دولت، أدلیل تپي بهبه بعد، در سه سال پي در  1319تصويب نشده تا اينکه از سال 

 طور چنددوازدهم تصويب شد.به 1392و  1391، 1391لوايح بودجه 
 

 1395ررسي بودجه رئیسه مجلس برای نمايندگان جهت ب هیئتزمانبندی اعالم شده از طرف 

یسیون تا پايان بررسي كم بررسي بودجه نهايتاً فرآيند. به اين ترتیب، تا انتهای سال، است 5شکل مطابق 

تلفیق پیش خواهد رفت و بعد از آن در سال بعد، ادامه بررسي در صحن علني ادامه خواهد يافت. به اين 

 نیز چنددوازدهمي خواهد بود. 1395بودجه  ترتیب،

 

 در مجلس 4935. زمانبندي بررسي الیحه بودجه 5شکل 
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بودجه كل كشور

بودجه شركت هاي دولتي، 
بانک ها و مؤسسات انتفاعي

وابسته به دولت

(مصارف)هزینه ها  (منابع)درآمدها 

بودجه عمومي دولت

(مصارف)هزینه ها  (منابع)درآمدها 

 بودجهساختار . 2

 ه عبارتند از: كشود يم لیکتش يلكاز دو جزء شور كل كسند بودجه 

 ،يبودجه عموم الف(

 . وابسته به دولت يانتفاع ها و مؤسساتک، بانيدولت یهاتكبودجه شر ب(

 

 . ساختار بودجه2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

اگرچه بودجه  ند.كيگر فرق ميدکيبا  یاديزان زین دو به ميا یهاتيمأموررد و كاركت، یماه 

ر دار كن یشود، اما ايم میبه قوه مقننه تقد يهمراه بودجه عمومهرساله به يدولت يهاتكشر

هم س نند.كينم يها را بررستكبودجه اغلب شرندگان یدارد و نما ياطالعجنبه  شتریبعمل 

 يلاز منابع داخ ،وابسته به دولت يانتفاعمؤسسات  ها وک، بانيدولت یهاتكشر صارف بودجهاز م یاعمده

 بيمربوط تصو يعال یا شوراهاي يره در مجامع عموميمد یهاتئیشنهاد هیپه با كشود يم تأمین آنها

 درواقع. گردديشور ارسال مك یزيرت و برنامهيريحه بودجه به سازمان مديو جهت درج در ال شوديم

ه جبه بود يدگینقش قانونگذار در رس شور، نامعلوم بودنكدر  یزيربودجه ينونكابهامات  يکي از

 .ستهاکو بان يدولت یهاتكشر

 ت منابع ویمتفاوت بودن ماه لیدلبه ياجتماع تأمین، بودجه هیمانند ترك از كشورها يدر برخ

 .شوديم ارائهب پارلمان يو تصو اطالع یصورت مستقل از بودجه برابهمصارف 
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 . رقم بودجه9

وشش هزار و نه میلیون و پانصدوبیست »، 1395حه بودجه سال يشور در الك لكبودجه رقم ـ 

برآورد  «( ريال9.526.376.476.111.111) میلیون سیصدوهفتادوشش میلیارد و چهارصدوهفتادوشش

 ن رقم به زبان ساده معادل:يشده است. ا

 3.528 ا،یارد تومان یلیهزار م 352ا یال، یارد ریلیهزار م 

 459 است. 1(دی 27، حهيم اليدر روز تقد یزكمر کبان يرسم)براساس نرخ ارز  ارد دالریلیم 

  و سه میلیون و هفتادوسه هزار»، 1395حه بودجه سال يدر ال دولت يبودجه عمومرقم 

برآورد شده  الير« ( ريال3.173.115.947.111.111) وهفت میلیونهشتصدوپنج میلیارد و نهصدوچهل

ا ي ارد تومانیلیهزار م 927حدود ا ي، الیارد ریلیهزار م 9.279ن رقم به زبان ساده معادل ياست. ا

 است.( حهيالارائه  خيدر تار يرسمارز  نرخ )به ارد دالریلیم 424

كه البته در  گیرندبرای برآورد ارقام بودجه، فروض اقتصادی خاصي را در نظر مي ها معموالًدولت

 2.شودمتن اليحه بودجه درج نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ریال. 1۸1۰1. 1

گذاري د سرمايهدرصد، رش 5بنابر اعالم دولت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، بودجه امسال با فرض رشد اقتصادي  .2

 درصد در سال آينده بسته شده است. 2۸درصد و رشد نقدينگي  1/11بيني نرخ تورم درصد، پيش 7/6
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 ؟ هستندچقدر بزرگ  ارقاماین 

مقايسه مقدار مطلق ارقام درست نیست. چرا كه حجم تولید كشورها، جمعیت، ای هبودجهای برای مقايسه

كند. بنابراين بهتر است نسبت مقدار بودجه دولت به مقدار تولید كشور را با هم مي امکانات و ... آنها هم فرق

 را به درصد نشانكشور به كل تولید ناخالص داخلي ها دولت جاريبودجه نسبت  3نمودار مقايسه كنیم. 

 دیكشور تول کيسال، در  کي يكه ط يارزش مجموع كاالها و خدماتتولید ناخالص داخلي يعني دهد. مي

 . شوديم

 

 ها به تولید ناخالص داخلي )درصد(. نسبت هزینه دولت9نمودار 

 
 1.بانک جهاني مأخذ:

 

ينکه ا مثالًسعي كنید اين ارقام را تفسیر كنید.  های ساختار بودجه جاری در كشورها،صرفنظر از تفاوت 

 اين ابای هچرا اين نسبت در سوئد يا كانادا زياد است؟ آيا سیستم آموزشي و بهداشتي در اين كشورها رابط

كه نسبت مذكور  دشومقاديری از مخارج دولت در خارج از بودجه جاری تعیین و مصرف ميآيا دارد؟  نسبت

 مثالًدنبال دارد. های زيادی بهبزرگي رقم بودجه حرف و حديثدر هر صورت، ؟ را در ايران كاهش داده است

اند، های زيادی به دولت سپردهدهد كه عملیات دولت تا چه اندازه گسترده است، اينکه مردم مأموريتنشان مي

از تولید ناخالص داخلي كشور  چه سهميترده است و اينکه گستا چه مقدار مداخله دولت در اقتصاد جامعه 

 های دولت است.ها يا سیاستنگذاریطور مستقیم متأثر از قانوبه

 

 این رقم واقعاً بزرگ است؟

ای نجیرههای زفروشگاهدرآمد سال گذشته پنجم يکايران از لحاظ منابع، تقريباً برابر با  عمومي رقم كل بودجه

از نصف درآمد گوشي و كامپیوترسازی اپل، معادل درآمد پرينترسازی اچ پي، پنج برابر وال مارت، كمتر 

 بخش بعدی را بخوانید! فروشي استارباكس و ... است. اين مقايسه نادرست است؟قهوه

 

                                                 
 براي مشاهده ارقام ساير كشورها به لين صفحه مراجعه كنيد:  .1

http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.ZS/countries?display=default 
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 خواني. چند نکته در بودجه1

اگر مايلید كه دهیم، اما مي در اين گزارش ما ارقام اصلي و برخي ارقام مهم ريز آن را برای شما توضیح

 اليحه بودجه را خودتان در دست بگیريد و ارقام آن را بخوانید، بهتر است به نکات زير توجه كنید:

شود. اولین و مهمترين جلد آن، ماده مي كتابچه تقديم مجلس 5در  معموالًاليحه بودجه  -

 اضافه جداول اعداده ه واحده اول آن بواحده و جداول كالن نام دارد. اين جلد از اليحه بودجه، شامل ماد

اگرچه است. ماده واحده يعني يک ماده كه داخل آن بندهای مختلف گنجانده شده است.  كلي بودجه

 همینطور متعارف اليحه بودجه يک ماده بیشتر ندارد، اما اين فقط ظاهر كار است، چرا كه داخل به

نمايندگان اين امکان  شود. هرچه قدر متن واحده كمتر باشد،مي ماده مطلب گنجاندهها به اندازه ده ،ماده

خود زودتر وارد اعداد و ارقام بودجه شوند. همین عامل باعث شده كه های يابند كه در بررسيمي را

خارج از در قوانیني مختلف های بودجه سالهای موارد مشترک اليحه تجمیع چند سال يک بارعلیرغم 

باز هم انگیزه داشته باشند كه مطالبي داخل ماده واحده بگنجانند يا آن را بیشتر  هااليحه بودجه، دولت

كه در صفحات بعدی در مورد آن  شودمي جلد ديگر تقديم مجلس 4جلد اول بودجه به پیوست  كنند!

 شود.مي توضیح داده

 نبايد اشتباه گرفته شود. بودجه منابع عمومي دولتبا رقم  بودجه عمومي دولترقم  -

مجموع منابع عمومي دولت و منابع اختصاصي دولت است. منابع اختصاصي، منابعي  ،عمومي دولت

ده ايجادكنناين محل مصرف همان دستگاه  معموالًكند و هستند كه قانون محل مصرف آنها را تعیین مي

گیری در . از اين بابت، دست دولت برای تصمیم(هايا دانشگاه ها)مانند درآمد بیمارستان درآمد است

با  های مرتبطاين ترتیب، رقم بودجه عمومي برای تحلیلبسته است. به  تقريباًمورد محل مصرف آنها 

 های مرتبطعنوان يک كل واحد مناسب است و رقم منابع عمومي نیز برای تحلیلحجم دولت و دولت به

درصد بودجه عمومي را  91حدود  معموالًاهد بود. منابع عمومي با حوزه ابتکار عمل دولت مناسب خو

، 1394، در اليحه بودجه سال 92، اين سهم 1311دهند. برای مثال، در اليحه بودجه سال تشکیل مي

 درصد است. 16حدود  ،1395درصد و در اليحه سال  14

ي شود. از آنجايوشته مين« میلیون ريال»صورت به معموالًارقام در جداول پیوست اليحه بودجه  -

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

 7يا با حذف « میلیارد تومان»صورت صورت ذهني حذف و ارقام را بهصفر آن را به 4توان اين ارقام مي

ر دخاطر سهولت تبادر اعداد به ذهن، ن گزارش بهقرائت كرد. در اي« هزار میلیارد تومان»صورت صفر به

 از واحد هزار میلیارد تومان استفاده شده است. بیشتر جاها

اولین پس از اولین جلد كه اختصاص به ماده واحده و جداول كلي بودجه دارد، جلد دوم يا  -

یات مربوط به اعتبارات ئعمراني است. اين جلد جزهای مربوط به اعتبارات طرح ،بودجه پیوست
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خواهید بدانید كه مي اگر مثالً كند.مي ساز در كشور را كه كلیات آن در جلد اول آمده تشريحوساخت

مرود، تاريخي يزد، سد نهای برای توسعه شبکه فیبر نوری كشور، آبرساني به بیرجند، حفاظت از بافت

دجه ديده شده به اين جلد مراجعه كنید. البته منظور فاضالب رودان، موزه اراک و ... چه قدر اعتبار در بو

نیست. منظور از عمران، هر چیزی است كه دارايي  مواردی مثل سد و جاده و ...از طرح عمراني فقط 

اضافه كردن تجهیزات  ممکن استای هاين دارايي سرماي كند،مي خاصي را برای دولت ايجادای هسرماي

اگر قرار باشد ديوان محاسبات كشور يک  مثالًافزاری باشد. يک دارايي نرم به يک اداره دولتي يا ايجاد

حفظ  ایبرجوامع محلي  وها تشکلسازی ترويج و توانمند برای سامانه نظارت الکترونیکي ايجاد كند، يا

 نید.كتوانید در اين پیوست پیدا مي خاصي الزم باشد، اعتبارات آن راهای طبیعي آموزش منابع یو احیا

یات درآمدهای دولت اعم از مالیات و نفت و اوراق مشاركت و ئجز پیوست دوم،جلد سوم يا  -

درآمد دولت از محل فعالیت مالیات سرقفلي، بدانید اگر عالقمند باشید كه  مثالًدهد. مي ... را نشان

ه اين جلد ت بشركت ملي نفت، پژوهشگاه ژنتیک، دانشگاه شهید بهشتي يا باشگاه استقالل چه قدر اس

 بايد مراجعه كنید.

برای دهد. مي دولتي را نشانهای خرج شركتویات دخلئ، جزپیوست سومجلد چهارم يا  -

خرج شركت برق اصفهان يا شركت وديدن دخل

 بايد به اين و ... گاز گیالن يا بانک كشاورزی

اگرچه بودجه كل كشور از  جلد مراجعه كنید.

لحاظ ساختاری به بودجه عمومي و بودجه 

همچنان كه هر شود، اما ها تقسیم ميشركت

های تعمیم تحلیل درست نیست. به همین دلیل، زنیبخش همسنخ دانستن اين دو گردی گرو نیست، 

ودجه عمومي كشورهای هايي همانند مقايسه بودجه كل ايران با ببر جمع اين دو رقم به مقايسهمبتني

های دولتي درواقع برآمده از گردش مالي تعدادی بودجه شركتهم كار درستي نیست، چرا كه ديگر... 

 «جنس»اين رقم از ده باشند. بديهي است كه ها ممکن است سودده يا زيانشركت است. اين شركت

ی هاه امور جاری و عمراني سازمانيافته به ادارارقام بخش بودجه عمومي دولت كه درواقع مبالغ تخصیص

با بودجه وزارت آموزش « آ»جمع كردن برآيند مالي شركت عنوان مثال به مختلف دولتي است، نیست.

بودجه »بر نسبت های مبتنيها و تحلیلمقايسه اين كه، يک نتیجه كاربردی و پرورش منطقي نیست.

