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 چکیده

 یکسر و کاهش یاصالح ساختار بودجه عموم یمقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کل ی، مقام معظم رهبر۱۳۹۷در آذرماه سال 
در  زین ۱۳۹۸ سال شود، و بودجه یاقتصاد یهماهنگ یعال یشورا مصوبو  نیتدو( ۱۳۹۸ - ۹۹) بودجه با افق دو سال

اقتصاد  یستاد فرمانده مصوب یهاو برنامه یکل یهااستیفرمودند آنچه در س دیتاک نیشود. همچن میتنظامه برن نیچارچوب ا
و در  ییشده الزم است اجرا ابالغ و بیبودجه به نفت تصو یو قطع وابستگ یدر خصوص اصالح ساختار بودجه عموم یمقاومت

 گنجانده شود. ۱۳۹۸بودجه سال 

 ریذخا بودجه،» ریکشور، سه متغ یاقتصاد کنونی طیآن در شرا یامدهایو بروز پ آمریکامانه الظ یهامیبا شدت گرفتن تحر
ها میتحر مورد توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعاالنه با شیاز پ شیاقتصاد ب ریپذبیبه عنوان نقاط آس «ینگیو نقد یارز
 یبرا تالش نگاه، سازمان برنامه و بودجه در نیشد. منطبق با ا نیدودر داخل کشور ت میتحر یامدهایپ دیممانعت از تشد یبرا

   مد نظر قرار داد. ۱۳۹۸سال  یرا از ابتدا رضروریغ یهانهیکاهش هز یهابرنامه ،انضباط بودجه شیافزا

 گر،ید رفاز ط و کندیمواجه م تیقطعکشور را با کاهش و عدم یارز یطرف، درآمدها کیاز  یمیتحر طیحال، شرا نیبا ا
امر  نیبه ا منجرد توانیو اشتغال، م دیتول شت،یدولت از مع یتیحما یهانرخ ارز، تورم و برنامه شیاز افزا یها ناشنهیهز شیافزا

بودجه  یو کسر کند موجود را محدود یامکان مقابله با چالش ها ،و مواجهه منفعالنه نیشیبودجه در ساختار پ یگردد که اجرا
  .استتورم  دیآن تشد محتمل جهیکه نت یادهیپد ؛شود یبه شبکه بانک یاندازدست محتمل، منجر به

اقتصاد  یخیتار یهابیآس از یمعضالت انباشته ناشعلت بهدهد ینشان م یو اجتماع یاقتصاد یدیکل یهاشاخص یبررس
در  ی اقتصادیهااز شاخص یبرخ ،(ینکنظام با یناتراز و یبازنشستگ یهاصندوق یدولت، کسر یهایمانند انباشت بده) رانیا

حفظ ثبات  یبرا جه،یدر نت اند.مشکالت نیز شدهها منجر به تشدید این ؛ در شرایط حاضر، تحریماندنامناسب قرار گرفته طیشرا
وز تا از بر ردیکشور انجام گ یدر ساختار اقتصاد یالزم است اصالحات دیتول و مردم، اشتغال شتیاز مع انتیو ص یاقتصاد
  کشور ممانعت شود. اداره در یاختالل جد جادیو ا یاقتصاد یهابحران



 

۳ 

 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 تیریمد محقق شود که با کردیرو نیکشور، با ا یزیردر نظام بودجه یاساس یاساس، الزم است اصالحات ساختار نیا بر
را  یمال یگذاراستیس یافض ،مهار کندرا بودجه  یکسر ریها از مسمیتحر دیاز تشد یمنابع و مصارف بودجه، خطرات ناش

 .دیاقتصاد کشور فراهم نما یاساس هایچالشبا فعاالنه مقابله  یرا برا نهیزم زیگسترش دهد و ن

 بر یدولت مبن یذات فهیوظ یاجرا زیو ن یاقتصاد مقاومت یبندها یاجرا ،یتحقق دستور مقام معظم رهبر یدر راستا
 یساختار و یاستیطرح اصالحات س یبرنامه و بودجه، چارچوب کل ، سازماندر کشور یاصالحات اقتصاد یو اجرا یزیربرنامه

مدت در انیرا در بازه م ریز اهدافبرنامه  نینموده است. ا هیتهبا رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را  یبودجه عموم
 نظر دارد:

 کشوربرای اداره کرد هزینهنمودن  رتو کارا پایدارتامین منابع ( مدیریت کسری بودجه دولت از طریق ۱

 حمایت از تولید و اشتغالو  ایجاد ثبات در اقتصاد کالن( 2 

 و بهبود معیشت عمومی اقتصادی ارتقای عدالت( ۳ 

به  -که ارایه کارای انواع کاالها و خدمات عمومی است-طور مشخص با هدف اینکه دولت بتواند وظایف اصلی خود را به
محوریت طرح اصالحات ساختاری مبارزه با کسری بودجه  ن کشور نشود،ثباتی در اقتصاد کالکه موجب بینحوی انجام دهد 

کاهش  های مزمن و پرنوسان،ایجاد تورم ثباتی در سطح اقتصاد کالن،ساختاری انتخاب شده است؛ چرا که این پدیده منجر به بی
 شود. یکاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی مارزش پول ملی و نیز کاهش تولید، اشتغال، و به تبع 

ای که در آن میزان مخارج دولت در طی الزم است تا این برنامه بر اساس یک برنامه قاعده مالی )برنامه در کنار این هدف،
به روابط شود( تهیه شده و ضمن توجه های دولت از پیش تعیین مییک برنامه چند ساله و نیز میزان کسری بودجه و انباشت بدهی

مدت فراهم کند. عالوه بر حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم، حفظ تولید و اشتغال را در کوتاه کالن اقتصادی، موجبات
الزم است در این برنامه بهبود  ای باشد که منجر به تورم و یا رکود شود. در نهایت،های اجرای برنامه نباید به گونهاین هزینه

های اصالحی منجر به افزایش مدت ممکن است برخی برنامهزیرا در کوتاه رتقای عدالت مد نظر قرار گیرد؛معیشت عمومی و ا
های ای که تخفیف آن بر اساس اصول اقتصادی و نیز توجه به عدالت اقتصادی اسناد باالدستی از اولویتنابرابری شوند؛ پدیده

 این هدف را نیز مدنظر قرار دهند. حی شده در این طرح الزم است تاهای طرانظام جمهوری اسالمی است؛ در نتیجه برنامه

سازمان برنامه و بودجه  ،۱شناسی وضع موجود ساختار بودجه کشور و عوامل موثر بر آنبر اساس گزارشی تحلیلی از آسیب
بر مبنای ل حاضر کشور، و بندی اقدامات را متناسب با شرایط حاها و زمانبرنامهچارچوب طرح اصالحات ساختاری بودجه، 

                                                        

 قابلیت انتشار عمومی ندارد.شناسی، به دیل محرمانگی اطالعات این گزارش آسیب ۱
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 سازمان برنامه و وبودجه کشور

است نموده سازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار طراحیکرد کارا، درآمدزایی پایدار، و ثباتمحور تقویت نهادی بودجه، هزینهچهار 
 ها و اهداف هر یک آنها ارائه شده است. کلی برنامه عناوینکه در گزارش حاضر 

وجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد و ها با ته است. برخی از برنامهاولویت زمانی مشخص شددر هر یک از محورها، 
تر و طبق بندی تعیین شده الزم است تا هر چه سریعاولویت اجرایی باالیی دارند و بر اساس زمان ۹۸بودجه دولت در سال 

انتها به  ۹۸د مقدمات اجرایی در سال های مطالعاتی و ایجاالزم است تا طرح مدتهای میانبندی آغاز گردند. در برنامهزمان
 های تعیین شده اجرایی گردند.و بر اساس نقشه راه و اولویت ۱۳۹۹برسد و از سال 

 ها ذکر شده است.های اجرایی ذیل آنها و برنامهای از هر یک از محوردر ادامه خالصه

 بودجه نهادی تقویت اول: محور

ریزی مناسب نه تنها از اصول اولیه و مهم برای هادی بودجه است. بودجهتقویت نمحور،  ترینای، اصلیدر اصالحات بودجه
تحقق حکمرانی خوب است بلکه بودجه به دلیل آنکه قراردادی بین حاکمیت و مردم در خصوص چگونگی تامین مالی و 

شود، ساله محسوب میکزمانی یدر افق ترین سند مالی حاکمیت ی کشور است و از این رو مهمتخصیص منابع مالی برای اداره
ریزی ی یک کشور دارد و به همین دلیل بهبود در نظام بودجهنقشی مهم در ارزیابی آحاد مردم در خصوص چگونگی و کیفیت اداره

 نفعان مختلف بودجه اعم ازی بین ذیتواند عالمتی مهم در جهت ارتقای حکمرانی محسوب شود. در شرایط کنونی رابطهمی
ی خوب و نفعان نهایی بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. یک بودجهچنین مردم به عنوان ذیتی و همی حاکمینهادها