 هاياگرچه بودجه شركتهمین دلیل،  چندان منطقي نیست. به« تولید ناخالص داخلي»به « كل

دهند، اما در عمل تصویب بودجه آنها چندان معنادار دولتي، بخش بزرگ بودجه را تشکیل مي

هاي آنها در طول سال تغییر نیست و برحسب تغییرات قیمت محصوالت، حجم تولید و هزینه

ا اين نکته قابل ذكر است ام كند. در ادامه گزارش بر بخش بودجه عمومي متمركز خواهیم شد.مي

دولتي متعلق به دولت )عموم مردم( است. لذا حق عموم مردم است كه بدانند های كه سرمايه شركت
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مراه هسفانه بهأيا خیر؟ متاند به نحو مطلوبي استفاده كردهها آيا از اين سرمايهها مديران اين شركت

در چه ها يي اين شركتآان دهد میزان كارشعلمي و دقیق نهای بودجه، گزارشي كه براساس شاخص

 شود.نمي حدی است به مجلس تقديم

جاری و عمراني دولت را برحسب برنامه و های یات هزينهئ، جزپیوست چهارمجلد پنجم يا  -

 جغرافیايي، تربیت هر دانشجویهای سازی نقشهبرای اينکه بدانید بهنگام دهد. مثالًمي فعالیت نشان

مختلف اقتصادی و ... چه قدر های ها، تهیه شاخصو همايشها وانین، برگزاری نشستدكتری، تدوين ق

ازای هر واحد( به اين قسمت مراجعه كنید. اين اعداد و ارقام در دارد )كال و بهمي برای دولت خرج بر

 . شودمي منتشرتهیه و شود مي ريزی عملیاتي خواندهچیزی كه بودجه آن راستای

 

 غلط مصطلح

كه  است. در حالي (Performance) بر عملکردريزی مبتنيبودجههمان  ريزی عملیاتي،منظور از بودجه

بر عملکرد ريزی مبتنيجای بودجهكه به غلط در ايران به( Operational)ريزی عملیاتي عبارت بودجه

 شده در بودجه است.مشخص های ريزی مالي برای اجرای برنامهدرواقع به معنای برنامه مصطلح شده،

 

عملیاتي كردن بودجه در راستای بهبود  حاوی اطالعات مفیدی از نحوه كار دولت است. پیوست،اين 

 تالشدر كشورهای مختلف ها اقتصادی رواج دارد. دولتهای در بنگاه گیرد و معموالًمي صورتوری بهره

 در ايران تالش، اما آن را عملیاتي كننداز هایي بخش كنند براساس امکان عملیاتي كردن بودجه،مي

دار ف مبهم يا مشکلبه اشکاالتي همچون تعري عملیاتي شود كه بعضاً بودجههاي بیشتر بخششده 

منجر شده است. اين رويکرد ممکن است دو عارضه بزرگ واحدهای سنجش و پیامدهای ناشي از آن 

 داشته باشد:

 هايي كه واحدهای سنجش كیفي ممکن است مالک انجام بهتر كار باشد،اينکه در قسمت اول

 جای افزايش آن شود.وری بهو تعريف مالک كمّي، باعث كاهش بهرهبه اين شکل عملیاتي كردن بودجه 

ا ، يعنوان مالک عمل تعريف شودبهها تعداد پژوهشصرف فرض كنید برای يک واحد دانشگاهي،  مثالً

به اين ترتیب، اين ديده مالک سنجش شود. آموزش تعداد آموزش نفراتصرف وزشي برای يک واحد آم

 يند قرباني شود. آدر اين فر كیفیتاحتمال وجود دارد كه 

ه بگیرند. مي ثیرأهای ديگر تشدت از نتیجه عمل حوزههای عمل دولت، بهاينکه برخي حوزه دوم

 ها نباشد.وری صرف آن حوزهبهرهدهنده تعريف سنجه ممکن است نشان اين ترتیب،
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 دولت يبودجه عموم يساختار كل. 5

شده و بودجه  د با هم برابرير است كه دو طرفش بايساختار ساده ز یدارا يدر نگاه كل يعموم بودجه

 :تراز شود

 

 بودجه منابع و مصارف. 1نمودار

 ها )مصارف(پرداخت ها )منابع(افتیدر

 ها اتیمالـ 

 ينفتدات يعاـ 

 ر درآمدهايساـ 

* 

 يمصرف یهانهيهزـ  

 یگذارهيسرما یهانهيهزـ 

 ونيبازپرداخت تعهدات و دـ 

 هاجمع پرداخت هاافتیجمع در

 ييد آن را از جايشود و بايبودجه مواجه م یسركباشد، دولت با  شتریبش يهاافتيدولت از در یهاه پرداختك يدر صورت*

ابع من یدار ساختار باال، جاستاره لیمستط كند. تأمینا استقراض و...( ي یصور یدرآمدها، خلق درآمدها برآوردشیبا يش ي)افزا

 كردن مجموع دو طرف است. یمساو یبرا بودجه یسرك تأمین

 

شود، اما در عمل، يبسته م یو بدون كسر متوازن شکليطور به معموالً شوركاگرچه سند بودجه 

، همواره مصارفبرآورد مكن یو همچن یاز منابع درآمد يبخشدرآمدها و عدم تحققبرآورد شیل بیدلبه

و اعداد و  شودمي بحث تردقیقتر و صورت ملموسن مفهوم بهيدر بخش بعد، ا .شوديمواجه م یسركبا 

 شود. مي تشريح 1395ارقام مربوط به شکل باال در اليحه بودجه 

 

 شود؟يم تأمین جاكاز  يعموممنابع . 8

، ينفت یهانفت و فرآوردهفروش منابع حاصل از دولت شامل  يمنابع عموم یهان بخشيمهمتر

ی هاتكسود سهام شر)مانند حق دولت در معادن،  ت دولتیکحاصل از مال ی، درآمدهاياتیمال یدرآمدها

. هستند و... يدولت یهاشركت ی، منابع حاصل از واگذارتكمنابع حاصل از فروش اوراق مشار و...(،ي دولت

 :است 5نمودار شرح به 1395حه بودجه سال يدر ال دولتی اقالم عمده درآمدزان یم
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 (، درصدتومانارد یلیمزار ه)    4935سال حه یدر الي مهم منابع عمومي اجزا. 5نمودار 

 
 

 هااتیمال .4-8

دولت از محل ي درصد منابع عموم 45حدود ه كشده است ي نیبشی، پ1395حه بودجه سال يدر ال

 یبندمیتقس کيها در اتیاست. مال تومانارد یلیهزار م 111ه بالغ بر كشود  تأمین ياتیمالی درآمدها

انتقال وات بر نقلیات دستمزد، مالیها، مالتكات بر شریم )مانند مالیمستق یهااتیبه دو دسته مال يلك

 .شونديم میافزوده و...( تقسات ارزشیات از واردات، مالید مال)ماننم یرمستقیغ یهااتیو...( و مال کمل

( تومانارد یلیهزار م 42حدود ) هااتیل مالكدرصد  41ه كمقرر شده است  1395حه سال يبراساس ال

 یهااتی( از محل مالتومانارد یلیهزار م 44حدود آن ) يدرصد مابق 52م و یمستق یهااتیق مالياز طر

 قابل مشاهده است: 6نمودار در . اجزای درآمدهای مالیاتي شود یآورجمعم یرمستقیغ

 

 (تومانارد یلیمهزار ) 4935سال حه یدر ال ياتیمال يدرآمدها ياجزا .8نمودار 
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 بینيپیش تومانهزار میلیارد  14حدود  1395مستقیم، مالیات بر درآمد در سال های مالیات میاناز 

درصد نیز نسبت  21و حدود  شودمي درصد از حجم كل درآمدهای مالیاتي را شامل 14شده است كه 

درصد از اين نوع مالیات را  31مالیات حقوق كاركنان دولتي . افزايش داشته است 1394به قانون سال 

كاركنان بخش خصوصي حدود  درصد افزايش يافته است. 44، 1394كه نسبت به قانون  دهدمي تشکیل

درصد بیشتر مالیات  11، 1394قرار است نسبت به سال  و پردازندمي از كل اين نوع مالیات را درصد 32

درصد  12كه نسبت به سال پیش دهد مي از اين نوع مالیات را تشکیل درصد 31مالیات مشاغل  بدهند.

درصد از اين نوع  7 و در نهايت، مالیات مستغالت و ساير انواع مالیات بر درآمد نیز مجموعاًافزايش يافته 

  دهد.مي مالیات را تشکیل

 در اليحه بودجهافزوده است. قابل توجه مردم و كسبه در بودجه، مالیات بر ارزشهای از ديگر مالیات

درصد سال پیش  9تغییری نکند و همان افزوده شده است كه نرخ مالیات بر ارزش بینيپیشامسال، 

درصد نسبت به سال گذشته افزايش  21رديف در نظر گرفته حدود  اما رقم كلي كه دولت برای اين ،باشد

دادند از امسال قرار نمي اين نوع مالیات را كه قبالًای هنظر دولت اين است كه عد يافته است. احتماالً

ر نظر )بدون د ن نوع مالیاتاي هدولت اين است ك بینيپیش افزوده بروند.است زير چتر مالیات بر ارزش

عايد بودجه كشور خواهد كرد تومان هزار میلیارد  31در مجموع حدود  درصدی عوارض( 3گرفتن سهم 

 شود.مي درصد از كل درآمدهای مالیاتي را شامل 29كه نزديک به 

هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده كه  23غیردولتي در سال آينده حدود های مالیات شركت

 درصد افزايش پیدا كرده است. 9، كمي بیش از 1394ون نسبت به قان

معادل  1395توان گفت كه در سال مي شده بینيپیشهای و از بابت تحقق مالیات طور كليبه

عنوان درآمدهای مالیاتي مقرر شده است. اين رقم نسبت به رقم درآمدهای به تومانهزار میلیارد  111

درصد رشد  14حدود  هزار میلیارد تومان بود، 11كه حدود  1394مالیاتي مصوب در قانون بودجه سال 

و نیز عملکرد  نسبت به سال جاری 1395در سال داشته است. با فرض ثبات شرايط اقتصادی كشور 

 نظر گرفته شده برای درهای رسد، رقم مالیاتمي به نظر بیني تورم سال آتيو پیش 1394مالیاتي سال 

اما اگر فرض كنیم كه شرايط سال آينده در نتیجه اجرايي شدن توافق سال آينده خوشبینانه باشد. 

 حققمبیني شده برای اليحه را دولت شايد بتواند ارقام پیش ،باشدو... قرار است خیلي بهتر ای ههست

 .نیاز به بررسي بیشتر دارد مالیاتي و ركود حاكم،های كند كه البته با توجه به واقعیت
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 دهیم؟مي ما مالیات زیادآیا 

كار درستي نیست چرا كه مقدار تولید و درآمد كشورها با هم فرق ها مقايسه مقدار مطلق عدد مالیات

دقت كنید  7 كنند. در نمودارنسبت مالیات به تولید كشورها را با هم مقايسه مي معموالًدارد. بنابراين 

چرا اين درصد در ايران نسبت به بقیه، حتي كشورهای با درآمد  كنید آن را تفسیر كنید.و تالش 

 د؟دهننمي مالیات اساساًاي هعددهیم يا نکند مي تر است؟ ما كمتر مالیاتپايین دنیا، پايین

 

 . نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي )درصد(7نمودار 

 
 

افزوده در ايران با ساير كشورها را در وب، میزان مالیات بر ارزشسعي كنید با جستجو  برای تمرين،

  1.مقايسه كنید

  

 . نفت2-8

يکي از اجزای منابع عمومي بودجه در ايران منابع با منشأ نفتي است كه سهم بااليي را نیز از منابع 

شود، لذا دريافت ميويژه دالر( )بهبع حاصل از صادرات نفت به ارز دهد. چون مناعمومي تشکیل مي

حجم آن در بودجه عمومي به میزان زيادی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبديل درآمدهای ارزی 

 .استبه ريال 

 أمینتچون نفت يک ثروت ملي است، بنابراين منطقي است كه از منابع حاصل از فروش نفت برای 

اين منابع برای افزايش ثروت و رشد اقتصادی كشور های جاری دولت استفاده نشود. درواقع، بايد از هزينه

 بهره گرفت. 

                                                 
 ها نقطه شروع خوبي هستند: . اين آدرس1

- http://www.nippon.com/en/features/h ۸۸۸13/  

- http://www.uscib.org/valueadded-taxes-vat-ud- 1676/  

- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_rates 



 

 __________________________________________________________  

 
19 

ماند كه بايد از ثمرات آن استفاده كرد و نه از خود مثابه يک درخت ميعبارت ديگر، نفت بهبه

درخت. بسیاری از صاحبنظران كشور بر اين باورند كه وابستگي بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتي، 

 ابع را از موضوعیت انداخته است. مسئله تخصیص بهینه من

 

 گیري براي نفتتصمیم

نفت هستند. درخت  مسئلهگیری برای چگونگي برخورد با در حال تصمیم دائماً زخینفتهای دولت

یات تکنیکي، تالش كنید اين ئاست. فارغ از جز 1شرح نمودار گیری در مورد نفت بهاستاندارد تصمیم

 1.تطبیق دهیددرخت را بر اوضاع ايران 

 

 ها در مورد نفتگیري دولت. درخت تصمیم6نمودار 

 
 

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

قیمت  1395در اليحه بودجه سال  شود و بايد آن را برآورد كرد. براساس محاسبه ما،در بودجه ذكر نمي

تومان و  2.336دالر، نرخ برابري دالر معادل  12 حدود نفت خام و میعانات گازيهر بشکه 

سرجمع منابع نفت در  .ستفرض شده ا 2میلیون بشکه 98/2منابع ناشي از نفت و میعانات حدود 

 در نظر گرفته شده است. هزار میلیارد تومان 5/61بودجه نیز حدود 

 

                                                 
هاي مركز پژوهش براي منابع و مصارف دولت، براي برخي جزئيات فني عالقمندان به گزارش ضرورت تعيين قواعد مالي .1

 مراجعه كنيد. 1131مجلس، بهمن 

عانات گازي يهزار بشکه در روز و فروش م 5۸۸ی گاز عاناتيبشکه در روز، صادرات م ونيليم 1771صادرات نفت خام شامل  .2

دالر و رقم دالري فروش ميعانات به  1۸در برآورد ما، رقم دالري نفت و ميعانات  هزار بشكه در روز. 12۸ها به پتروشيمي
 دالر در نظر گرفته شده است. 1۰ها پتروشيمي
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 نفت در هنگام تقدیم الیحه قیمت 

 دالر بوده است. 25سبد نفتي اوپک در يکي دو هفته قبل و بعد از تقديم اليحه بودجه در حد قیمت 

 آمده است. 9اخیر در نمودار های فراز و نشیب قیمت نفت اوپک در سال

 

 گذشتههاي قیمت نفت سبد نفتي اوپک در سال. 3نمودار 

 

 
 

 ؟شودمي بینيچطور پیش قیمت نفت

ها بینيمنطق اصلي بیشتر پیشكنند. بیني ميمختلفي در جهان قیمت نفت را پیشو نهادهای ها سازمان

ثیر عوامل ديگری مانند عوامل أبیني عرضه و تقاضای نفت در جهان است كه خود تحت تبراساس پیش

 . هستندرشد اقتصادی جهان و ...  سیاسي،

ت كننده قیمت نفبینيپیشهای سازمان دو نمونه مهمي پول المللبینآژانس جهاني انرژی و صندوق     

 درصد، چندبا احتمال  براساس دامنه احتمال )يعني مثالً معموالًها اين سازمانهای بینيپیشهستند. 

تند شبیه پنکه هس يهم نمودارهايها بینيپیششود. ابزار نمايش اين مي اعالم چند دالر خواهد بود(قیمت 

سازمان در اول سال جاری میالدی برای  اين دو بینيپیشدهند. مي كه احتمال و قیمت را با هم نشان

  آمده است. 11و  11در نمودارهای آتي های ماهنفت های قیمت
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 4آژانس جهاني انرژي براي قیمت نفت بینيپیش. 42نمودار 

 
 

 2ي پول براي قیمت نفتالمللبینصندوق  بینيپیش. 44نمودار 

 
 

قیمت نفت علیرغم افت فعلي خود در دامنه افزايشي اند كرده بینيپیشها هر دوی اين سازمان امسال

 چهل دالر خواهد بود. 

 چرا كه اين ثر است.ؤقیمت نفت در بودجه كشورهای صادركننده نفت هم در تحلیل بازار نفت م   

صادركننده نفت تالش خواهند كرد عرضه نفت و در نهايت قیمت آن كشورهای فرض وجود دارد كه 

ی آنها در بودجه نزديک شود تا با مشکل كسر بینيپیشای تنظیم كنند كه قیمت بازار به گونهرا به

بد نیست بدانیم كشورهای صادركننده . )البته اگر بتوانند هماهنگ عمل كنند( بودجه مواجه نشوند

  3.اندتنظیم كرده يا كمي بیشتر دالر 41توسط قیمت نفت را در حدود طور مبه ، امسالنفت

                                                 
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 

ي ها، مركز پژوهشهاي آينده و قيمت آن در بودجه برخي كشورهابررسي بازار نفت در سالت بيشتر نگاه كنيد به گزارش ئيابراي جز .1

 .1131مجلس، 
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 :4935نفت در بودجه سال منابع حاصل از فرمول محاسبه 

بشکه در روزمیلیون  98/2 × روز  985  ×تومان  2336 ×دالر  12  منابع حاصل از نفت = 

 

گیرد: بودجه، صندوق توسعه ملي و شركت ملي درآمدهای حاصل از فروش نفت به سه جا تعلق مي

هزار میلیارد تومان(  113میلیارد دالر ) 5/34حدود  1395منابع حاصل از نفت در اليحه سال كل نفت. 

سعه ملي، میلیارد دالر سهم صندوق تو 5/6 :عبارت است ازقلم گفته شده  است كه سهم هر كدام از سه

 61)میلیارد دالر  23استخراج نفت و... و حدود های مین هزينهأت میلیارد دالر سهم شركت نفت برای 5

  سهم دولت.هزار میلیارد تومان( 

، از منابع سهم صندوق توسعه 1395البته دولت در قالب يک حکم از مجلس اجازه خواسته است تا در سال 

هیچ ه به اين معناست ك كه مجلس با اين اجازه موافقت كند، اده كند. در صورتياستفها برای افزايش سرمايه بانک

 وارد صندوق توسعه ملي نخواهد شد. بخشي از منابع حاصل از صادرات نفت در این سال،

كاسته  ي دولتبودجه عموممنابع از  تومان اردیلیم 1711نفت، حدود  متیبا كاهش هر دالر از ق

 خواهد شد.

دالری نفت و صادرات  41با در نظر گرفتن قیمت  1395در سال  منابع نفتيكل بیني عملکرد پیش

میلیون بشکه فروش میعانات به  12/1میلیون بشکه نفت در روز، نیم میلیون بشکه میعانات گازی و  5/1

به  .بودخواهد هزار میلیارد تومان  84 سهم دولتهزار میلیارد تومان است كه  92 ها حدودپتروشیمي

  شده دولت برای سال آينده محقق شود. بینيپیشدرصد از رقم  91شود حدود مي بینيپیشاين ترتیب 

درصد خواهد بود. البته بايد  26، حدود 1395در اليحه بودجه سال  وابستگي بودجه به نفت

اين نسبت ممکن است كمتر از میزان واقعي برآورد شده باشد، زيرا منابع غیرنفتي اليحه توجه داشت كه 

برآورد شده و تحقق كامل آن بعید است. در اليحه امسال میزان انتشار اوراق مشاركت در عمل خوشبینانه 

شدت بههم –سالیان گذشته در عمل محقق نخواهند شد  كه با توجه به تجربه - ساير اوراق بدهيو 

 نسبت وابستگي بودجه به نفتهمین عامل نیز در كاهش غیرواقعي و  برابر شده(  5/2) افزايش يافته

 بوده است.مؤثر 

 درصد وابستگي بودجه به نفت .4 جدول

 عنوان
عملکرد 

4934 

عملکرد 

4932 

عملکرد 

4939 
 4935الیحه  4931قانون 

درصد  حداقل

 وابستگي به نفت
41 4/42 4/35 1/31 1/25 

 

در كاهش  در نظر گرفته شده برای اقالم غیرنفتي فروضثیر أتملموس چگونگي درک  جهت

ها گیری دولتتصوری از نحوه تصمیم . برای اينکه بتواندقت كنید 2به جدول  ،به نفت بودجه وابستگي
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ماهه است.  1براساس ارقام تصويب شده و محقق شده  اين جدول، ارقام در شرايط تدوين بودجه داشت

كنند. مي بینيپیشبا توجه به ارقام عملکرد سال جاری برای سال آينده ها يعني درست زماني كه دولت

 .(كنندنمي ماهه نیز تغییر خاصي 12 با در نظرگرفتن ارقامها اين نسبت)البته 

 

 هايمختلف در بودجهارقام تصویب شده و محقق شده منابع  .2جدول

 ماهه( 6سه سال گذشته ) 

  عنوان

  هابه كل دريافتيگازي نسبت فروش نفت و ميعانات  -مصوب 

  هابه كل دريافتيگازي نسبت فروش نفت و ميعانات  -عملكرد 

  هامالي به كل دريافتيهاي نسبت واگذاري دارايي -مصوب 

  هامالي به كل دريافتيهاي نسبت واگذاري دارايي -عملكرد 

  هانسبت ماليات به كل دريافتي -مصوب 

  هانسبت ماليات به كل دريافتي -عملكرد 

 

مصوب شده نسبت نسبت محقق شده به مقدار جدول فوق، های كنید كه در تمام سالمي مشاهده

 (ها و ...اوراق مشاركت، واگذاری شركت يعني انتشارمالي )های افزايش و برای واگذاری دارايي ،برای نفت

 كاهش داشته است.
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   كند؟نفت با رشد كشورها چه مي

آنها  رشدباشد،  بیشتر منابع طبیعي بهكشـورها  وابسـتگي درآمد   هرچه قدر دهد كهمي آمار و ارقام نشـان 

وضعیت رشد تالش كنید نگاه كنید و  3شـود گرفت؟ به جدول  مي از اين رابطه ایچه نتیجهكمتر اسـت.  

 .اقتصادی در كشورهای متکي به منبع طبیعي و ساير كشورها را ارزيابي كنید

 

 )درصد( مختلفدر كشورهاي  4. رشد سرانه تولید ناخالص داخلي 9جدول

 (2241تا  4332)از  
  رشد كل ناحيه ـ كشور

 اتحاديه اروپا

 OECD2كشورهاي 

 و اقيانوسيه شرق آسيا

 

 رشد كل 
رشد بخش غيرمتكي به منبع 

 طبيعي

  ايران

  قطر

  كويت

  سعوديعربستان 

كشور متكي به منابع طبيعي )منبع  22ميانگين 
 را تشكيل درصد از توليد ملي 51طبيعي 

 (دهدمي

 

 

 نفت و تنوع اقتصاد  

ــوی ديگر،  ــتر متکي به منبع طبیعي، مثالً ازس ــورهايي كه بودجه آنها بیش ــت، معموالً نفت، كش نوع ت اس

 .ستقابل مقايسه ا اطلس اقتصاد جهانتنوع اقتصادی كشورها در میزان اقتصـادی كمتری دارند.  تولیدات 

يک  كدام شکلاين  در آمده است. حدس بزنید 6دی چهار اقتصـاد مختلف در شـکل   تصـوير تنوع اقتصـا  

 تركیه يا عربستان هستند؟   ايران، مربوط به آلمان،

 

 

 

 

 

 

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

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

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

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm
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 . حدس بزنید كدام نقشه تنوع براي كدام كشور است8شکل 

 «الف»كشور 

  

 «ب»كشور 

 
 «ج»كشور 

 

 «د»كشور 

 
  پاسخ در انتهای دو صفحه بعد آمده است.

 هر كشور را مالحظه كنید. تنوع اقتصاد یاتئتوانید جزمي 1اقتصادی طلساينترنتي اعه به آدرس با مراج

 یات تنوع اقتصادی ايران را در اين آدرس تفسیر كنید.ئتالش كنید جز

 

 ر منابعیسا. 9-8

 ،)دريافتي از فروش دارايي( دولتيهای واگذاری شركتمانند  یگريد یهابر اقالم فوق، دولت از محلعالوه

ب كسز یئم و خسارات نافت جرايا درياال و خدمات كفروش ، )ايجاد بدهي( انتشار اوراق قرضهحق امتیاز، 

 كند.منبع مي

هزار میلیارد  16 حدودهای دولتي كل منابع حاصل از واگذاری شركت، 1395در اليحه بودجه 

است.  يافتهدرصد كاهش  9حدود  1394ن رقم نسبت به قانون بودجه اي هك شده است بینيپیش تومان

مانده يباقهای واگذار شده در سالیان اخیر، مشکالت شركتهای با توجه به عدم استقبال كافي از شركت

از منابع اين بخش در  بخشي ممکن استاخیر، های در سالها برای واگذاری و روند عملکرد واگذاری

 . باشدبرآورد شده بیشاين درآمد و  نباشدتحقق  نیز قابلسال جاری 

                                                 
1. http://atlas.cid.harvard.edu 
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اوراق  تومانرد میلیاهزار  31نزديک شده است كه  بینيپیشهمچنین  1395در اليحه بودجه 

 منتشر شود. هاهای تابعه آنها و شهرداریهای دولتي، شركتوزارتخانهو  توسط دولتو امثالهم مشاركت 

يا در  فرص شده عمالً بینيپیشگذشته، عملکرد واقعي اين بخش از منابع های نکه در سالاي هبا توجه ب

شود كه در سال آتي نیز بخش بزرگي از اين ارقام محقق مي بینيپیشحدود خیلي پايین بوده است، 

چه منابع مذكور در عمل محقق در بودجه از اين بابت است كه اگر . مشکل گنجاندن اين ارقامنخواهد شد

 محققن ممکنیز در عمل ها شود كه بسیاری از آنمي بینيپیششوند، اما براساس اين منابع، مصارفي نمي

د، يارانه و ... را بده البته چون دولت مجبور است حقوق و دستمزد كاركنان شاغل و بازنشسته، .شودنمي

 شود.مي در عمل تحقق اين منابع با كاستن از مخارج عمراني جبران

 

 شود؟يخرج م چگونهبودجه  .7

 :يلكمنابع بودجه در سه بخش 

 ارانه و...(، ي)حقوق و دستمزد،  یانهيهزالف( 

 ،(يعمران یهاا همان پروژهي) یاهيسرما یهاييدارا کتملب( 

پرداخت ســهام، باز یواگذارشــامل های دولت پرداخت ديون و بدهي) يمال یهاييدارا کتملج( 

شود. مقدار و سهم هر جزء در ي...( مصرف مقبل یهااصـل اوراق مشاركت، تعهدات پرداخت نشده سال 

 نشان داده شده است. 12نمودار 

 

 (هزار میلیارد تومان)  دولت يمصارف عموم .42نمودار 
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در  ارانه و...(ي، نان دولتكارك دستمزد)حقوق و  یانهيشود، سهم اقالم هزيه مشاهده مك طورهمان