را متجلی سازد. در شرایط « انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی»ریزی مناسب باید پنج ویژگی نظام بودجه
ریزی کشور صورت گرفته، همچنان وضعیت در جهت ارتقای نظام بودجهگذشته  هایسالای که طی رغم اقدامات گستردهکنونی به

چه در ادامه به ی یاد شده نیازمند اصالحات است. انجام اصالحات به شرح آنگانهریزی ذیل محورهای پنجکنونی نظام بودجه
هارگانه تنظیم، تصویب، اجرا و مراحل چیزی در رها و فرآیندهای نظام بودجهشود زیرساختها اشاره خواهد شد باعث میآن

ی خوب در تراز اهداف نظام جمهوری اسالمی محقق شود. همچنین اجرای این های یک بودجهنظارت ارتقا یافته تا ویژگی
بودجه رو باعث بهبود اثربخشی تر انجام پذیرد و از ایناصالحات موجب خواهد شد تخصیص منابع مالی به شکل کاراتر و بهینه

چنین گذاری برای کنترل شرایط اقتصادی به ویژه در جهت ایجاد ثبات و همترین ابزارهای سیاستجه یکی از مهمود. بودش
توان امیدوار بود که با ارتقای ظرفیت و بازتوزیع منابع اقتصادی در جهت تحقق عدالت است. در صورت تحقق اصالحات می

سازی و ارزیابی بهتر سیاست مالی را به دست کافی جهت طراحی، پیادهزارهای کمیت ابهای نهادی الزم، دولت و حازیرساخت
 گذاری مالی ایفا کند. تری در زمینه سیاستآورد و بتواند نقش فعال

های مدنظر برای اجرای ها و زیربرنامهزمانی برای اجرای اصالحات، برنامه ذیل محورهای یاد شده و با در نظر گرفتن افق 
 شود:بندی میمدت به شرح زیر طبقهمدت و میاندر افق زمانی کوتاهدی ذیل ویت نهاتق

 مدت:های کوتاهالف( برنامه
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 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق ارتقا نظام یکپارچه اطالعات مالی دولت: .۱
 موردنظرالعاتی دهی به فرآیندهای کنترل تعهدات مالی دولت در بودجه و ایجاد زیرساخت اطشکل .۱.۱
ی اصالح فرآیندهای تخصیص و پرداخت در بودجه از طریق احیای ستاد نظارت بر اجرای بودجه و تقویت کمیته .۱.2

 تخصیص
 ها حساب یبندبر اساس طبقه یدارخزانه یهاپرداختدهی به ارتقای نظارت مالی و عملیاتی از طریق شکل .۱.۳

 مدت و کالن اقتصادی:دجه با اهداف میانبین بو ارتباط ی ارتقای اثربخشی بودجه از طریق ایجادبرنامه .2
 ۱4۰۰و  ۱۳۹۹های ریزی دو ساالنه برای سالریزی با شروع از بودجهمدت بودجهاستقرار ساختار میان .2.۱

 :مدتانیم یهابرنامه( ب

 ند مالی حاکمیت:بودجه دولت به سبرنامه تقویت انضباط مالی دولت از طریق ارتقا جامعیت سند بودجه و ارتقای سند مالی  .۳
 های دولتیو اصالح ساختار بودجه شرکت ای دولتو اصالح عملیات فرابودجه ثبت، پایش .۳.۱
  بسط پایش و گزارشگری مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی .۳.2
ه و وجو انیجر ثبت، پایش، و اصالح ارتباط مالی بین اجزای مختلف بخش عمومی از طریق ایجاد شفافیت در .۳.۳

 حساب واحد خزانه از طریق ارتقای زیرساخت یعموم یلت و نهادهادو در هانهیهز
 کرد منابع مالی بودجه عمومی:بهبود و ارتقای کارایی مالی در هزینه برنامه .4

 ریزی مبتنی بر عملکرداجرای بودجهتسریع در تکمیل و  .4.۱
ین ارتقای عدالت جغرافیایی در چنها و همبهبود در اثربخشی بودجه از طریق ایجاد تناسب بین ماموریت یبرنامه .5

 ریزی:بودجه
 سرزمین آمایش ها مبتنی برو تنظیم بودجهها تدوین برنامه .5.۱
 هاو فعالیتها بندی هزینهاولویت .5.2
 مالی عمومیکار بین ارکان مختلف حاکمیت در جهت افزایش اثربخشی منابع تقسیم .5.۳

اجرا و نظارت( و بازتعریف نقش ارکان مختلف در بودجه به  ریزی)اعم از تهیه، تصویب،ی اصالح فرآیندهای بودجهبرنامه .6
 نظور ایجاد انضباط مالی: م

 داری کلساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانهبرنامه  .6.۱
 شورای اسالمی ریزی و فرآیند تصویب بودجه در مجلساصالح چرخه بودجه .6.2
 حقوقی در بودجهاعمال قواعد مشخص در جهت بهبود نظارت مالی، عملیاتی و  .6.۳

 کارا کردنهیهز دوم: محور

سهم  ،یافتهکشور کاهش درآمدهای نفتی  در شرایطی که است.ای زیادی مواجه با تنگنای بودجه خود دولت برای تحقق اهداف
ارد مشابه ناپذیر است. هزینه تأمین مالی طرح تحول سالمت و خرید تضمینی گندم و مواجتنابای از اعتبارات هزینهتوجهی قابل

های خود را کاهش داده و از منابع بانک مرکزی اند، الزم است تا دولت هزینههای پرهزینه برای بودجه دولت بودهنیز از دیگر طرح
ت که میزان این کاهش باید در چارچوب یک برنامه اقتصاد کالن و های خود استفاده نکند. الزم به ذکر اسبرای پوشش هزینه
گردد و آنقدر هم خفیف  که انقباض شدید اتفاق نیفتد که منجر به گسترش رکود اقتصادیطوریمالی باشد بهرعایت یک قاعده 

 نباشد که کسری بودجه حاصل به شبکه بانکی یا بازار بدهی فشار آورد.
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 باشد:های ذیل مید کارا شامل برنامهکرمحور اصالحات هزینه 

 مدت:های کوتاهالف( برنامه

 های نقدیپذیر و اصالح یارانهبرای عموم مردم و اقشار آسیب های معیشتیتأمین حداقل .۱
 هابندی فعالیتپذیر و اولویتهای اجتنابحذف هزینه .2
 های دولتیهای شرکتکاهش هزینه .۳
 های طرح تحول سالمتکاهش هزینه .4
 م کردن منابع بودجه برای تولیداهر .5

 مدت:های میانب( برنامه

 و بیمه  هااصالح نظام یارانه .6
 یارانه طرح تحول سالمت  .6.۱
 یارانه کشاورزی .6.2
 یارانه تولید .6.۳

 یعمران یهاپروژه تیفیو ک متیق یابیاصالح نظام ارز .۷
 های دولتیسازی دولت و اصالح ساختار شرکتچابک .۸
 تأسیس بانک توسعه .۹

 های بازنشستگی و تأمین اجتماعیاصالح صندوق .۱۰

 پایدار درآمدزایی سوم: محور

و نیل به هدف  های بیرونی، مواجهه موفق با تکانهبودجهمستمر  یکاهش کسر یبرا ریزناپذیگر ین الزامدرآمد مطمئ نیتأم
کاهش وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که یکی از الزامات کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به 

نباید تنها محدود به اصالحات  د منابع پایدار درآمدی برای دولت،بانک مرکزی و حل مساله تورم مزمن کشور است. البته ایجا
نیز با تنگنا مواجه است و بنابراین الزم است،  ۹۸های نفتی، بودجه کشور در سال که با توجه به تحریممدت باشد؛ چرا میان

مدت باید به های کوتاهین حال این برنامهمدت نیز در نظر گرفته شود. در عتدبیری برای تامین منابع پایدار مالی دولت در کوتاه
ها نشوند، درآمد حقیقی اکثریت جامعه زنند، موجب افزایش شدید سطح قیمتای باشند که به فضای کسب و کار ضربه نگونه

بع پایدار های اصلی که ایجاد منامدت درآمدزایی پایدار ایجاد نکنند. برنامهمصون بماند، و خللی نیز در فرآیند اصالحات میان
 ل است. مدت را تضمین خواهند کرد، به شرح ذیمدت و میاندرآمدی برای دولت در کوتاه

 مدت:های کوتاهالف( برنامه

 و برق( لیگازوئ ن،ی)بنز یانرژ ارانهیاصالح نظام  .۱
 یاساس یکاالها ارانهیاصالح  .2
 یاتیو پوشش مال هیپا شیو افزا هاتیکاهش معاف .۳
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 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 (ETFمعامله در بورس )قابل یهاصندوق قیاز طر هاییفروش دارا .4