 یهاطرح یاجرااهش آن و ك یبرا و مجلس درصد( و دست دولت 74اد است )يار زیمصارف بودجه بس

از بودجه، خرج حقوق و دستمزد  یاار عمدهیه سهم بسكدهد ين نشان ميا 1.بسته است باًيد تقريجد

 شود و دولت و مجلسيه از قبل شروع شده مك يعمران یهاپروژه ادامهارانه و ينان و بازنشستگان(، كارك)

آنها  و درصد بودجه عمده یانهياقالم هز نند.ك یریگمیاز بودجه تصم يكتوانند درباره سهم انديفقط م

 :است 14و  13نمودار شرح به یانهيل اقالم هزكاز 

 

 (درصد - تومانارد یلیمهزار )   دولت يمصارف عموم يانهیاقالم هز .49نمودار  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، يارانه نقدی وجود ندارد و فقط شامل ساير شکلنشـان داده شده در  های توجه كنید كه در يارانه

از نان تا دارو و شـیر خشـک و شـیر  مدارس و... اسـت. يارانه نقدی، قانون جدا و مستقل     ها انواع يارانه

شود. رقم مي و مصـارف آن مسـتقل از سقف بودجه آورده   برای خود دارد و در اليحه بودجه، عدد منابع

كه در عمل بیش از هزار میلیارد تومان است  41در نظر گرفته شـده برای اين قانون در بودجه امسـال   

 سد.رميبین مردم توزيع شده و بقیه به ساير مصارف اين قانون  درصد از اين رقم 11

 

  

                                                 
های گذشته های عمرانی هم با خوشبينی تعيين شده و عملکرد سالضمن اینکه مصارف در نظر گرفته شده برای پروژه .1

 های عمرانی در پایان عملکرد مالی دولت عماًل بسيار کمتر خواهد بود.دهد که سهم پروژهنشان می
ايران، تركيه  آلمان عربستان، د به ترتيب، ب، ج، ،* )پاسخ سؤال دو صفحه قبل در مورد درجه تنوع اقتصادي كشورها:  الف

 .هستند(
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 اي دارند هایي كه بیشترین سهم را از اعتبارات هزینهها و دستگاه. ردیف41نمودار 

 درصد( -)هزار میلیارد تومان 

 

 يارانه نقدی پرداختي به مردم در نمودار فوق در نظر گرفته نشده است.توضیح: 

 

بودجه را ای های هزينهای كه در نمودارهای فوق ارائه شده است، محدوديتسهم اقالم عمده هزينه

توان آنها را حذف يا اصالح كرد و راه را برای انعطاف سادگي نميهايي كه بهدهند، محدوديتنشان مي

 بندند. ها ميدولت

 معموالًها توان به اشکال گوناگوني نشان داد. دولتمي مختلف راهای مصارف بودجه در حوزه

 دهند،يم را تغییرها بندیشوند، اين تقسیممي مختلف قائلهای اهمیتي كه به بخشو  اولویتبراساس 

 مختلف تغییر خاصي نکند. های اگرچه ممکن است اعداد و ارقام بخش

و  اموربه نام  كلي بندیدستهتا پیش از اين مرسوم بوده كه مصارف بودجه در چهار 

مصارف تغییر كرده  شدند. در بودجه امسال، نمايشمي نمايش داده فصولآنها به نام های زیرمجموعه

 بندیدسته دهاقتصادی( به  اصلي سابق )عمومي، دفاعي امنیتي، اجتماعي فرهنگي، بندیدسته چهارو 

وهش، پژ -ي، آموزشيقضا امنیتي، اقتصادی،-گردشگری، دفاعي-بدنيتربیت -عمومي، فرهنگ اصلي )

معیار قرار گرفتن در اين ( تغییر كرده است. عمران -سالمت، رفاه اجتماعي، محیط زيست، مسکن

ر از خیلي كمتها بندی به وضوح، بزرگ بودن رقم نیست، چرا كه اعتبارات تعدادی از اين دستهتقسیم

 ديگر است. های دستههای اعتبارات زيرمجموعه

زيردسته  21عوض شده و از اصلي هم های بندیدستهاين های زيرمجموعهدر نمايش مصارف امسال، 

ف مفید نمايش مصارسازی ممکن است در شفاف بندیتقسیماين تغییر  زيردسته تغییر كرده است. 51به 
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 مل است.أكند، قابل تمي گذشته را مشکلهای اما از اين بابت كه امکان مقايسه با سال ،باشد

( و سپس براساس 15اصلي )نمودار  بندیدستهدر اينجا ابتدا ترتیب مصارف براساس ده 

دهیم. سهم هر نفر )سرانه( در هركدام از اين مي ( را نشان17زيرمجموعه )نمودار های بندیدسته

 .بینیممي 11و  16نمودارهای در نیز را ها بندیدسته

 

 اصليهاي بنديدستهبراساس  مصارف دولت .45نمودار 

 (تومانزار میلیارد ه)

 
 

 كنید.  مي مالحظه 16معادل سرانه ارقام فوق برای هر ايراني در سال را در نمودار 

 

 ده قلم اول مصارف دولت سهم هر ایراني از . 48نمودار 

 (تومان)
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 ای كه در سال، دولت برای هر ايرانيكل هزينهكنیم كه مي در اين نمودار مالحظهعنوان مثال، به

هزار و  پنجو برای محیط زيست حدود هزار تومان  سیصدصرف كند، حدود  اقتصادتواند در حوزه مي

 .آمده است 4مل بیشتر در جدول أريز اين ارقام برای تششصد تومان در سال است! 

 

 كليهاي بنديدستهمصارف دولت براساس  سهم هر ایراني از .1جدول 
 اصلي بنديدسته (تومان)سرانه 

 رفاه اجتماعي 717,119

 آموزش و پژوهش 623,623

 سالمت 529,125

 امور دفاعي و امنیتي 466,715

 امور اقتصادی 299,119

 امور عمومي 119,352

111,221 
فرهنگ، تربیت بدني و 

 گردشگری

 ييامور قضا 77,721

 مسکن و عمران 73,411

 محیط زيست 5,611

 مصارف ساير  676,152

 

عبارت ديگر، توان مالي دولت برای كل سهم هر ايراني از بودجه محیط زيست، يا به مثال، عنوانبه

و...،  تگيستری مانند حقوق و دستمزد و بازنشاعتباررساني به اين بخش پس از دادن اعتبارات ضروری

ايدار پ . در اين صورت عجیب نیست كه گفته شود نقش مردم در توسعهاستسینم تكمتر از پول يک بلی

ه اين ب مشابهي داشته باشد.های گیریتواند نتیجهمي ايد بیشتر از سهم دولت باشد. در ساير ارقام نیزب

 آتي اين گزارش باز خواهیم گشت.های در بخش و ابعاد آن موضوع
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 ي ئجزهاي بنديدستهمصارف دولت براساس قلم اول  دهاعتبار . 47نمودار 

 (زار میلیارد تومان)ه

 
 

 يئجزهاي بنديدستهبراساس ده قلم اول مصارف دولت سهم هر ایراني از . 46نمودار 

 (تومان)

 
 

 اين جدولهای نشان داده شده است. به تعداد سلول 5ي در جدول ئجزهای بندیدستهسرانه همه 

 مل كنید.أتوان تفسیر ساختاری از عملکرد بودجه ارائه كرد. در اين ارقام تمي
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 يئجزهاي بنديدستهمصارف دولت براساس سهم هر ایراني از . 5جدول 
 (تومان)

 ردیف دسته سرانه ردیف دسته سرانه

881  معدن صنعت و 41,481   حمايتي 581,

  درمان 393,118  اقتصادی امور توسعه در تحقیق و 41,590

  آموزش و پرورش عمومي 314,588  بازرگاني 43,802

  دفاع 310,941  نجاتامداد و  9,080

  های اجتماعيبیمه 400,841  قانونگذاری 9,842

  آموزش عالي 420,848  میراث فرهنگي 8,291

  بهداشت 434,288  ارتباطات و فناوری اطالعات 1,318

1,992 
توسعه در امور خدمات  تحقیق و

 عمومي
  امنیت عمومي حفظ نظم و 440,181 

  نقلوحمل 453,253  توسعه در امور سالمت و تحقیق 1,189

  اداره امور قضايي 02,114  گردشگری 1,351

  منابع آب 24,895  های زيستيحفاظت از گونه 3,188

 19,551  روابط كار 8,942
ای و آموزش فني و حرفه

 آموزیمهارت
 

8,380 
توسعه در امور فرهنگ  تحقیق و

 گردشگریتربیت بدني و 
  منابع طبیعي كشاورزی و 12,509 

  عمومي اداره امور 14,541  و عمران  توسعه در امور مسکن تحقیق و 4,900

4,012 
توسعه در امور آموزش و  تحقیق و

 پژوهش
  مالیاتي خدمات مالي و 11,480 

 15,181  مسکن 4,081
خدمات شهری،  توسعه و

 روستايي و عشايری
 

  آب و فاضالب 89,841  صنايع دستي 4,381

  فرهنگ و هنر 82,852  امور دفاعي و امنیتي توسعه در تحقیق و 4,340

  انرژی 82,191  قضايي امور توسعه در تحقیق و 4,485

  ایهای توسعهپژوهش 83,184  تعاون 4,445

  ایهای پايهپژوهش 85,198  كاهش آلودگي 4,594

  رسانه 49,103  توسعه در امور محیط زيست تحقیق و

توسعه در امور رفاه  تحقیق و

 اجتماعي
  دين و مذهب 49,831 

  تفريحات ورزش و 40,990  مديريت پسماند

  توانبخشي 42,908  مديريت پساب

 

 



 

 __________________________________________________________  

 
33 

دولت در لوايح بودجه، بررسي میزان تغییرات بودجه های سنجش تغییر اولويتهای يکي از راه

توان با تقريب در مورد میزان تغییر اعتبارات صحبت مي اگرچهشده برای مصارف مختلف است.  بینيپیش

ها، وزارت بودجه يارانهدرصد،  23درصد، امور انتظامي و نظامي  21پرورش وبودجه آموزش مثالً) كرد

 2درصد افزايش يافته و بودجه وزارت بهداشت  26اجتماعي منهای يارانه پرداختي به مردم  تأمینرفاه و 

 ثالًمدر سال جديد، امکان ارائه تصوير دقیق امکان ندارد. ها بندیدستهدلیل تغییر اما به ،درصد كم شده(

نتقال دلیل ابا وجودی كه اعتبارات اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته افزايش پیدا كرده است، اما به

  .دهدمي ها، كل اعتبارات اين حوزه كاهش نشانبندیدستهحوزه اقتصادی به ساير های برخي زيرمجموعه

ل مصارف از محصرفنظر از بررسي تغییرات در مصارف فصول مختلف بودجه، بررسي تغییرات در 

 ز اهمیت است. درآمد اختصاصي يعني درآمدی كه دستگاهي كسبئنیز حا درآمدهاي اختصاصي

به  )بجز در موارد ويژه( اختصاصي كردن درآمدهای بودجهرساند. مي به مصرف خود كند و صرفاًمي

ی است. زيرا براساس اين اصول، درآمدهای كسب شده، بدون ريزبودجهخالف اصول  ،مصارف خاص

رقم مصارف از محل درآمدهاي توجه به محل كسب آنها، بايد بین مصارف مختلف توزيع شود. 

درصد  45اي دولت و معادل چهارم مصارف هزینهاختصاصي در الیحه بودجه امسال، معادل یک

 مصارف عمومي دولت است.

 حدود درصد اضافه، اين دسته از درآمدها و مصارف 1393نسبت به قانون  1394بودجه  قانوندر 

عمدتاً مربوط به اجرای میلیارد تومان رسیده بود كه  هزار 31هزار میلیارد تومان به  24شده و از حدود 

 صارف اختصاصي، م1395. در اليحه های دولتي بودطرح تحول سالمت و تغییر در درآمدهای بیمارستان

 دهد.درصد نسبت به قانون سال گذشته افزايش نشان مي 5 هزار میلیارد تومان، 41با اعتبار حدود 

 

 نمایندگان به در گزارش دولت  شده اي برجستهموارد هزینه

را ای مجلس، برخي موارد هزينههای ساله در گزارش خود به نمايندگان در كمیسیوندولت همه

 موارد برجسته شده امسال به اين شرح هستند:كند. مي برجسته

هزار  5/4قبل پرداخت نشده های مین اعتبار پاداش پايان خدمت بازنشستگان كه در سالأت

نفر در بهداشت و  17179مجوز استخدام  میلیارد تومان، 2311بندی معلمان میلیارد تومان، رتبه

نفر در سازمان ثبت اسناد  1211 دادگستری، نفر در 2111پرورش، ونفر در آموزش 12111 درمان،

اجرايي استاني و كمک  یهامین كسری اعتبار پرداخت حقوق و مزايای كاركنان دستگاهأو امالک، ت

میلیارد تومان، توجه به پرداخت يارانه زيرساخت مسکن  1111كار و رفاهي آنان به پرداخت اضافه

میلیارد  111میلیارد تومان،  211اجتماعي و فرهنگي ی هامیلیارد تومان، مقابله با آسیب 251مهر 

میلیارد تومان  111میلیارد تومان برای ساماندهي حاشیه شهرها،  211تومان برای جايزه صادراتي، 
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برای تومان میلیارد  171برای احیای كارون،  تومان میلیارد 111روغني، های برای توسعه كشت دانه

 .برای توسعه پايدار خوزستانتومان  میلیارد 111ان، فضای آموزشي سیستان و بلوچست

 شود.مي اين موارد برجسته مختلف،ای مل كنید كه چرا از بین موارد هزينهأدر موارد فوق ت

 

 به چه صورت خواهد بود؟ 4935ها در بودجه كردن یارانه . هدفمند6

میلیارد  هزار 41مبلغ  كهكرده  بینيپیش گذشته دولتسال  امسال همانند لوايح سهدر اليحه بودجه 

و  های انرژی و كاالهای اساسي ديگر درج شده در قانون حاصل شوداز محل افزايش قیمت حامل تومان

 شود.  برای مصارف ذكر شده در قانون صرف

شود و نه مصارف آن غیر از مي شده برای اين قانون محقق بینيپیشاگرچه در عمل نه درآمدهای 

يابد، اما همین میزان شفافیت محقق نشده نیز در بودجه امسال مي يارانه نقدی كامل تحقق توزيع

هزار میلیارد تومان درآمد كسب كرده  41اعالم كرده كه قرار است معادل  مسکوت مانده و دولت صرفاً

نظارت بعدی  تر باشد راه برایبودجه هر چه قدر شفاف 1.و آن را برای كمک به افراد يا تولید صرف كند

 شود. به موضوع شفافیت در انتهای اين گزارش باز خواهیم گشت.مي بازتر

 افزايش محل از درآمد تومان میلیارد هزار 41 سقف تا توانستمي دولت آنکه رغمدر سال جاری علی

 حصول بینيپیش و آورده دستهب میلیارد هزار 23 حدود امسال ماهه 1 در ولي ،آورد دستهب هاقیمت

تومان از  میلیارد هزار 13 حدودهای سال است. به بیان ديگر انت تا محل اين از تومان میلیارد هزار 35

 اين بابت كسری خواهیم داشت.