 :مدتانیم یهابرنامه( ب

 بر درآمد یمبتن ارانهیبر درآمد و اصالح نظام  اتیاستقرار نظام مال .5
 اصالح نظام مالیه بهینه باالدستی نفت و گاز .6
 دولت یمال یهاییدارا تیریمد .۷
 دولت یهاییدارا یمولدساز .۸

 پایدار توسعه و کالن اقتصاد سازیثبات چهارم: محور

وظیفه  دهد،کرد و تخصیص بهینه منابع خود انجام میهزینهدولت عالوه بر وظیفه تامین کاالهای عمومی که از طریق 
طور مشخص ای کشور را نیز بر عهده دارد که بههای بیرونی و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توسعهسازی در قبال تکانهثبات

 ای ذیل است:هگردد. در این راستا، برنامه اصالحات این محور شامل برنامهر برمیبه ساختار بودجه کشو

 مدت: های کوتاهالف( برنامه

های بین نسلی )اصالح اساسنامه صندوق و افزودن بستانطراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با درنظرگرفتن بده .۱
 ساز به آن(نقش ثبات

 زیختی به همراه عملیات بازار باز بانک مرکهای زیرساگذاریجهت سرمایهانتشار اوراق ارزی و ریالی  .2

 مدت:های میانب( برنامه

 های دولت و اصالح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکارانساماندهی بدهی .۳

ر گزارشات مفصل هر یک از هایی را دارند که دهر یک از برنامه های ارایه شده در این طرح الزامات و همچنین ریسک
اجماع سیاستگذاران کالن کشور بر الزامی که الزم است در این گزارش به آن اشار شود،  ها ارایه خواهند شد. ولی اصلی ترینبرنامه

باشد و در صورت عدم اجماع، تحقق این اصالحات ساختاری مهم محقق نخواهد شد. اجرای تمام یا بخشی از این برنامه می
 تی توافق نظر صورت گیرد. الزم است که ابتدا بر پارادایم فکری این طرح اصالحااجماع حاکمیت، برای

 ( شفافیت و پاسخگویی 2( قاعده مالی ۱طرح اصالحات ساختاری مبتنی بر دو پارادایم فکری است. 

ف و کسری بودجه ساالنه دولت و شود و در آن سقف منابع و مصاربر اساس یک برنامه اقتصاد کالن طراحی می قاعده مالی،
که که اقتصاد کالن دارای پایداری و ثبات حداکثری باشد. برای اینطوریدهد؛ بهرار میهای دولت را هدف قروند تغییرات بدهی

داشته این قاعده از اعتبار کافی برخوردار باشد، باید تعهد کافی نسبت به اجرای آن در طول دوران اجرای برنامه اصالحی وجود 
 ده میان مجریان برنامه اصالحی به وجود آید.باشد. از همین رو الزم است اجماع کافی در زمان تعیین این قاع

گویی دولت به مردم، پارادایم ضروری دیگر حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه است. از شفافیت حداکثری و پاسخ
های دیگر می شود، الزم نفعان به گروهیا انتقال عواید از گروهی از ذی آنجایی که اجرای برنامه اصالحات ساختاری موجب حذف
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 سازمان برنامه و وبودجه کشور

برنامه اصالحی قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم تعیین شود. است به منظور همراه کردن مردم با اجرای 
توان میاجماع بر این دو پارادایم،  دهد. در صورتای در سایر کشورها ضرورت این امر را نشان میتجربه موفق اصالحات بودجه

 از بزرگترین اصالحات اقتصادی را تجربه نماید. امید داشت که با یاری خداوند متعال، نظام جمهوری اسالمی ایران بتواند یکی

که هدف از انتشار این گزارش رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی به عموم مردم در مسیر در انتها الزم به ذکر است 
در حال تکمیل،  حاضر، حات ساختاری بودجه، دریافت بازخورد نظر کارشنارسان و ارتقای دانش عمومی است.  گزارشاصال

تدقیق است و سازمان برنامه و بودجه از نظرات تمامی کارشناسان، محققان و خبرگان کشور جهت بهبود طرح استقبال ح و تصحی
 جاع مناسب به متن اصلی مجاز است.نماید. استناد به محتوای این گزارش با ارمی
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 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

بندهای اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای وظیفه ذاتی دولت مبنی بر  ی تحقق دستور مقام معظم رهبری، اجرایدر راستا
با رویکرد قطع اصالحات ساختاری بودجه عمومی  طرح چارچوب کلی ریزی و اجرای اصالحات اقتصادی در کشور،برنامه

، تامین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت( ۱این طرح با اهداف . شده استه تهیوابستگی مستقیم بودجه به نفت 
طراحی شده است. به  ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی( ۳و  ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و تغالحمایت از تولید و اش( 2

ریزی است که منجر به اداره پایدار کشور و ارائه جهطورمشخص، هدف اصلی این طرح کاهش کسری بودجه ساختاری از نظام بود
ر یک اقتصاد با ثبات خواهد شد. در کنار آن، الزم است تا این استفاده از منابع پایدار د ترکاالها و خدمات عمومی بابهینه

یدار بدون ارتقای عدالت زا در یک فضای اقتصاد کالن باثبات شود. در عین حال، توسعه پااصالحات منجر به رشد پایدار اشتغال
اصالحات متعدد در نظام  گردد و لذا الزم است تا اصالحات ساختاری بودجه در راستایو بهبود معیشت عمومی محقق نمی

 ای کشور جهت توزیع عادالنه مواهب کشور و خدمات عمومی باشد.تأمین اجتماعی و یارانه

های هجنسو ارائه  ترسیم نقشه راه، هااجماع در قواعد و روشایجاد یابی به اهداف اصالحات ساختاری بودجه در گرو دست
این امکان به ، طرحتصویب این است. در صورت حصول اجماع مبتنی بر این چارچوب اصالحی و  هاتحقق برنامهجهت  مناسب

 گردد.تهیه چارچوب نیز های اجرایی این نقشه راه و اولویتبر اساس آن، تا وجود خواهد آمد 

ترین باشد. محوریدو قاعده و پایه فکری قاعده مالی و شفافیت و پاسخگویی حداکثری میاهداف فوق، مبتنی بر  ققتح
که طی برنامه از پیش تعیین شده، ثبات طوریمساله در طرح اصالح ساختاری بودجه، ایجاد یک قاعده مالی برای دولت است به

سال آتی، مشخص کند. به عبارت دیگر، برای اجرای  5طی یدار کننده بودجه را در های مالی پااقتصادی را تضمین نموده و نسبت
های دیگر و میزان شدت آنها تنظیم طرح اصالحات ساختاری بودجه، ابتدا قاعده مالی تعیین شده و بر اساس آن تمام برنامه

 شوند. می

دهد ه کشورها نشان میبر اجرای طرح باشد. تجربدر کنار قاعده مالی، الزم است تا مساله شفافیت حداکثری روح حاکم 
های های اصالحی مشابه، نیازمند شفافیت باال است تا به دولت اعتماد کرده و پذیرای هزینههمراهی مردم با اجرای برنامه

وههای مردمی مدت باشند. در غیر اینصورت، عالوه بر ایجاد رانت و فساد برای گروههای ذینفع، مخالفت گراصالحات در کوتاه
 های اصالحی خواهد شد.خارج نهادهای عمومی مانع اصلی اجرای برنامهدر داخل یا 

 نشان داده شده است. ، تصویری کلی از چهار محور اصلی برنامه اصالح ساختاری بودجه۱شکل در 
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 سازمان برنامه و وبودجه کشور

(مدتانیم یهابرنامه: یمشک متنمدت،  هکوتا یهابرنامه :مزرق متن) بودجه ساختار اصالح یشنهادیپ طرح از یکل ریتصو -۱شکل  

  یو انضباط مال تیفشفا یارتقا•

oتخصیص ،نظام تامینها و اصالح رویه،  
 رداختپو  ایجاد و ایفای تعهدات

o س  ند  ارتق  ایس  ند بودج  ه و  تی  جامع
  تیحاکم یبودجه به سند مال

oو بودجه رابطه سازمان برنامه ساماندهی 
 کل یداربا خزانه

oمجلس در تصویب فرایند اصالح 

 بودجه  یاثربخش یارتقا یبرنامه•

o ریزیبودج     هگس     ترش چ     ارچوب 
 مدتمیان

oها ب ر اس اس بودج هو ها برنام ه نیت دو
 یامنطقه یزیرو برنامه سرزمین شیآما

oهاها و فعالیتبندی هزینهاولویت 

oیگذارهیسرما یسوسازو هم یسازمانده 
 یردولتیغ یعموم یدولت و نهادها

ب  ا تس  ریع در اف  زایش ک  ارایی من  ابع بودج  ه •
 مبتنی بر عملکرد ریزیاجرای بودجه

 پاسخگویی و نظارت شیافزا•

 زااشتغال داریپا رشد بانیپشت یابودجه اصالحات چارچوب

عموم مردم  یبرا یشتیمع یهاحداقل نیتام•
 یهااران  هیو اص  الح  ریپ  ذ بیو اقش  ار آس  

 ینقد
 ریپذاجتناب یهانهیهز حذف•
 یدولت یشرکتها یها نهیهز کاهش•
 سالمت مهیب یهانهیهز کاهش•
 دیتول یبرا بودجه منابع کردن اهرم•
 مهیو ب هاارانهی نظام اصالح•

oسالمت مهیب ارانهی 
oیکشاورز ارانهی 
oدیتول ارانهی 

 تی   فیک و م   تیق یابی   ارز نظ   ام اص   الح•
 یعمران یهاپروژه

دول   ت و اص   الح س   اختار  یس   ازچابک•
 یدولت یشرکتها

 بانک توسعه  سیتاس•
 نیو ت  ام یبازنشس  تگ یهاص  ندوق اص  الح•

 یتماعاج
 
 
 

و  لیگازوئ ن،یز)بن یانرژ ارانهی نظام اصالح•
 برق(

 یاساس یکاالها ارانهی اصالح•
و پوش ش  هی پا شیو اف زا هاتیمعاف کاهش•

 یاتیمال
 ETF یصندوقها قیاز طر هاییدارا فروش•
 نظام اصالح و درآمد بر اتیمال نظام استقرار•

 درآمد بر یمبتن ارانهی
 گاز و نفت یتباالدس نهیبه هیمال نظام یطراح•
 یمولدسازو  دولت یمال یهاییدارا تیریمد•

 دولت یهاییدارا
 
 
 
 
 
 
 

 

طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با •
های بین نسلی در نظر گرفتن بده بستان

)اصالح اساسنامه صندوق و افزودن نقش 
 ساز(ثبات

انتش  ار اوراق ارزی و ری  الی جه  ت س  رمایه •
 بازار باز گذاری به همراه عملیات

دولت و اصالح روابط  هایساماندهی بدهی•
 تامین اجتماعی و پیمانکارانبا نظام بانکی،

 

 

 

 

 

 

 

 داریپا توسعه و کالن اقتصاد یسازثبات داریپا ییدرآمدزا کارا کردنهیهز بودجه ینهاد تیتقو

  ییخگوو پاس تیشفاف شی( افزا۲و  یقاعده مال تی( رعا۱ بر یمبتن یرفتار چارچوب



 

 

 اصالحات ساختاری در تقویت نهادی بودجه  ۱

ریزی مناسب نه تنها از اصول اولیه و مهم برای محور تقویت نهادی بودجه است. بودجه ترینای، اصلیدر اصالحات بودجه
ادی بین حاکمیت و مردم در خصوص چگونگی تامین مالی و تحقق حکمرانی خوب است بلکه بودجه به دلیل آنکه قرارد

شود، نقشی مهم ساله محسوب میی یکترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی کشور است و مهمتخصیص منابع مالی برای اداره
تواند ریزی میدجهی یک کشور دارد و به همین دلیل بهبود در نظام بودر ارزیابی آحاد مردم در خصوص چگونگی و کیفیت اداره

نفعان مختلف بودجه اعم از نهادهای ی بین ذیعالمتی مهم در جهت ارتقای حکمرانی محسوب شود. در شرایط کنونی رابطه
ی خوب و نظام نفعان نهایی بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. یک بودجهچنین مردم به عنوان ذیکمیتی و همحا

را متجلی سازد. در شرایط کنونی « انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی»یژگی ریزی مناسب باید پنج وبودجه
ریزی کشور صورت گرفته است، همچنان شته در جهت ارتقای نظام بودجههای گذای که طی سالرغم اقدامات گستردهعلی

چه در اصالحات است. انجام اصالحات به شرح آنی یاد شده نیازمند گانهریزی ذیل محورهای پنجوضعیت کنونی نظام بودجه
مراحل چهارگانه تنظیم، تصویب،  ریزی درها و فرآیندهای نظام بودجهشود زیرساختها اشاره خواهد شد باعث میادامه به آن

همچنین اجرای  ی خوب در تراز اهداف نظام جمهوری اسالمی را تحقق یابد.های یک بودجهاجرا و نظارت ارتقا یافته تا ویژگی
رو باعث بهبود اثربخشی تر انجام پذیرد و از ایناین اصالحات موجب خواهد شد تخصیص منابع مالی به شکل کاراتر و بهینه

چنین گذاری برای کنترل شرایط اقتصادی به ویژه در جهت ایجاد ثبات و همترین ابزارهای سیاستدجه شود. بودجه یکی از مهمبو
توان امیدوار بود که با ارتقای ظرفیت و قتصادی در جهت تحقق عدالت است. در صورت تحقق اصالحات میبازتوزیع منابع ا

سازی و ارزیابی سیاست مالی را به دست آورد و ت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیادههای نهادی الزم دولت و حاکمیزیرساخت
 د. گذاری مالی ایفا کنتری در زمینه سیاستبتواند نقش فعال

با توجه به ابعاد بزرگ و قابل توجه برنامه تقویت نهادی، ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف آن به منظور توفیق در اجرای 
ترین رکن در ارتقای کارایی ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان مهماست.  به طور مشخص رسیدن به بودجه اصالحات ضروری

ریزی است، با این حال این افزایش اختیارات ضرورتاً باید های دولتی در فرآیند بودجهنبودجه نیازمند افزایش اختیارات سازما
ریزی خوب باشد. بدون وجود یک نظام رکن دیگر برای تحقق بودجه همراه با افزایش شفافیت و پاسخگویی به عنوان دو

بخش عمومی امکان ثبت و پایش این عملیات و به  اطالعاتی جامع و یکپارچه که بتواند از طریق ارتقای جامعیت عملیات مالی در
ریزی مبتنی بر عملکرد دشوار جهدنبال آن نظارت و پاسخگویی را به دنبال داشته باشد، رسیدن به اهداف مدنظر از اجرای بود

ت در نظام های عمومی از طریق ایجاد شفافیت در جریان وجوه عمومی و جامعیسازی در نظام مدیریت هزینهاست. لذا ظرفیت
ریزی اولین قدم در راستای تقویت نهادی بودجه است. تحقق جامعیت بودجه از طریق بهبود در جامعیت سند بودجه و بودجه

ریزی بهتر در کشور و به دنبال آن بهبود انضباط مالی فراهم سازد. در نهایت تواند شرایط را برای برنامهش مداوم آن میامکان پای
( گام بعدی برای اجرا و نظارت بودجه ب،یتصو م،یتنظ) ارتقای نقش ارکان مختلف ذیل آنریزی و ودجهفرآیندهای ب اصالح

 تواند عالوه بر انضباط مالی، اثربخشی و کارایی بودجه را نیز ارتقا دهد. بهبود تقویت نهادی بودجه است که می
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 مدتکوتاه ۱.۱
 برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی  ۱.۱.۱

 (FMISدولت) طالعات مالیت با ارتقای نظام یکپارچه اپرداخ و تعهدات یفایا و جادیا و صیتخص ن،یتام نظام و هاهیرو اصالح ۱.۱.۱.۱

بینی پذیری منابع و ای اصالح گردد که پیشها و نظام اجرای بودجه به گونهبه منظور افزایش انضباط مالی الزم است  رویه
های محوله به ی بودجه از یک سو موجب بهبود کیفیت انجام ماموریتبینی پذیرمصارف بودجه افزایش یابد. ارتقای پیش

ها و تکمیل نظام دهد. این اصالح نیازمند بهبود رویهها را افزایش میایی شده و از سوی دیگر اثربخشی هزینههای اجردستگاه
نترل تعهدات و تقویت مدیریت جریان یکپارچه اطالعات مالی دولت با تاکید ویژه بر ارتقای حساب واحد خزانه، ایجاد نظام ک

با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی الزم است جهت اجرای این برنامه  بدین منظور سازمان برنامه و بودجهنقدی است. 
رف بینی پذیری طرف مصاهمراه شده و اقدامات زیر را پیگیری نمایند. در ادامه اقدامات مورد نیاز این بخش به تفکیک بهبود پیش

 گردد. در طرف مصارف الزم است:و منابع بودجه عمومی دولت ارائه می

ها و قواع  د تخص  یص من  ابع ای، روی  هها و قواع  د تخص  یص من  ابع بودج  هنام  ه و بودج  ه ع  الوه ب  ر روی  هس  ازمان بر -۱
پ ایش مس تمر ق رار ه ا را تح ت کنت رل و ها، آنمند کردن این روی های را مورد بازبینی قرار داده و ضمن قاعدهفرابودجه

 دهد. 
د که تعهدات م الی ایج اد ش ده توس ط نشده و توسعه یاب های اطالعاتی به نحوی اصالحقوانین، فرآیندها و زیرساخت -2

زم ان در  برای مت ولی اج رای بودج ه شود،عمومی کشور تامین میاز منابع  کلیه نهادهای حاکمیتی که بار مالی آن نهایتاً
 ریزی مالی نماید. مبنای این اطالعات اقدام به برنامهمتولی اجرای بودجه بتواند بر ایجاد تعهد مشخص باشد و 

های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایج اد تعه د منتق ل های دستگاهبا استقرار سامانه کنترل تعهدات، مدیریت هزینه -۳
 شود. 