بیشتر دو راه پیش رو دارد؛ افزايش احتمالي اين قانون، دولت برای جبران كسری  در هر صورت،

برخي از اقشار جامعه كه هیچ يک از آنها نیز صراحتاً در  يارانه نقدی های انرژی يا حذفقیمت حامل

 اليحه بودجه مطرح نشده است. 

های اند: افزايش قیمت بنزين و ساير حاملسیاستي گرفتار بودههای همواره در میان انتخابها دولت

خطا در  بگیران كه البته امکانو يا حذف بخشي از يارانهكه هزينه سیاسي خاص خود را دارد انرژی 

  .شناسايي اين دسته وجود دارد و ممکن است هزينه سیاسي داشته باشد

نجا اما در آ ،اليحه برنامه ششم نیز تقديم مجلس شده نکته ديگر اينکه همزمان با اليحه بودجه،

كه  در چنین فضایيكردن مشخص نشده و به تصمیمات سالیانه محول شده است.  نیز تکلیف هدفمند

                                                 
ندرج اي ديگر مبينی شده بود که اين منابع در كنار ساير منابع و اعتبارات يارانهعنوان مثال، در قانون سال گذشته پيشبه .1

 در بودجه براي موارد زیر صرف شود:
 ميليارد تومان،هزار  13ها: . توزیع نقدي و غيرنقدي يارانه1
 ميليارد تومان، 02۸۸زيست: سازي انرژي، محيط ونقل عمومي، بهينه. كمك به توليد، بهبود حمل2
 ميليارد تومان، 0۰۸۸. بهداشت و درمان: 1
پذير، روستاييان، ساماندهي مسكن بافت هاي جوان، اقشار آسيب. تأمين يارانه سود تسهيالت تأمين مسكن زوج0

 ميليارد تومان، 11۸۸هاي حاشيه شهرها و مسكن مهر: تگاهفرسوده و سكون
 ميليارد تومان. 0۸۸۸التحصيالن: . کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ0
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توان تصویر واضحي از اقتصاد در آینده نمي شوند ونمي این مهمي تعیین تکلیفبه هاي طرح

 كار نیز اوضاع جالبي نداشته باشد.وآور نیست كه فضاي كسبداشت، تعجب

 

 شود؟يانجام م يچه موارد يبرا يعمران يهايگذارهیسرما. 3

 شوند.يانجام م یاقتصاد یهاتیو توسعه ظرف ینگهدار یبرا يعمران یهایگذارهياصوالً سرما

حه بودجه سال يدر ال (یاهيسرما یهاييتملک دارا)موسوم به  يعمران یهایگذارهيسرمااعتبارات 

هزار  51) 1394رقم قانون  هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده كه در مقايسه با 61حدود  1395

میزان اين اعتبار در . استافته ي افزايشدرصد  17حدود  1394سال  قانونسه با يدر مقا (تومان میلیارد

چه ها درصد افزايش داشت. اين افزايش 16اليحه سال گذشته نسبت به قانون قبل از آن نیز حدود 

شود كمتر از عدد مصوب است شايد مي تفسیری دارد؟ با توجه به اينکه آنچه در عمل تخصیص داده

را  عالمت اين ،غیر از اينکه دولت ،تفسیر خاصي ندارد عمالًها این افزایشپربیراه نباشد كه بگويیم 

افزايش دهد.  در صورت وجود منابعدهد كه نیت كرده است اعتبارات عمراني را ميبه اقتصاد كشور 

 ان سالپايتخصیص داده شده تا  اعتبارات عمراني، هابینيپیشبا توجه به اينکه بنابر مثال،  عنوانبه

)كمي بیش از نصف اعتبار مصوب  خواهد بود تومانهزار میلیارد  31 حداكثرخوشبینانه  طوربه 1394

 دولت با محدوديت جدی در منابع مواجه است،كاهش شديد قیمت نفت، و با در نظر گرفتن  قانون(

 باشد.غیرواقعي  برای سال آينده ارائه شده در اليحه تومان هزار میلیارد 61رقم  رسدمي بنابراين به نظر

دهد كه برخالف خوبي نشان ميهای عمراني در سالیان گذشته بهاعداد و ارقام تحقق بودجه

 111حتي بیش از ها )در برخي سال اند تخصیص بدهندها مجبور بودههای جاری كه دولتبودجه

 اندشدهبا نوسان و با فاصله زير عدد مشخص شده در قانون محقق  معموالًهای عمراني ، بودجهدرصد!(

درصد و  69عمراني حدود های برای بودجهبرای بیست سال گذشته  تحقق متوسط رقم. (19)نمودار 

 درصد بوده است. 96جاری حدود های برای بودجه
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 )درصد(    عمراني در سالیان گذشتهجاري و هاي . میزان تحقق بودجه43نمودار 

 
 

رور و عمراني به مهای اختصاص يافته به طرحای هظرفیت منابع بودج ،نکته قابل توجه ديگر اينکه

ني عمراهای كه عملکرد اعتبارات اختصاص يافته به طرح طوریاخیر كاهش يافته است. بههای طي سال

هزار میلیارد تومان بوده  11اندكي كمتر از  معموالً، 1391ثابت سال های اخیر به قیمتهای در سال

 .(21)نمودار  است

 

  4932عمراني به قیمت ثابت هاي . اعتبارات اختصاص داده شده به طرح22نمودار 

 )هزار میلیارد تومان(
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 1314افزايش بودجه عمراني و قیمت نفت )های مل روی نمودار فوق، تالش كنید ارتباط بین سالتأبا 

 تحريم و سپس كاهش قیمت نفت بوده است(.های به بعد سال 1391( را تفسیر كنید. )سال 1391تا 

شود. مي نامیدهای هرفتار موافق چرخ مفهومي است كه اصطالحاً مظاهر بروزاين ارتباط مثبت، يکي از 

رود، بودجه دولت و مي در اقتصادهای نفتي يعني هر وقت قیمت و درآمد نفت باالای هرفتار موافق چرخ

كند، بودجه و به دنبال آن اقتصاد و هر وقت درآمد نفت كاهش پیدا مي كندمي هم افزايش پیداعمران و ... 

 كنترل آن باز خواهیم گشت.های بعدی اين گزارش به اين مفهوم و روشهای در بخشچرخد! مي هم

های عمراني محدود بوده و در چند سال ای قابل اختصاص به طرحاما درحالي كه ظرفیت منابع بودجه

های در لوايح بودجه، اعتبارات طرحها صورت سنتي، دولتو به معموالًاخیر افزايش چنداني نداشته است، چرا 

 گیرد:مي با دو هدف صورت معموالًكنند. اين اقدام مي بینيپیشعمراني را زياده از حد قابل حصول 

های اجرايي در مرحله تهیه بودجه و با نمايندگان زني و توافق با دستگاه. فراهم كردن امکان چانه1

 در فرآيند تصويب بودجه،

 های عمراني و آباداني كشور. . نشان دادن اهتمام دولت در گسترش فعالیت2

جه، دولت از طريق عدم تخصیص بخشي از دلیل عدم تحقق منابع و وجود كسری بودبه معموالً

ناپذير مانند حقوق و های اجتنابهای موجود در بخشهای عمراني، بخشي از كسریاعتبارات طرح

 دهد. ها و ساير امور را پوشش ميدستمزد، يارانه

با توجه به عملکرد اعتبارات عمراني در بودجه سنوات گذشته و برای جلوگیری از عدم ايفای تعهدات 

 نکهاي با توجه بهو نیز  شدت پرهیز شوداز تعريف و تصويب طرح عمراني جديد بهشود دولت، توصیه مي

شدت كاهش خواهد را بهيي منابع آكار های عمراني عمالًهای موجود، توزيع منابع بین همه طرحمحدوديت

ت دار و با پیشرفهای اولويتبر تخصیص منابع به طرحلذا بايد سیاست دولت در سال گذشته مبني ،داد

ابت ادامه كه از بای هتر بدانیم بهتر است هزينبرای اينکه مفهوم اين عبارت را دقیق فیزيکي باال تداوم يابد.

. طبق اين نمودار (21یش پايان پیدا كنند را مالحظه كنیم )نمودار پهای كه قرار بود در سالهايي يافتن طرح

قبل خاتمه های شود كه قرار بود در سالهايي ميهمواره بخش قابل توجهي از پول مردم صرف اتمام طرح

هزار میلیارد تومان )به  21طبق اطالعاتي كه در بودجه ارائه شده است، حدود  1394در سال  پیدا كند. مثالً

شود كه قرار بود قبل از اين سال هايي مي( صرف پرداخت هزينه برای اتمام طرح1391ثابت سال های قیمت

 خاتمه يابند.
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 هاي عمراني موقع طرحه. هزینه تحمیل شده به بودجه عمومي از بابت عدم اتمام ب24نمودار 

 (4932در سال قبل )هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 
 

 
 

 استاني. بودجه 42

در طرف مصارف از . ، منابع استاني است1395 درصد از منابع بودجه عمومي اليحه بودجه سال 29حدود 

هزار میلیارد  14استاني است )معادل درصد اعتبارات  4/5هزار میلیارد تومان(، فقط  267كل اعتبارات )معادل 

درصد افزايش در اليحه  23) است درصد بوده 9/4برابر با  1394تومان(، كه البته اين نسبت در قانون سال 

استان این رقم به این معنا نیست كه بقیه بودجه مربوط به . (1394نسبت به قانون بودجه  1395

ه ریزي توسعقسمت از بودجه در اختیار شوراي برنامهاین تهران است. بلکه به این معناست كه 

 قرار ها(ساي ادارات كل استانؤریزي وي و ر)شورایي متشکل از استاندار و معاون برنامه استان

ني براي بودجه غیراستا عبارت دیگر،بهشود. ریزي استاني هزینه در قالب نظام برنامه تاگیرد مي

 تهتصمیم گرفریزي( )یعني توسط سازمان مدیریت و برنامه متمركزصورت به درصد بودجه( 35)

 هزینه شود. ها هرچند در استان شود،مي

های استاني ويژه و درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، طرح 2شامل  ديگریارقام  اضافه كردنبا 

قانون برنامه پنجم( كه مازاد بر جدول  (111)اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات كشور )ماده 

درصد كل  6/11هزار میلیارد تومان كه معادل  21شود با ، كل اعتبارات استاني برابر مياستبودجه استاني 

رشد كم اعتبارات  1395اعتبارات عمومي است. نکته ديگر در ارتباط با بودجه استاني در اليحه بودجه سال 
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خاطر كاهش قیمت نفت رخ داده، و ديگری از صادرات نفت است كه بیشتر به درصد درآمد حاصل 2مربوط به 

درصدی مواجه  37افزايش قابل توجه اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات كشور است كه با رشد 

 محروم است. های كننده كاهش منابع نفتي برای استانرسد جبرانمي بوده است كه به نظر

 

 (، درصد)میلیون تومان    4935عتبارات استاني در الیحه بودجه ا .8جدول 

 عنوان
قانون سال 

4931 

الیحه بودجه سال 

4935 
 رشد

 مجموع اعتبارات استاني

 )سهم از منابع عمومي(

11.791 

(9/4) 

14.511 

(4/5) 
23 

 17 11.191 1.746 استاني ويژههای استاني شامل طرح عمرانياعتبارات 

 1 1.619 1.491 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت 2مربوط به اعتبارات 

 37 9.151 6.675 از امکانات كشوراعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن 

 مجموع اعتبارات

 )سهم از منابع عمومي(

23.264 

(11) 

21.477 

(11) 
22 

 

و  جاری و عمراني اعتباراتاز نظر مجموع ها دهد، استانمي توزيع اعتبارات استاني نیز نشان

چراكه نسبت اعتبارات استان اول به اعتبارات اند تر شدهكمي همگرا عمراني به تنهايي،همچنین اعتبارات 

. با اين است كاهش يافته 6/5به  6/6از  عمرانيكاهش يافته و برای اعتبارات  6/4به  5استان آخر از 

استان خوزستان، فارس، خراسان رضوی،  11بزرگي، برای ترتیب درصد اعتبارات به 51حال بیش از 