 شتری دنبال شود.رت بر اجرای بودجه با جدیت بیه و ایجاد دفتر نظارت امر نظابا احیای ستاد نظارت در سازمان برنام -4
با ارتقای زیرساخت شبکه بانکی دستگاه متولی اجرای بودجه پس از تخصیص و پرداخت بتوان د اطمین ان حاص ل کن د  -5

که منابع در محل صحیح هزینه شده و به دست ذی نفع نهایی مورد نظر رسیده است. ه دف ای ن بخ ش ایج اد امک ان 
اس ت.  "از چه کسی به چه کسی"براساس رویکرد  های بانکی و ردیابی منابع مالی دولتو تراکنش هانظارت بر حساب

ه ای م الی به هر میزان که اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسعه یابد، ضرورت توس عه بس تر نظ ارت ب ر تراکنش
ه، وزارت ام ور اقتص اد و دارای ی و بان ک شود. بنابراین الزم است با همک اری س ازمان برنام ه و بودج دولتی بیشتر می

 صالحات موردنیاز در حساب واحد خزانه طی اقدامات زیر صورت بگیرد:مرکزی ا
o  بندی حساباستاندارد مدل طبقهارائه( های پرداختیCOA)۱  در حساب واحد خزانه 
o  ارتقای طرف پرداخت حساب واحد خزانه بر مبنایCOA منابع  به منظور مشخص شدن ذینفع نهایی

 بودجه

                                                        

1 Classification of Accounts  



 

۳ 

 

 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

زی مبتنی بر عملکرد به درستی صورت پذیرد، الزم است نهادهای دولتی در زمینه ریکه حرکت به سمت بودجهبرای آن -6
مدیریت و حسابرسی داخلی تقویت شده و نظام حسابداری خود را از نقدی به تعهدی بهبود ببخشند تا هزینه واقعی هر 

 بی داشته باشد.  برنامه درست برآورد شده و امکان ارزیا

ش بین ی پ ذیری مص ارف اطمین ان از وج ود من ابع م الی ک افی در زم ان مناس ب ن زد دول ت اس ت از آنجایی که الزمه بهبود پی
 بودجه به شرح زیر است: منابع بینی پذیریاقدامات مورد نیاز جهت بهبود پیش

آوری کننده درآمد )مالیات، گمرک و نف ت(، کمیته مدیریت جریان نقدی جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاه های جمع   -۱
 ن برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به وجود آید. سازما

داری کل متعهد ب ه پرداخ ت کلی ه ای بازطراحی شود که مجموعه سازمان برنامه و بودجه و خزانهفرآیند تخصیص به گونه -2
کام ل های محوله به طور اجرایی برای انجام ماموریت هایها باشند و ریسک تامین نقدینگی مورد نیاز دستگاهتخصیص

 داری کل و سازمان برنامه و بودجه منتقل شود.به خزانه
ای و حساب واح د خزان ه، در چ ارچوب زم انی معین ی از نظ ر پوش ش تکمی ل ش ود و کلی ه حس ابهای درآم دی، هزین ه  -۳

 های اجرایی به حساب واحد خزانه منتقل شود. اختصاصی دستگاه
م دت و رس ید تعه دات ب ه کم ک اس تفاده از ابزاره ای م الی کوتاههای اجرای ی متناس ب ب ا سرع مورد نی از دس تگاهابمن -4

 مدت تامین شود.میان
 بانک مرکزی نسبت به اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود بازار متعهد شود.  -5

 یو کالن اقتصاد مدتانیاهداف مه با بودج نیارتباط ب جادیا قیبودجه از طر یاثربخش یارتقا یبرنامه ۱.۱.2
  مدتمیان ریزیبودجه چارچوب گسترش ۱.۱.2.۱

 یاجرا یشود تا بتوان ردپا تریدر کشور طوالن یزیالزم است افق بودجه رهای توسعه و بودجه به منظور تقویت رابطه برنامه
بودجه را  یداریمدت پاانیدر مد که شواتخاذ ای نهی به گواو بودجه یمال یهااستیسو ساالنه دنبال نمود  یهابرنامه را در بودجه

هایی آغاز شود که در چارچوب میان مدت منابع و مصارف کند تا تنها برنامهاین چارچوب همچنین کمک می .به دنبال داشته باشد
آنها در  یه هستند و اجراسال چند تاًیماهکه دولت  یهانهیاز هز یبخشامکان تامین مالی پایدار دارند و درنتیجه مدیریت بهتری بر 

رود. می نیاز ب جیتمام به تدر مهین یهاهچالش پروژ ی،زیرروش بودجه نیدر ا نیبنابرا به وجود آید. ابد،ییخاتمه نم یسال مال کی
 جادیو ا داریپا یدرآمدها شیافزا ،یاصالحات مال جادیدر جهت ا شتریتالش ب ی،زیرمدت بودجهانیچارچوب م یخروج لذا

 خواهد بود. مدتانیثبات در م

سازی در حال آمادهو دولت  توجه دارد یاصالحات ساختار یدر کشور به ضرورت اجرا یریگمیحال حاضر که نظام تصم در
ارائه بودجه دوساالنه نشان  رایاست؛ ز شیاز پ شیمدت بانی، ضرورت ارائه بودجه به صورت مات مالیه استبرنامه اصالحو ارائه 

 نیاست. در ا یبرنامه اصالح یو منعکس کننده نحوه اجرا یبرنامه اصالح یگذار در اجراانونده تعهد دولت در برابر مردم و قدهن
منابع با برنامه از  شرفتیمتناسب با پ شودیبه دولت اجازه داده م ،داشب یمنابع مال ازمندین یبرنامه اصالح شبردیچنانچه پ طیشرا

برنامه تعهد  یافق چند ساله و متناسب با اجرا کیآن را در  پرداختمدت استفاده کرده و بازت کوتاهباال به صور ینقدشوندگ
 .دینما
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 مدتمیان ۱.2
 افزایش انضباط مالی و شفافیت در بودجه ۱.2.۱

 های دولتیو اصالح ساختار بودجه شرکت ای دولتساماندهی و اصالح عملیات فرابودجه ۱.2.۱.۱

های دولت خصیص بهینه و کنترل درآمدها و هزینهدر یک سال مالی است که با هدف ته انعکاسی از عملیات مالی دولت بودج
شود. این در حالی است که در حال حاضر وجود برخی از سازوکارهای قانونی مانند مصوبات هیات وزیران، مصوبات تدوین می

های دولت از کانال انجام سیاستقانون محاسبات عمومی و  62ماده های بودجه، اجرای شورای اقتصاد، اجرای تبصره
ای در اقتصاد ایران شده است. این بخش از عملیات مالی دولت عموماً در مالی فرابودجه های دولتی موجب ایجاد عملیاتشرکت

د. در حالیکه به طور متوسط در شونشوند، درنتیجه از فرآیندهای کنترل و تخصیص بهینه مستثنی میجداول بودجه منعکس نمی
درصد سقف بودجه است، این نسبت برای ایران بیش از این برآورد  4۰ای فرابودجه شورهای در حال توسعه حجم عملیاتک

ه ای کدهند، فراگیرتر است و به اندازههایی که مداخالت گسترده در بازار انجام میای معموالً در دولتشود. فعالیتهای فرابودجهمی
های فته و به تامین کننده کاالی خصوصی تبدیل شود، فعالیتارائه کاالی عمومی است فاصله گردولت از ماموریت اصلی خود که 

های حمایتی به مردم و تولید ای با هدف اعطای یارانه و کمکیابند. در کشور ما بیشتر عملیات فرابودجهای گسترش میفرابودجه
 های عمومی تامین می شود. شود یا از منابع مالی نهادل میهای دولتی تحمیرت زیان به شرکتشود که یا به صوانجام می

 ای دولت الزم است اقدامات زیر صورت پذیرد:با توجه به حجم باالی عملیات فرابودجه

 ایتحت کنترل و پایش درآوردن عملیات مالی فرابودجه -۱
 مند کردن آنهالت و قاعدهای تامین مالی دومحدود کردن مسیرهای فرابودجه -2
 جی سند بودجه در مسیر تکمیل پوشایی و جامعیت آنتدری اصالح -۳
 های دولتیاصالح ساختار بودجه شرکت -4

 بسط پایش و گزارشگری مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی ۱.2.۱.2

مالی حاکمیت و پایش نیازهای مهم اجرای برنامه اصالحات ساختاری مالی دولت، داشتن تصویری جامع از نظام از پیش
های های مالی در بخش عمومی و جلوگیری از بروز و ظهور بحرانع عدم تعادلقشه مالی به منظور اطالع از وقومستمر این ن

کند تا با توجه به وضعیت کلی پایداری بخش عمومی، بزرگ مالی است. این تصویر جامع به سیاستگذار کمک می
قانون احکام دائمی،  2۰ قانون محاسبات عمومی، ماده ۷6ه . این مهم در قوانینی مانند مادهای بهینه را اتخاد نمایدسیاست

های اجرایی، موسسات و تصریح شده و کلیه دستگاه 2قانون الحاق  ۳قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده  ۱۷ماده 
می دریافت ن بخش از منابع که از بودجه عموهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی )برای آهای دولتی، شرکتسازمان

های درآمد و پرداخت از محل منابع عمومی را به بانک مرکزی منتقل کنند. با این وجود ابهام ا حسابکنند( مکلف شدند تمی
در نتیجه  در تفسیر برخی از این مواد قانونی و عدم تصریح نام برخی از نهادها موجب شده تا این کار با سرعت انجام نشده و

الزم است به منظور ایجاد تصویر مالی بخش عمومی، بهبود در ابهام و تاریکی انجام شود.  سیاستگذاری بخش عمومی
های بانکی کلیه نهادهایی که حتی بخش گزارشگری مالی، ارائه تصویر جریان وجوه و اطمینان از پایداری مالی آنها، حساب
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رآید.  بدین ساب واحد خزانه تحت پایش دولت دشود بدون انتقال به حتامین می کوچکی از منابع آنها از بودجه عمومی
 منظور الزم است:

تصریح کامل و جامعی از پوشش اطالعات مالی بخش عمومی به تصویب برسد، تا به عنوان مرجع فصل الخطاب  -۱
 ها و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد. ها و سازمانها، شرکتداری با دستگاهمذاکرات خزانه

کند و تمام سازمانهایی که از منابع  ن نامه نحوه گزارشگری مالی بخش عمومی را تهیهاد و دارائی آئیوزارت امور اقتص -2
 های مالی در چارچوب ارائه شده شوند.کنند موظف به ارائه گزارشعمومی استفاده می

می تهیه و های مالی تلفیقی بخش عمومی با همکاری دیوان محاسبات عمواستاندارد و سازوکار حسابرسی صورت -۳
 تنظیم شود.

 داری کلو خزانهساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه  ۱.2.۱.۳

داری کل( سبب ریزی و اجرای بودجه در دو واحد سازمانی مجزا )سازمان برنامه و بودجه و خزانهتفکیک فرآیندهای بودجه
ثانیاً فرآیندهای مربوط به مدیریت منابع و شده که اواًل گردش اطالعاتی موردنیاز جهت تخصیص کارای منابع به وجود نیاید، 

های کارکردی مواجه شود. بدین منظور یکی از ارکان های ساختاری و مرزهای سازمانی با نقصانت گسستمصارف بودجه به عل
هت داری کل و ایجاد یک واحد سازمانی منسجم جمهم تقویت نهادی بودجه ساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانه

رویکرد انسجام بخشی به ساختار بودجه ریزی کشور با جدیت دنبال ریزی است که الزم است این کار با اجرای کلیه مراحل بودجه
 شود. 

 ها و لوایح بودجه دولتاصالح فرایند تصویب برنامه ۱.2.۱.4

گیری یک از قوا در فرایند شکل شود اما تعیین میزان اختیارات هرهرچند سند بودجه با توافق قوای مجریه و مقننه اجرایی می
حقوقی کشور است. در ایران مجلس دارای اختیارات تغییر بودجه در محدوده حفظ تراز بودجه است. در این این سند، تابع نظام 

 های زیر مواجه است:سطح از اختیارات، فرآیند تصویب و اجرای بودجه با چالش

 بودجهر مجلس و بیش برآورد درآمدها برای حفظ تراز ها در فرآیند تصویب بودجه داضافه شدن هزینه -۱
 ها و تغییر سیاست مالی منتج از سند بودجهغییر اولویتت -2
 عدم پاسخگویی دولت در مورد نتایج اجرای این سند بودجه به علت تغییرات گسترده سیاستی در فرآیند تصویب  -۳
 هم حرکتی سند بودجه با تغیرات و تحوالت سیاست داخلی کشور -4

و  ۳2قانون اساسی و بندهای  ۱26و  52ران و در اجرای اصول ین خصوص با عنایت به نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایا در
ریزی عملیاتی و برقراری ارتباط کمی و کیفی میان ریزی کشور به بودجههای کلی برنامه پنجم مبنی بر تبدیل نظام بودجهسیاست ۳۳

فافیت و قابلیت نظارت بودجه، الزم پنج ساله و سند چشم انداز بیست ساله و نیز رعایت ش های سالیانه با اهداف برنامهبودجه
فرآیند تهیه و تنظیم نامه داخلی مجلس بازتعریف گردد و ثانیاً حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت در آئیناست اوالً 

 بودجه به شرح زیر اصالح شود:

 ور، از سوی دولت مشتمل بر:تهیه و تنظیم الیحه بودجه کل کش .۱
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روی بودجه و نحوه مدیریت های پیشاطالعات آخرین وضعیت کشور در قالب گزارش ریسک گزارش توجیهی، شامل -الف
های ریسک، گزارش پایداری مالی و بدهی دولت، ارزیابی ثبات مالی در نظام مالی کشور، تحلیل عملکرد کارایی مالی شرکت

 رنامه.پنج ساله و مقایسه عملکرد با اهداف تعیین شده در ب دولتی و عملکرد برنامه

 سند بودجه اقتصادی شامل : -ب
های کمی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، چگونگی تحقق اهداف برنامه در سال مورد نظر با شاخص-۱-ب

 علمی، دفاعی و امنیتی.
 ه پیش بینی آثار اجرای بودجه بر زندگی مردم در سال اجرای بودج -2-ب

 بودجه عملیاتی شامل: -ج
بینی منابع مورد نیاز و مصارف الزم در جهت تحقق اهداف سند بودجه و سایر قوانین باالدستی در شپی -۱-ج                

 ای جهت تصویب مجلس.سطح کالن، بخشی و منطقه
عمومی متناسب با قیمت تمام شده، ها و پرداختهای بخش گزارش تفصیلی و شفاف از تمام دریافت -2-ج                

به همراه اطالعات مالی و عملیاتی مربوط به  (GFS)عملیاتی و نظام بین المللی اطالعات مالی دولت ریزی براساس بودجه
 عملکرد دو سال قبل به عنوان اسناد پشتیبان بودجه جهت اطالع مجلس.

 تدوین و تصویب بودجه از سوی مجلس مشتمل بر: .2

های کمی و تصویب آن با در نظر یتی بودجه با شاخصدی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، دفاعی و امناهداف اقتصابررسی  -الف
 ها بر زندگی مردم.گرفتن گزارش توجیهی بودجه، اهداف برنامه و تاثیر این سیاست

ش تفصیلی بودجه بینی شده در سند بودجه عملیاتی و تصویب آن با توجه به گزارارزیابی منابع و مصارف پیش -ب
 ای.بخشی و منطقه های بخش عمومی در سطوح کالن،دستگاه

 افزایش کارایی منابع بودجه عمومی ۱.2.2
 ریزی مبتنی بر عملکرداجرای بودجه ۱.2.2.۱

شده است که  اي و نتايج ارزيابيريزي مبتنی بر عملکرد، روشي براي تخصيص منابع به منظور دستيابي به اهداف برنامهبودجه
توان به ریزی، میریزی کشور خواهد شد. از مزایای این روش بودجهح ساختار بودجهآن منجر به بهبود و اصالاجرای کامل 

های اجرایی بر مبنای عملکرد مالی و برقراری ارتباط شفاف میان اعتبارات و عملکرد، افزایش پاسخگویی مدیران دستگاه
ایی و اثربخشی، تسهیل نظارت بر اجرای بودجه و میزان صرفه اقتصادی، کارمورد انتظار با بیشترین عملیاتی، دستیابی به نتایج 

 بهبود نحوه تخصیص منابع اشاره کرد. 