باشد. اين ترتیب در قانون مي تهران، مازندران، اصفهان، كرمان، سیستان، اذربايجان شرقي و گیالن

 نیز برقرار بوده است.  1394بودجه سال 

درآمدهای استاني  به (جاری و عمراني)ها مجموع اعتبارات استان نسبت 1395در اليحه بودجه سال 

رقام دقت در ا. گويندمي بازگشت درآمدهای استاني ضريب را اصطالحاًدرصد بوده است. اين نسبت  19حدود 

ارف مص عنوانبهكند كه درصد كمي از درآمدهای استاني مي ضريب بازگشت استاني اين واقعیت را بیان

همچنین  .درصد بوده است 11حدود  1394 شود. اين ضريب در قانون بودجه سالمي استاني تخصیص داده

درصد بوده است. هرچه اين ضريب كوچکتر باشد به معنای  34در قانون بودجه حدود  1392برای سال 

 باشد. متمركز شدن بودجه مي

ايالم، های دهد استانمي نیز ارائه كرد. نمودار زير نشانها توان اين ضريب را به تفکیک استانمي

از منابع  بیشها سان جنوبي، لرستان، سیستان و چهارمحال، شش استاني هستند كه مصارف آنكهگیلويه، خرا

 دارد.درصد در رتبه آخر قرار  2استاني است. استان تهران نیز با ضريب بازگشت 
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 4935در الیحه بودجه  ضریب بازگشت استاني. 22نمودار 

 
 

ده است. اين نرخ برای برخي درصد بو 35حدود ها طور متوسط برای استانهرشد اعتبارات استاني ب

 43كمتر بوده است. بیشترين رشد مربوط به استان اردبیل و سمنان با ها ها بیشتر و برای برخي استاناستان

درصد بوده است. متوسط رشد اعتبارات عمراني برای  25درصد و كمترين رشد مربوط به استان خوزستان با 

درصد  45صد بوده است. بیشترين رشد در اعتبارات عمراني مربوط به استان سمنان با در 31برابر با ها استان

 درصد بوده است.  21و كمترين رشد مربوط به استان خوزستان با 

میلیون  33برابر با  1395بیني شده دولت برای هر نفر )سرانه بودجه( در اليحه بودجه سال مخارج پیش

ابر با ريزی توسعه استان( بردجه استاني )اعتباراتي كه در اختیار شورای برنامهريال براورد شده است. سرانه بو

تیب تربهها میلیون ريال برآورد شده است. در جدول زير مبلغ اعتبارات استاني و سرانه آن برای استان 1/1

 ارائه شده است. 
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 تومان( )هزار      4935. سرانه اعتبارات استاني در الیحه 7جدول 

 استاني« اعتبارات عمراني»سرانه  استاني« مجموع اعتبارات جاري و عمراني»سرانه 

 استان
سرانه اعتبارات 

 استاني

تغییر در رتبه 

نسبت به بودجه 

4939 

 استان
سرانه اعتبارات 

 عمراني استاني

تغییر در رتبه 

نسبت به 

 4939بودجه 

 1 311 بوشهر 1 415 ايالم

 1 251 كهگیلويه و بويراحمد 1 464 بوشهر

 1 221 ايالم 1 461 كهگیلويه و بويراحمد

 1 191 خراسان جنوبي 1 419 خراسان جنوبي

 2 151 سمنان 1 319 سمنان

 -1 141 خراسان شمالي 1 294 خراسان شمالي

 -1 141 هرمزگان 1 272 بختیاری چهارمحال و

 2 126 لرستان -1 262 زنجان

 -1 123 خوزستان 1 255 يزد

 -1 122 بلوچستان سیستان و 1 241 هرمزگان

 3 196 بختیاری چهارمحال و 1 241 اردبیل

 1 111 زنجان -1 245 لرستان

 1 111 يزد 1 241 كردستان

 -3 119 كردستان 1 237 كرمانشاه

 1 111 اردبیل 1 226 مازندران

 1 99 كرمان 1 215 بلوچستان سیستان و

 1 99 مركزی 1 213 مركزی

 -1 99 كرمانشاه 1 212 گیالن

 1 97 فارس 1 217 گلستان

 2 94 مازندران -1 217 خوزستان

 1 91 قزوين 1 211 كرمان

 -2 19 قم 1 199 قزوين

 1 14 گیالن 1 119 فارس

 -1 13 گلستان 1 115 همدان

 1 77 اَذربايجان شرقي 1 172 قم

 -1 77 اَذربايجان غربي 1 164 اَذربايجان غربي

 1 74 همدان 1 155 اَذربايجان شرقي

 1 63 خراسان رضوی 1 131 خراسان رضوی

 1 59 اصفهان 1 129 اصفهان

 1 41 البرز 1 113 البرز

 1 24 تهران 1 61 تهران

  66 كل كشور  462 كل كشور



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش  _______________________________________________ 
 

42 

 ها. بودجه دستگاه44

مقايسه با اعتبارات قانون سال گذشته انه در یهای دولتي در لوايح بودجه سالساله، اعتبارات همه دستگاههمه

د )شکل گیرها قرار ميای تحت وب و قابل گزارشگیری بر روی سايت مركز پژوهشطور آنالين توسط برنامهبه

توانید اعتبار هر دستگاه در اليحه بودجه را با اعتبار سال گذشته آن مقايسه براساس اين برنامه مي (.7

رای استفاده توانند باند پیدا كنید. عالقمندان ميداشتهرا ين يا كمترين رشد هايي كه بیشتركرده و دستگاه

 اين آدرس مراجعه كنند: از اين برنامه به

 http://rc.majlis.ir/fa/budget 
 

 4939 سال با قانون 4931 سال . تصویري از ابزار مقایسه آنالین اعتبارات الیحه بودجه7شکل 

 
 

 

 ايهاي بودجه. تصویرسازي با داده42

ای ممکن است، برخالف ظاهر پیچیده جداول بودجه، سهل و مفرح نیز های بودجهجستجو در میان داده

 2كاوی،و داده 1سازی دادههای مختلف تصويرتوان با استفاده از تکنیکای را ميهای بودجهباشد. داده

توان به شکل مي( را 7ها )معروف به جدول سازمانها و عنوان مثال، اعتبارات دستگاهاد. بهنمايش د

 ارائه كرد.  3كهکشان شبکه و گره

های مجلس با همکاری دفتر فناوری اين مركز، چند ابزار نمايش دفتر بخش عمومي مركز پژوهش

حققان آماده كرده است كه به كاربران ای و اقتصادی را برای عالقمندان و مهای بودجهتصويری داده

 دهد.ای به شکل تصويری را ميهای بودجهاينترنت، امکان تعامل و مرور داده

                                                 
1. Data Visualization 

2. Data Mining 

3. Node 

http://rc.majlis.ir/fa/budget
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همزمان با بررسي بودجه در صحن  4935الیحه های اعتبارات دستگاه« گره –شبکه »ابزار 

 :مجلس، در آدرس زير قابل دسترسي خواهد بود

http://rc.majlis.ir/fa/budget/graph 
ا ای رهای بودجهصورت تعاملي طراحي شده و قابلیت مرور و بازی در عمق شبکه و گرهاين ابزار به

 مشاهده است.قابل  1در شکل ای از حاالت نمايش اين ابزار . نمونهدهدبه كاربر مي

 

 ها. تصویري از ابزار نمایش گراف اعتبارات دستگاه6شکل 

 
 

صورت آزمايشي نیز در آدرس زير به نقشههای جغرافیايي بر روی ابزار ديگری برای نمايش داده

های اخیر، در كنار برخي متغیرهای های جاری و عمراني سالقابل دسترسي است. عملکرد بودجه

به نمايش درآمده  9ای از آن در شکل اقتصادی ديگر از طريق اين ابزار قابل نمايش است كه نمونه

 تدريج بر روی اين سامانه قرار خواهد گرفت.نیز از سال آينده به 1395است. اطالعات عملکرد بودجه 

http://rc.majlis.ir/fa/gis 
 

 

 

http://rc.majlis.ir/fa/budget/graph
http://rc.majlis.ir/fa/gis
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 . تصویري از ابزار نمایش اطالعات مکاني متغیرهاي اقتصادي3شکل 

 

 

 . كسري بودجه و شیوه رفع آن49

ای قبل از اين كه برآورد ما از كسری بودجه امسال را بدانید، ابتدا در مورد داليل كسری بودجه چند نکته

 را مرور كنیم. 

 ااين معنگیرد. به ريزی صورت ميای معکوس از لحاظ منطق بودجهريزی در ايران به شیوهبودجه

ريزی، اين مصارف بودجه است كه در دجهدر بو تقدم منابع بر مصارفكه معموالً با تخلف از اصل مهم 

 شود.تنظیم بودجه، بر منابع آن مقدم مي

ت كند نسبای همانند هر خانوار بايد براساس درآمدی كه كسب ميعبارت ساده، سیستم بودجهبه

شود و سپس منابع براساس به تنظیم مصارف آن اقدام كند، اما در عمل، ابتدا مصارف مشخص مي

 شود.ه تأمین ميمصارف مشخص شد

يعني مثالً ابتدا مقدار پول الزم برای پرداخت حقوق و دستمزد، پول الزم برای توزيع يارانه، پول 

شود و مجموع مصارف به زده مي های عمراني و ... جمعالزم برای بهداشت و درمان، پول الزم برای طرح

ود. شبع براساس اين مصارف ميآيد، سپس براساس مصارف مشخص شده، سعي در تنظیم منادست مي

بندی نیست، همواره كسری ای، قید اول بودجهای كه منابع بودجهمشخص است كه در چنین شیوه

 بودجه مزمن گريبانگیر دولت و اقتصاد خواهد بود.

در هنگام تنظیم الیحه اما با وجود كسری مزمن بودجه در لوايح و قوانین بودجه، اين كسری 

ز به نی قانون در زمان اجراشود و پس از تصويب و تبديل آن به ايي پوشش داده ميهبه شیوه بودجه
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 شود.هايي ديگر پوشش داده ميشیوه

 

 . بستن بودجه متوازن در هنگام تنظیم الیحه4-49

برآورد برخي درآمدهايي كه امکان وصول نخواهد داشت و يا پررنگ كردن مستقیم و غیرمستقیم بیش

های عمومي پوشش كسری بودجه در هنگام تنظیم اليحه طبیعي، ازجمله روشهای مصرف سرمايه

 روند. شمار ميبه

 سازی بودجه متوازن عبارتند از:های اين روش متوازنبرخي از مصداق

 برآورد(، ـ مالیاتي كه به احتمال زياد تمام آن وصول نخواهد شد )بیش

 برآورد(،حتماالً تحقق آنها كم است )بیشهايي كه با توجه به عملکرد گذشته، اـ واگذاری

 (،کيریسهای درنظر گرفته شده محقق نشود، )تأمین كسری به شیوه نفتي كه ممکن است در قیمتـ 

 (،واقعيبرداشت از صندوق توسعه ملي يا كاهش سهم آن، )تأمین كسری به شیوه ـ 

ممکن نباشد  تماماً احتماالًاستقراض داخلي و خارجي )وام، فروش اوراق مشاركت و ...( كه  -

 .برآورد()بیش

، اما آثار زيانبار اقتصادی دارد. برداشت از استبرآوردی تر و يا كمتر بیشروش آخر، اگرچه مطمئن

بر اينکه در بلندمدت ممکن است به ضرر اقتصاد كشور و صندوق توسعه ملي يا كاستن از سهم آن، عالوه

شرايطي كه كشور از اين بابت در معرض تهديدات خارجي قرار دارد،  كاهش وابستگي به نفت، مخصوصاً در

عنوان تواند بهاست و از اين بابت، مي 1های اقتصاد مقاومتيسیاست« 11»باشد، بلکه مخالف صريح بند 

 ها را در امور قانونگذاری و اجرايي كشور تضعیف كند.اين سیاست ای باشد كه جايگاهآغازكننده رويه

شود كه اساسنامه صندوق توسعه ملي، برداشت دولت برای مصارف جاری يا عمراني را مي يادآوری

 منع كرده است و تضعیف اين نهاد يا تبديل آن به حساب ارزی دولت، ممکن است در نهايت زيانبار باشد.