 ریزی مبتنی بر عملکرد الزم است اقدامات زیر صورت پذیرد:برای تکمیل فرآیند اجرای بودجه

 یریذپ سنجش افزایش منظور به هادستگاه کلیه هایفعالیت و اجرایی برنامه اصالح .۱
 های اجراییهای خروجی برای ارزیابی برنامهتعیین شاخص .2
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 هایدستگاه در یافته استقرار هایسامانه ارزیابی و شده تمام قیمت محاسبه و هافعالیت یابیهزینه بهبود و تکمیل .۳
 مختلف

 استقرار و جهبود اجرای ارزشیابی و گیریگزارش نظارت، و عملکرد ارزیابی جهت نیاز مورد سازوکارهای طراحی .4
   نیاز مورد زیرساخت

 ها بر اساس کارکرد به منظور ارتقای توان نظارت نهادهای متولی نظارت های بودجه و تلفیق ردیفکاهش ردیف .5

 افزایش اثر بخشی بودجه عمومی  ۱.2.۳
 ایریزی منطقهو برنامه ها بر اساس مطالعات آمایشها و تنظیم بودجهتدوین برنامه ۱.2.۳.۱

 بهینه و عقالیی سازماندهی بر تاثیرگذاری و های توسعه کشورمندرج در برنامه اهداف تحقق زمین جهتسند ملی آمایش سر
 سازینهادینه با شده تالش سرزمین آمایش ملی سند تدوین پی درتدوین شده است.  ،شودمی سرزمین پهنه در جمعیت و فعالیت

 سه در کشور توسعه اسناد میان در سرزمین آمایش جایگاه مراتبی هسلسل مدل کشور، ریزیبرنامه نظام در آمایشی بینش و تفکر
 اسناد میان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری و ارتباطات بتوان طریق این از تا ودش استخراج محلی و استانی -ایهمنطق ملی، سطح

وط کلی اسناد برنامه با سند ها و خط. تا در نتیجه آن به تطابق اهداف، جهت گیرینمود مشخص را آمایشی فرودست و فرادست
 و پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی و اساسی قانون ذیل در ملی سطح در سرزمین آمایش جایگاه مدل، این درآمایش کمک نماید. 

( بودجه) توسعه یکساله هایبرنامه و مدتمیان توسعه هایبرنامه باالدست و نظام کلی هایسیاست و ۱4۰4 اندازچشم سند
 قرار استانی هایپروژه و طرح و عملیاتی هایبرنامه و هااستان توسعه سند باالدست ،سرزمین آمایش استانی اسناد هعالوبه .است

 .دنگیرمی

 صورت زیر اقدامات است الزم مدتمیان و ساله یک هایبرنامه و آمایشی مطالعات میان ارتباط تکمیل جهت و راستا این در
 : پذیرد

  ینسرزم یشآما یو استان یاسناد مل ینتدو یو ساختار ینهاد ی،ونالزامات قان تصویب ▪
 .کشور توسعه پنجم برنامه قانون ۱۸2 ماده مبنای بر سرزمین توسعه مدیریت و ریزیبرنامه یکپارچه نظام طراحی ▪

  هافعالیتو  هابندی هزینهاولویت ۱.2.۳.2

حالی است که ارائه کاالی عمومی )آموزش، سالمت و دولت تنها ارائه دهنده کاالی عمومی در اقتصاد کشور است، این در 
ای کمتر نده رشد بلندمدت یک کشور است. بنابراین میزان ارائه کاالی عمومی در اقتصاد نباید از محدوده بهینهامنیت( تضمین کن

یش داد. یکی از اقدامات ها را افزاکرد در این بخشاست با ایجاد ترتیبات نهادی جدید اثربخشی هزینه گردد. بدین منظور الزم
ای به مرور کامل مومی است. این کمیته هر سال با تمرکز بر چند فصل هزینههای عموثر در این حوزه، تشکیل کمیته بازبینی هزینه

زارش گیرد. گهای عمومی مورد بازبینی قرار میسال یکبار کلیه هزینه 4که هر طوریپردازد؛ به های آن بخش میها و فعالیتهزینه
 شود. الیحه به مجلس شورای اسالمی تحویل داده میکمیته بازبینی هزینه به همراه اصالحات سیاستی پیشنهادی در زمان ارائه 
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با توجه به تواند ثبات در اقتصاد کالن را به همراه داشته باشد. بدین منظور از سوی دیگر، ثبات بخشی به بودجه دولت می
از این رو بهترین مدل ایجاد ثبات در  در چارچوب کاراتری دنبال شود. بودجه بخشی بهثباتست شرایط به وجود آمده الزم ا

که اجرای موثر این برنامه منوط به محقق شدن این  دارد الزاماتیدو سقفی کردن بودجه  ست.ا دو سقفی کردن بودجه ساالنهبودجه 
آیند تخصیص و پرداخت بر ت، نوع و برنامه مشخص باشند و فرها بر اساس ماهیالزم است هزینه . نخست اینکهالزامات است

ریزی ریزی افزایشی به بودجهسقفی و حرکت از بودجه مبنای برنامه صورت پذیرد، این کار یکی از شروط الزم اجرای بودجه چند
 های اجراییام دستگاههای عمرانی و جاری تمدو سقفی کردن بودجه باید در کلیه پرداختمبتنی بر عملکرد است. همچنین، 

ی کنترلی و نظارت حین ارتقای ابزارها اتفاق بیفتد. پس از آن، الزم است با ایمتناسب با اهمیت برنامه مربوط به آن ردیف هزینه
گیری شود. در این روش دستگاه اجرایی در انتهای هر فصل درباره تخصیص سقف دوم به دستگاه اجرایی تصمیم اجرای بودجه

به  ؛. الزمه پیاده سازی این روش انجام اقدامات زیر استنیستخصیص سقف دوم مجاز به ایجاد تعهد در سقف دوم قبل از ت
 تر خواهد بود:اقدامات از دقت باالتری برخوردار باشد مدیریت بودجه دو سقفی موفق میزانی که اجرای این

  هانهزیبندی هو اولویتهای جاری و عمرانی ای هزینهبندی برنامهطبقه .۱

 ها از شرایط اقتصادی و اجتماعیها و فعالیتها، برنامهپذیری هریک از بخشتعیین میزان اثر .2

 ارائهها توسط دولت، تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به همراه دارد و تامین آنهایی که عدم احصاء هزینه .۳
نشستگان، مستمری، بیمه و ای کارکنان و بازجمله حقوق و مزایاز ها )تامین آنافزایش کارایی راهکارهایی برای 

 معیشت، بهداشت و درمان و ...(

 های اجرایی از طریق:وع دستگاهها به کمک کاهش حجم، اندازه و ساختار مجمکاهش هزینه .4

 های اجراییهای غیر ضروری یا غیر مرتبط با شرح وظایف دستگاهها و فعالیتتجمیع، ادغام و حذف برنامه •

 های اجراییهای مشابه و یا موازی مابین دستگاهها و فعالیتها، برنامهفم و حذف ردیتجمیع، ادغا •

 ایی به بخش غیر دولتیهای اجرواگذاری واحدهای عملیاتی دستگاه •
 برون سپاری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی •

 ها ق برنامهگذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در جهت تحقسازی سرمایهسوسازماندهی و هم ۱.2.۳.۳

در بخش عمومی است.  گذاریهای پنج ساله مستلزم افزایش سرمایهگذاری شده در برنامهبه رشد اقتصادی هدفدستیابی 
درصد تولید ناخالص داخلی است.  ۷الی  6گذاری مورد نیاز در بخش عمومی برآوردها حاکی از آن است که حداقل میزان سرمایه

گذاری در بخش عمومی و با توجه به محدودیت منابع عمومی کشور، الزم است سرمایه زان از سرمایهبه منظور دستیابی به این می
سازی شود. ها، سازماندهی و هم جهتغیردولتی در جهت تحقق برنامه نجام شده توسط دولت و نهادهای عمومیهای اگذاری

آید و از سوی دیگر نهادهای یک منطقه جلوگیری به عمل می های مشابه دربرداری و اجرای پروژهبدین ترتیب از یک سو از بهره
تمام دولت که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد، در های نیمهتوانند در روند تکمیل پروژهعمومی غیردولتی می

رخ ارز حاکی از آن است که های سازمانی خود مشارکت کنند. برآوردهای انجام شده قبل از افزایش نصورت هماهنگی با ماموریت
 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.  5۰۰های نیمه تمام دولت به تکمیل پروژه
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ها، بنیاد مستضعفان، ستاد بدین منظور الزم است در گام اول کلیه نهادهای بخش عمومی )مانند تامین اجتماعی، شهرداری
های ند در ابتدای سال مالی با هماهنگی با سازمان برنامه، برنامه پروژهاجرایی فرمان امام و سایر نهادهای مشابه( مکلف شو

گذاری ، زیر سامانه سرمایه(FMISو در گام دوم ذیل سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت )گذاری خود را تنظیم کنند سرمایه
های تکمیل شده، در دست یه پروژهبخش عمومی ایجاد شده و کلیه نهادهای بخش عمومی مکلف شوند اطالعات مورد نیاز کل

نامه و بودجه بتواند منابع مالی دولت )بودجه عمومی و منابع های آتی خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان براحداث و برنامه
 صندوق توسعه ملی( را به صورت کاراتری تخصیص داده و مدیریت کند.