شده برای جلوگیری از اين عارضه، اين است كه دولت، بدون توجه به نرخ ارز  پیشنهاديک روش 

« ريال»ر هنگام تنظیم اليحه بودجه، مشخص كند كه برای اداره امور خود و تراز كردن آن، چه مقدار د

جای افزايش نرخ ارز، رسماً از منبعي خارج از بودجه، مثالً نیاز دارد و مقاديری كه كسری دارد را به

 كند.  استقراضشود، بیني ميهای خاصي كه برای اين منظور پیشصندوق

آثار زيانباری دارد، اما دولت بايد بتواند  برای تأمین كسری، شیوه استقراض يا افزايش نرخ ارزهر دو 

ن بسا بستن ريالي بودجه بدون در نظرگرفتتر میان بد و بدتر دست به انتخاب بزند. چهبا بررسي دقیق

و در 2گذاري بدهيقفستدريج به اموری مانند ها را بهنرخ ارز و تأمین آن از استقراض، بتواند دولت

 های مترقي در دنیا مرسوم است هدايت كند.بندیكه در بودجه تر مخارجكنترل دقیقنتیجه 

                                                 
 ودجه به نفت.سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی ب . افزایش ساليانه1

2. Debt Ceiling 
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 سازي بودجه در هنگام اجرا )قانون(. متوازن2-49

ای كه برای پوشش كسری آن، منابعي در آن ديده شده كه عمالً محقق نخواهد شد، مشخص است، بودجه

ها در ايران معموالً در چنین وضعیتي از سازوكاری به نام در هنگام اجرا با كسری واقعي مواجه شود. دولت

 درآمده است را برایصورت قانون كنند، يعني درصدی از بودجه مصوب مجلس كه بهاستفاده مي تخصیص

دهند. اين شیوه اگرچه آثار زيانبار نسبتاً كمتری در مقايسه با های مختلف تخصیص ميها يا پروژهدستگاه

های تخصیصي با بودجه مصوب فاصله های تأمین كسری در هنگام اجرا دارد، اما اگر درصد بودجهديگر گزينه

دن تصويب بودجه توسط مجلس خواهد بود، زيرا در اين معناداری داشته باشد، عمالً به معنای صوری بو

ريزی كشور در طي سال تخصیص ای است كه توسط سازمان مديريت و برنامهصورت، بودجه واقعي، بودجه

دهند، ارقام پیشنهادی در اليحه بودجه را، مثالً در داليل سیاسي ترجیح مي ها معموالً بهشود. دولتداده مي

های عمراني، زياد درنظر بگیرند، حتي اگر بعدها محقق نشود، اما به داليل گفته شده توصیه وژهاعداد و ارقام پر

برآورد در منابع باشد و مصارف نیز شود كه بودجه تنظیم شده در اليحه دولت، حاوی كمترين میزان بیشمي

ف تصاد كشور نشود و از طرمتناسب با همین منابع تنظیم شود تا اوالً كسری بودجه و عوارض آن دامنگیر اق

 ديگر، بودجه كشور حالت صوری به خود نگیرد.

 

 4935. برآورد كسري بودجه در سال 9-49

ها، میزان اوراق يک روش برآورد كسری بودجه اين است كه معموالً با فرض تحقق كامل درآمدها و هزينه

گر، عبارت ديگیرند. بهنظر مي قرضي در نظر گرفته شده در اليحه را مساوی با كسری بودجه دولت در

كنند، حتي اگر اوراق مشاركت از اين روش استفاده مي ها برای تراز كردن بودجه، ولو روی كاغذ،دولت

هزار  45 بیني شده در بودجه قابل تحقق نباشد. رقم اين اوراق در بودجه امسال،يا میزان قرض پیش

 میلیارد تومان است. 

ها و سپس محاسبه كسر بودجه است. بنابر برآوردهای اولیه برآورد درآمدها و هزينهروش ديگر و بهتر، 

هزار  267های مجلس، از مجموع حدود ما در دفتر مطالعات بخش عمومي مركز پژوهش 1و مقدماتي

بیني شده در اليحه بودجه امسال، با توجه به عملکرد سالیان گذشته میلیارد تومان منابع عمومي پیش

های ها و اوراق مشاركت گرفته تا فروش سرمايهع مختلف كسب درآمد دولت، از مالیات تا واگذاریمناب

هزار میلیاردتومان قابل  215تا  215طبیعي مثل نفت و نیز برآوردهای كارشناسي ديگر، مجموعاً حدود 

دالر  41دود طور متوسط حبه 1395تحقق است. اين محاسبه با اين فرض صورت گرفته كه نفت در سال 

میلیارد تومان از منابع بودجه عمومي  1711در هر بشکه فروش رود. با كاهش هر دالر از قیمت نفت، حدود 

غییر اين رقم نیز ت ،كاسته خواهد شد. طبیعي است با كاهش يا افزايش قیمت نفت يا تغییر ساير فروض

كه عمدتاً، بنابر تجربه سالیان « صتخصی»خواهد كرد. بديهي است كه دولت اين فاصله را با سازوكار 

                                                 
 ها رقم دقيق اين برآوردها اعالم خواهد شد.در گزارش اختصاصي مربوط به منابع، نفت و ماليات .1



 

 __________________________________________________________  

 
47 

 های عمراني رخ خواهد داد جبران خواهد كرد.گذشته، از محل كاهش بودجه

 

 . بودجه، سند سیاستگذاري یا كتابچه دخل و خرج؟41 

های مربوط به سطوح عالي نظام رسمي كشور. وضع سیاست :سیاستگذاری در لغت، عبارت است از

شود كه برای رسیدن به مقصودی خاص يا تأثیرگذاری بر يک ی گفته مياسیاست هم به طرح يا نقشه

 شود. حوزه خاص وضع مي

ريزی بخواهد طرح خاصي را پیش سند سیاستگذاری بودن بودجه يعني اينکه دولت از طريق بودجه

 ببرد يا بر حوزه خاصي تأثیر مشخصي بگذارد. 

ه همه ای باشد كگونهكند بهكند و آنچه خرج ميمياگر تعادل میان آنچه دولت كسب  به اين ترتیب،

چیز حالت اجباری داشته باشد و فضای انعطاف و خالقیت برای دولت فراهم نباشد، بودجه از حالت سند 

دهیم كه بودجه در . در اين بخش نشان ميشودتبديل مي به يک ابزار دخل و خرجو سیاستگذاری خارج 

 گذاری خارج شده و تبديل شده به يک كتاب دخل و خرج ساده.ايران از وضعیت يک سند سیاست

 

 گیري كشور. تصویر كلي از جایگاه بودجه در اقتصاد و نظام تصمیم4-41

گیری كشور قرار دارد و ممکن است چه برای اينکه بدانیم بودجه در كجای جايگاه سیاستگذاری و تصمیم

 ور كنیم.گیری اقتصادی را با هم مركلیت فضای تصمیم بیايید يک تصوير كلي از تأثیراتي داشته باشد،

دی، های اقتصاتر كردن فرآيندها و سیاستدر ادبیات اقتصادی مرسوم است كه برای قابل توضیح

ا گیرد، بای خاص را در بر ميكنند. هر بخش حوزهبندی ميبخش مختلف تقسیم چهارهر اقتصاد را به 

  شود و ابزار دخالت و اثرگذاری مخصوص به خود دارد.نشانگرهای مخصوص به خود سنجش مي

 

 هاي مختلف اقتصاد. بخش6جدول 

 نشانگر یا ابزار كلیدي حوزه عمل بخش

 نرخ سود، میزان نقدينگي بانک مركزی و شبکه بانکي پولي

 درآمدها و مخارج، بدهي  دولت مالي 

 نرخ ارز، حجم واردات و صادرات تجارت خارجي خارجي

 رشد، تورم خانوارها، تولیدكنندگان و... واقعي

 

ا واسطه، يا ب شدت به همديگر مرتبط هستند و هرگونه تغییر در يک بخش، مستقیماًها بهاين بخش

ب، دهد. به اين ترتیها را متأثر كرده و تعادل اقتصاد را از يک نقطه به نقطه ديگر حركت ميساير بخش

ها اير بخششود و سثر ميأبخش خاصي مت كه با تغییر در يک بخش، صرفاًگونه نیست كه تصور كنیم اين
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 ريزی كرد. توان در آرامش، به شیوه ديگری برنامهرا مي

های های چهارگانه فوق، از سیاستهای اقتصادی برای تأثیرگذاری بر بخشها يا حاكمیتدولت

 يعني طرح خاص برای اثرگذاری بر يک كنند. همانطور كه گفتیم، سیاستمختلف اقتصادی استفاده مي

 هدف خاص.

های ندیبها وجود دارد. يکي از تقسیمهای مختلفي از اين سیاستبندیدر ادبیات اقتصادی، تقسیم

 ها به سه دسته مختلف براساس محل تأثیر و اصابت سیاست است.شايع، تقسیم سیاست

 

 هاي اقتصادي. انواع سیاست3جدول 

 نوع سیاست
اصابت نقطه 

 مستقیم
 زیرمجموعه

های سیاست

 1مديريت تقاضا

مقدار تقاضای كل از 

 كاالها و خدمات

 های مرتبط با پول )پولي(سیاست 

 های مرتبط با بودجه دولت )مالي(سیاست 

های سیاست

 2جايي مخارججابه
 تجارت خارجي

 های مرتبط با نرخ ارز )با كاهش و افزايش نرخ ارز،سیاست

به همین دلیل  كند،واردات و صادرات تغییر مي توان و میزان

سیاست تغییر مخارج نامیده  ها،اين دسته از سیاست

 شوند(مي

های سیاست

 3ساختاری

توان تولید كل اقتصاد، 

اقتصاد سیاسي، 

نهادهای مرتبط با 

 توان تولید

وری، ارتقای دانش و فناوری تولید، بهبود محیط بهره یارتقا

های داخلي سازی در مقابل شوکمومنعطف يا مقاكار، وكسب

های ضدفساد، تغییر روش انجام وظايف و خارجي، سیاست

 دولت

 

توان انتظار هدف خاص را داشت. بندی فوق اين است كه از هر سیاست مينتیجه منطقي تقسیم

مندان، تقاضای كل توان انتظار داشت افزايش بودجه دولت و مثالً افزايش حقوق كارعنوان مثال ميبه

توان انتظار داشت سیاستگذار مالي )دولت( با اجرای اين سیاست كاال و خدمات را افزايش دهد، اما نمي

های خارجي تأثیرگذار باشد. وری را هم افزايش دهد يا بر انعطاف يا استحکام در مقابل شوکمالي، بهره

موضوعات مربوط به ساختار اقتصاد هستند. به قول معروف اينجاست كه پول،  چرا كه اين مسائل اساساً

 درمان نیست.دوای هر درد بي

های اقتصادی همچنانکه نقطه اصابت مستقیم مشخص دارند، در محدوده زماني مشخصي سیاست

 كنند. نیز عمل مي

 

                                                 
1. Demand Management Policies 

2. Expenditure Switching Policies 

3. Structural Policies 
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 ثیرأهاي اقتصادي به تفکیک زمان ت. انواع سیاست42جدول 

 محدوده زماني تأثیر نوع سیاست

 مدتمدت و میانكوتاه های مديريت تقاضاسیاست

 مدتمدت و میانكوتاه های تغییر مخارجسیاست

 بلندمدت های ساختاریسیاست

 

د ساختار توانبه اين ترتیب مثالً مبارزه با فساد يا كمک به افزايش دانش فني تولیدكنندگان مي

اما بعید است با كاهش و افزايش حجم پول بتوان چنین تغییری را  ،اقتصاد در بلندمدت را متحول كند

د با شوشود و تالش ميساده، ريشه اشتباهي مهلک است كه به كرات تکرار مي مسئلهايجاد كرد. اين 

 تزريق پول، مشکالت ساختاری اقتصاد را حل كرد.

گذاران و مجريان نیز های اقتصادی براساس فضای عمل و انتخاب سیاستاز طرف ديگر، سیاست

بندی اگرچه معموالً در بخش مالي )بودجه دولت( متعارف بندی هستند. استفاده از اين تقسیمقابل تقسیم

  ها نیز قابل استفاده است.طور مفهومي در ساير بخشاما به ،است

 

 هاي اقتصادي به تفکیک حوزه اختیار. انواع سیاست44جدول 

 مشخصات فضاي عمل

 گیری و اجرا توسط سیاستگذارقابل تصمیم 1صالحديدی

 2اجباری
ثر از اقدامات سیاستگذار گذشته، قوانین، ساختارها، نهادها، أگیری، متغیرقابل تصمیم

 مالحظات سیاسي مرتبط با اقتصاد 

 

توان انتظار داشت كه برخالف قانون درباره عبارت ديگر، مثالً از دولت )سیاستگذار مالي( نميبه

دستمزدهای كاركنان كه مثالً افزايش دستمزدها را براساس تورم جاری يا آتي الزامي ساخته، برای 

بخشي به كسری بودجه خود، در اين حوزه سیاستگذاری كند و آن را خیلي كاهش دهد، يا اينکه تعادل

بعدی بتواند ها يا مجالس گذشته ممکن است اجازه ندهد كه دولت های تعريف شده توسط دولتپروژه

دلیل در تدوين بودجه خود قابلیت انعطاف الزم را داشته باشد يا اينکه حجم بودجه يک بخش خاص به

 گسترش ساختار در گذشته يا اجرای يک طرح ملي يا تحولي خاص، قابلیت كاهش نداشته باشد. 

دی اختار اقتصاتواند ساختار اقتصاد را متحول كند، سازسوی ديگر، همانطور كه سیاستگذاری مي

 های اتخاذ شده را شکل دهد. تواند نحوه سیاستگذاری و سیاستهم مي

گذاری گیری و تأثیرعنوان مثال، ساختار اقتصادی و مالحظات سیاسي مرتبط با آن و نحوه تصمیمبه

و تأثیرپذيری در قوای مقننه و مجريه و روابط حاكم بر آن باعث شده كه در كشورهايي كه بخش قابل 

                                                 
1. Discretionary  

2. Mandatory 
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توجهي از بودجه آنها برمبنای درآمدهای منابع طبیعي مثل نفت يا مس يا الماس و ... است، با نوسان و 

بودجه اين كشورها نیز باال و پايین شود. به اين باال و  باال و پايین رفتن قیمت اين منابع و درآمد آنها،

 گويند. مي« ایموافق چرخه»تار رف پايین شدن در اثر نوسان درآمد ناشي از منابع طبیعي، اصطالحاً

گیری كشور درست كار كند و با حاال چه بايد كرد؟ كار درست آن است كه ساختار تصمیم

ي های ناشكننده، كشور را در مقابل شوکگذاری درست در مورد نحوه استفاده از منابع مالي نوسانقاعده

 شود. گفته مي 1ذاری ماليگقاعده از نوسان منابع ايمن كند. به اين كار اصطالحاً

 

 هاي دولت و بودجهیتد. محدو2-41

های دولت در ارائه خدمات يا سیاستگذاری اقتصادی محدودیتتواند بیانگر ارقام بودجه همچنین مي

میلیون و  3، حدود 1395در اليحه بودجه سال  منابع عمومي دولتعنوان مثال، سرانه باشد. به

بیني ( است. اگر پیشمیلیون تومان براي هر ایراني 9كمي بیش از )سیصدوهشتادوشش هزار تومان 

میلیون  2حدود اين رقم در  سال جاری را مالک قرار دهیم، 1394عملکرد بودجه و نیز عملکرد بودجه 

دهد كه دست دولت برای تومان برای هر ايراني خواهد بود. اين عدد نشان مي و ششصد هزار

 نه كه ممکن است در برخي موارد تصور شود، تا چه قدر بسته است.گودهي، برخالف آنخدمات

های اجباری دولت را در نظر بگیريم و بعد ببینیم چه تر هم نگاه كنیم و هزينهبیايید كمي دقیق

هزار میلیارد تومان قرار  141ماند. در بودجه امسال، حدود قدر فضای ابتکار عمل برای دولت باقي مي

ای است كه دستمزد كاركنان فعلي و بازنشستگان شود. حقوق و دستمزد مقولهاست صرف حقوق و 

توانند چندان به آن دست بزنند و قدرت مانور خاصي در اينجا وجود ندارد. به اينها اضافه ها نميدولت

نه زينان، شیر مدارس و ...( و ه هكنید پول يارانه )غیر از يارانه نقدی توزيع شده بین مردم شامل ياران

هزار میلیارد تومان كه اينها هم اجباری هستند.  41های دولتي و ... با رقم مجموع نگهداری ساختمان

های دولت مثل هزار میلیارد تومان. مجموع ساير هزينه 111شود، حدود مجموع دو رقم فوق مي

تواند نصف اين شود. فرض كنیم دولت بهزار میلیارد تومان نمي 11های بالعوض و ... بیش از كمک

باشند.  جويي شدندلیل مالحظات مختلف و... قابل صرفههزينه را صرفه كند كه البته معلوم هم نیست به

هزار  11ايم. حدود هزار میلیارد تومان فرض كرده 115های اجباری دولت را پس تا االن كل هزينه

یارد هزار میل پنجختلف شود كه حدود میلیارد تومان نیز بايد صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهي م

هزار میلیارد تومان  191های اجباری ها هم اجباری هستند. در نهايت كل هزينهتومان از اين هزينه

 شود.برآورد مي

هزار میلیارد  221م و ... حدود ئكل درآمدهای دولت از بابت مالیات و نفت و جرا از طرف ديگر،

                                                 
 مراجعه كنند. 1131هاي مجلس، بهمن مركز پژوهش گزارش قواعد مالي در برنامه،. عالقمندان به 1
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های قبل و با در نظر گرفتن احتمال قريب به يقین عدم تحقق حداقل سالتومان است. با توجه به تجربه 

، درآمدهای در اختیار دولت استدرصدی اين منابع )نفت و مالیات و ...( كه خیلي هم خوشبینانه  11

هزار میلیارد تومان  25هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد كرد. فرض كنیم دولت بتواند  211از  احتماالً

ايم( و مجموع و... در بازار بفروشد )كه خیلي هم دست باال گرفتهها واع اوراق قرضه، فروش شركتهم ان

 منابع خود را افزايش دهد.

هزار میلیارد  215هزار میلیارد تومان هزينه،  191با اين حساب، احتماالً دولت بتواند در مقابل 

ظاهراً فضاي در اختیار دولت براي و رقم از هم، با كسر اين د تومان درآمد داشته باشد. به اين ترتیب،

  هزار میلیارد تومان یا كمي بیشتر نیست. 25سیاستگذاري 

گیری )بودجه صالحديدی( دولت نسبت به كل نمايش فضای در اختیار برای تصمیم 23نمودار 

 است. 1395درآمدهای قابل تحقق در اليحه سال 

 

 در مقایسه با بودجه اجباري  4935الحدیدي( در سال گیري )ص. بودجه قابل تصمیم29نمودار 
 درصد( )هزار میلیارد تومان

 

 
 

هزار میلیارد تومان به  25اما اين فضای در اختیار دقیقاً چه قدر بزرگ است؟ بهتر است بدانیم كه 

هزار میلیارد  11 های سه سال گذشته كمتر از نصف همین مقدار است. حاال تصور كنید با مثالًقیمت

 شود انجام داد.چه كارهايي مي تومان دقیقاً

 های قبل تعريفتمام عمراني كه از سالهای نیمهاما صبر كنید، هنوز تمام نشده. بسیاری از پروژه

 شده و هنوز تمام نشده هم باقي مانده است كه دولت بايد به آنها هم پول بدهد. 

پروژه  31های جديد تعريف شده در سال جاری كه كمتر از رسد كل پروژهدر نهايت به نظر مي
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 دهنده فضای واقعي در اختیار دولت برای عمران باشد.است، نشان

 

 . چه باید كرد؟ )اصالحات ساختاري(9-41

ايم. اينکه مثالً كل هزينه دولت تاكنون با تصويری كلي از روند دخل و خرج كشور در بودجه آشنا شده

 391هزار تومان، برای درمان  11هزار تومان، برای ورزش  14سال برای صنعت و معدن برای هر نفر در 

هزار تومان است يا كل فضای در اختیار دولت برای يکهزار تومان و برای كاهش آلودگي هوا حدود 

هزار تومان  191هزار میلیارد تومان هم نرسد )معادل  15خالقیت و انعطاف در بودجه ممکن است به 

 سال برای هر نفر(.در 

ای و عدم امکان شود گرفت محدوديت شديد بودجهكه از اين ارقام مياي اولین نتیجه 

های مختلف مفید باشد. چه تواند از جنبهسیاستگذاری جديد در بودجه است. دانستن همین نکته مي

های شدني از نشدني وعدههای دولت و مجلس و تعديل انتظارات، و چه در شناسايي در درک محدوديت

 خصوص در آستانه انتخابات مختلف. به

ال اين است كه آيا ؤتواند آگاهي به ضرورت مشاركت مردم در اقتصاد باشد. سمي دومین نتیجه

های كشور را فراهم كرد؟ مسکنهزار تومان در سال، مسکن الزم برای بي 71توان با صرف هزينه مثالً مي

نفي پاسخ م هزار تومان در سال برای هر نفر، محیط زيستي مناسب داشت؟ مسلماً پنجيا با صرف هزينه 

 سازی اقتصاد و ورود نهادهای مدني و مردم در امر توسعه كشور است.است. راهکار در  مردمي

ضرورت اصالحات ساختاری در مديريت بخش  كه شايد مهمترين اين نتايج باشد، سومین نتیجه

وری و كاستن از ريت اين اصالحات ساختاری بايد معطوف به افزايش بهرهعمومي كشور است. محو

تومان پولي كه االن مثالً در حوزه بهداشت، اقتصاد،  های غیرضروری باشد، يعني اينکه با هر هزارهزينه

، يت مالي دولتددست آورد. با توجه به محدوشود، بتوان كار و خروجي بیشتری بهصنعت و ... صرف مي

وان گفت كه عصر رشد متکي به منابع مالي دولت پايان يافته و عصر رشد متکي به اصالحات تمي

 عنوان مثال: وری آغاز شده است. بهساختاری و بهره

 های ها )هزينههای غیرضروری برای درمان بیماریدر حوزه بهداشت و درمان، با كاهش هزينه

 بودجه اين بخش انجامد،ها ميدجه عمومي از طريق بیمهالقايي( كه به افزايش بار مالي اين بخش بر بو

 های مهمتری در حوزه درمان كرد.را كاسته و يا اين بودجه را صرف مقوله

 های الزم سازی را افزايش داد و از اين طريق هزينهكیفیت آسفالت استفاده شده برای جاده

 ها را كاهش داد.ساله جادهبرای تعمیرات همه

  های مرتبط آن كاست.الکترونیکي كردن كارها، از حجم كاغذ مورد استفاده و هزينهبا 

 نقل از هزينه سوخت مورد استفاده اين بخش كاست.وبا بهینه كردن سیستم حمل 

  سعي كنید اين فهرست را اضافه كنید.
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 . شفافیت و بودجه45

نه كار را بهتر و زمیوافزايش و فضای كسبوری را در اينکه شفافیت مفید است و فساد را كاهش و بهره

د دلیل اينکه مهمترين سنای، بهكند ترديدی نیست. اما شفافیت بودجهتر ميگذاری را مطلوبسرمايه

سازی بودجه، مفاهیم مرتبط با چیز ديگری است! مهمترين دلیل شفاف رود،شمار ميمالي كشور به

 اقتصاد سیاسي است. اين يعني چه؟

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

در آمريکاست! تعجب « بشکه گوشت خوک»های ريزی، پولمثال معروف اقتصاد سیاسي بودجه

دهد تا بتواند رضايت سیاسي منطقه يا های غیرضروری كه دولت در بودجه قرار مينکنید. به بودجه

آورد، يا در هنگام تصويب بودجه در مجلس سسات و اشخاص خاص را به دست ؤمناطقي خاص يا م

 پول بشکه گوشتشود ی تصويب ميأبا هدف جذب ر توسط نمايندگان كنگره اياالت متحده، صرفاً

ای از تاريخ آمريکا بر شود. حاال چرا بشکه گوشت خوک؟ ريشه لغوی اين ماجرا به دورهگفته مي 1خوك

ردن دست آوشده و بردگان برای بهان جايزه تعیین ميعنوای از گوشت خوک بهگردد كه در آن بشکهمي

 كردند. با هم رقابت مي

است! به اين  2دَمِ هم را دیدنريزی، فرآيند های اقتصادی سیاسي بودجهای ديگر از مثالنمونه

كنند كه هركدام به پیشنهاد صورت كه مثالً در كنگره آمريکا، گروهي از نمايندگان با هم هماهنگ مي

 ی مثبتأای نماينده منطقه ديگر، هر چند آن پیشنهاد چندان برای آن منطقه ضروری نباشد، رهبودج

ی هاپولو هم راجع به  های خوكيپولی مثبت آنها را نیز دريافت كنند. هم راجع به أبدهند و در مقابل ر

سسات ناظر حکومتي و غیرحکومتي در آمريکا منتشر ؤهای مختلفي توسط مانه گزارشی، سالدمِ همي

شهروندان در مقابل »نهاد سسه مردمؤاست كه توسط م 3كتاب خوك كنگرهای از آنها شود. نمونهمي

ای در اختیار )مصوب های بودجهكند با استفاده از دادهشود و تالش ميمنتشر مي 4«اتالف منابع دولتي

 های غیرضروری را منتشر كند.و ...(، فهرست بودجهو عملکرد و داليل تصويب آنها 

ريزی از تهیه تا تصويب و نظارت را ضروری جنبه ديگر اقتصاد سیاسي كه شفافیت فرآيند بودجه

ريزی وارد شده كنند در فرآيند بودجهمعموالً تالش مي 5هاي ذینفعگروههاست. البيسازد، عملکرد مي

 د. ريزی را به نفع خود تغییر مسیر دهنا تصويب بودجه، فرآيند بودجهو با قانع كردن مسئولین تدوين ي

های خوكي تا دَمِ همي گرفته تا در هر صورت، دوای درد مسائلي مانند آنچه گفته شد، از پول

 های ذينفع، شفافیت است.های گنجانده شده در نتیجه عملکرد گروهبودجه

                                                 
1. Pork Barrel 

2. Logrolling 

3. Congressional Pig Book 

4. Citizens Against Government Waste (CAGW) 

5. Interest Groups 



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش  _______________________________________________ 
 

54 

آغاز و تا مرحله ارائه بودجه برای تصويب در پارلمان تا ای از مرحله تدوين بودجه شفافیت بودجه

های نظارتي ادامه دارد. تاريکي در هر كدام از های اجرای بودجه و سپس انتشار گزارشانتشار گزارش

 شمار رود. تواند ضعف در شفافیت بودجه بهاين مراحل مي

عموم تا مشاركت عمومي در  ای برای مالحظههای بودجهدر دسترس و قابل استفاده بودن داده

عنوان مثال، در رود. بهشمار مياز معیارهای ديگر شفافیت بودجه به تدوين و نظارت بر اجرای بودجه،

ه جای فايل صفحاما به ،يا باشد ای در دسترس مردم نباشد،های بودجهترين شکل فرض كنید دادهساده

های ديگر منتشر كند و نهادهای ناظر تصوير يا فرمت كننده بودجه آن را به شکلگسترده، نهاد تنظیم

 ها و پژوهشگران مستقل را به زحمت بیاندازد.سسات دانشگاهي يا رسانهؤيا م

نیز  2«پذيری ماليمخارج عمومي و مسئولیت»و  1«دولت باز»های دو تالش عمده جهاني با نام

، ایای كشورها صورت گرفته است. شاخص جهاني شفافیت بودجهسازی بودجهتاكنون در حوزه شفاف

و سه حوزه شفافیت،  شودمنتشر مي (IBP) 3ایبودجهالمللي ای به نام مشاركت بینسسهؤتوسط م

دم يا رای مركند. ناگفته نماند كه انتشار گزارش به شکل قابل فهم بمشاركت و نظارت را ارزيابي مي

 ای كشورهاست. شهروندان يکي از معیارهای ارزيابي شفافیت بودجه

 11در شکل ترين( در سال گذشته شفاف 111ترين و غیرشفاف 1نقشه جهاني شفافیت بودجه )

 داده شده است. رتبه ايران در اين شاخص مشخص نیست. نشان 

 

 اي. نقشه جهاني شفافیت بودجه42شکل 

 
 

                                                 
1. Open Government Partnership (OGP( 

2. Public Expenditure and Financial Accountability program (PEFA( 

3. International Budget Partnership 
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