 افزایش شفافیت بودجه عمومی  ۱.2.4

در پیشبرد برنامه اصالحات ساختاری و همراه سازی مردم و ذی نفعان با اجرای برنامه الزم است همیت شفافیت با توجه به ا
سازی ذیل این برنامه تشکیل شود. این کارگروه الزم است های شفافکارگروه شفافیت به منظور پیگیری و اجرایی سازی زیربرنامه

 ید:ر پیگیری نمامحور زی 4افزایش شفافیت را در 

  هار قوانین و مسئولیت نهادها و بخششفافیت د -۱

 گیریشفافیت در فرآیندهای تصمیم -2

 دهی مناسب از بودجه گزارش -۳

  دسترسی عمومی به اطالعات مالی بودجه  -4
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کرد از طریق تخصیص بهینه و ها و افزایش کارایی هزینهاصالحات ساختاری جهت مدیریت هزینه 2
 نابعوری مافزایش بهره

کرد منابع، دستیابی به اهداف م قابل توجه مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، در صورت بهبود نحوه هزینهه به سهبا توج
تصریح شده در اسناد باالدستی از جمله فراهم کردن کاالهای عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد کالن، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت 

ی به حضور نبوده است و افزایش عدالت و کارایی تخصیصی انواع ایی که ضرورتهلت از حوزه. خروج دوشودتسهیل می
های آشکار و پنهان، به دولت در تأمین منابع مالی الزم برای موارد مهمی از قبیل ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی، یارانه

ت و امور دفاعی کمک  نموده و منابع کمرانی، امنیور و تقویت حهای تولید و اشتغال، توسعه متوازن کشفراهم آوردن زیرساخت
 کند. الزم برای انجام اصالحات اقتصادی و بهبود اداره کشور را فراهم می

 کردی سه رکن اصلی دارد:با توجه به مالحظات مذکور محور اصالحات هزینه

ی و شناسایی مشمولین از تأمین اجتماعارتقاء نظام ای، کرد بودجه، اصالح نظام یارانهبه منظور ارتقاء کارایی هزینه .۱
های اصالحات ساختاری بودجه است. با توجه به شرایط رکود تورمی حاضر و کاهش درآمدهای دولت و اولویت

به منظور کاهش مشکالت معیشتی مردم، یک نظام تأمین اجتماعی کاراتر موجب بهبود پوشش درآمدی خانوارها 
بود توزیع مطلوب منابع درون یک نسل، یک بازنگری جدی در عالوه بر به ضروری است تاخواهد شد. از این رو 

های مختلف صورت های مصرفی و تولیدی و همچنین شیوه توزیع منابع بین نسلها بین بخشمورد توزیع یارانه
 پذیرد. 

ت از طریق تقوینیاز است تا های دولتی ها و شرکتهای دستگاهبرای افزایش کارایی نظام اداری و کاهش هزینه .2
بندی شده، های موازی، فعالیتها اولویتها و فعالیتهای کارآمدتر دولت و ساماندهی و ادغام سازمانبخش
 تری تخصیص داده شوند. های ضروری هم به صورت بهینههای غیرضروری کاهش یابد و هزینههزینه

ه هر یک ریال بودجه بتواند در کت؛ به طوریابع بودجه اسرکن دیگر افزایش کارایی مخارج دولت، اهرم کردن من .۳
ترکیب با دیگر منابع مالی موجود در اقتصاد اثرگذاری بیشتری داشته باشد. جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه 

ترین راهکارهای پیشنهادی خدمات، توسعه مشارکت عمومی،خصوصی و نیز تأسیس بانک توسعه از جمله مهم
 جه هستند.ن منابع  بودبرای اهرم کرد

 اند.مدت تدوین شدهمدت و میاندر دو افق کوتاه های زیر در این طرح،بر این اساس برنامه

 مدتکوتاه 2.۱
 های نقدیپذیر و اصالح یارانههای معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیبتأمین حداقل 2.۱.۱

الزم است  ،یدرآمد نییپا یهاو دهک ریپذبیقشر محروم و آس ژهیروزانه مردم به و دیکاهش قدرت خر جهت ممانعت از 
از وقوع تورم  اجتناب ضرورت ورو شیپ یمیبا توجه به چشم انداز تحر اجرا شود. کینزد یاندهیمؤثر در آ یتیبرنامه حما یک

 . دشو یپول هیپا شیزااف بودجه دولت و متعاقباً یکسرمنجر به  دینبامذکور  سیاست حمایتی ،فزاینده
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ود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطالعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و اضر، به دلیل نبهمچنین در حال ح
های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند. مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه هایلذا بسیار محتمل است که یارانه

ها دهند این پدیده بسیار شایع بوده است. لذا اصالح نظام هدفمندی یارانه، نشان میاطالعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بر این اساس، الزم است تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به  با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است.

گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع م مالیاتاند، عالوه بر تغییر مسیر نظاکمک اصالحات ساختاری طی کرده
یگاه اطالعاتی جامعی ذیل ساختار دولت ، پاهای اطالعاتی جدیدهای اطالعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاهپایگاه

ای پردرآمد از دریافت یارانه هایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهالکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخص
بارت دیگر با به عدرآمد استفاده شود. در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء یافته و و نیز شناسایی خانوارهای کم

تری را به افراد تحت حمایت تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگتوان خانوارهای مستحقصرف هزینه یکسان، می
 طا کرد.اع

 یدرآمد نییپا یهابه دهکهای اعتباری( )یا در قالب کارت یکافی نقد پرداخت ،موجود وضع رییتغ یراهکارها نیتریاصل از
بودن  ینقد بر دی. علت تاکاستمانند آموزش و بهداشت  یارائه خدمات اساس یبودجه دولت برا یعدم کسر از اطمینان ضمن

 توانیرا م ارانهیگونه  نیا یهاییمشکالت و نارسا نی. مهمترشودیمربوط م ییکاال ارانهیشکاالت ا به)یا اعتباری بودن آن(  ارانهی
 خالصه نمود: ریبه شرح ز

 یاارانهی یکاالها از یا عمده بخش دیخر امکان عدم لیدل به یدرآمد نییپا یهاصدک به ییکاال ارانهی اصابت عدم •
 یحیترج متیق با یحت گوشت مانند

 یدرآمد یباال یهادهک از عمدتاً دارند، که کاالها نیا از یباالتر مصرف که یکسان به ییکاال ارانهی یباال اصابت •
 هستند.

 یحیترج ارز با آنها یخارج یرقبا محصوالت کردن وارد لیدل به ارانهی مشمول یکاالها یداخل دکنندگانیتول به لطمه •

 یبرخ به صیصقدرت تخ ی)اعطا اجرا در ریناگز یفسادها و هایناکارآمد لیدل به باال شمول عدم و شمول یخطا •
 ...( و کنندگان عرضه

 یاحفره جادیا متعاقباً و رندیگ قرار ارانهی مشمول دیبا که ییکاالها نییتع یبرا شفاف و روشن یارهایمع نبودنمشخص •
 نفوذیذ یهاگروه یخواررانت یراب

 رمنج که ارانهی مشمول یکاالها واردکنندگان و کنندگان عرضه انتخاب یبرا شفاف و روشن یارهایمع ارائه امکان عدم •
 .شد خواهد رانت عیتوز و فساد به

مواجه  آنها با ینقد یهاارانهی یفعل نظامکه  یاعمده مشکالتاز سوی دیگر نظام یارانه نقدی فعلی نیز خالی از ایراد نیست. 
 :است، عبارتند از

 .است افتهی کاهش شدت بهدر طول زمان آن  دیقدرت خر باال، تورم به توجه اکه ب یختپردا ارانهی زانیم بودن ثابت •
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توسط دولت  یمبلغ پرداخت تورم ناشی از کسری بودجه ایجاد شده حاصل از دلیل به فیطبقات ضعفشار مضاعف بر  •
 (۱۳۸۹)سال شروع طرح  یدر ابتدا

 منابع به یاندازدست به ازین بدون و داریپا منابع محل از خانوارها به یدقن پرداختکه متضمن ارائه خواهد شد  یابرنامه نیبنابرا
تأمین درآمد  در واقع .دینما نیعموم مردم و مخصوصاً طبقات محروم را تضم یبرا یشتیمع یهاحداقل و باشد یمرکز بانک

است؛ رهای توسعه یافته دنیا نیز اجرا شدهپایه برای هر فرد ایرانی که مبتنی بر نظریات اقتصاد توسعه بوده و در برخی از کشو
ای است. در صورتی که سازگارتر است، از الزامات اصلی چنین برنامهمحور نیز های دینی و عدالتو از سوی دیگر با آموزه

اً به این های اطالعاتی موجود دهکهای پایین درآمدی را با دقت باالیی تشخیص داد تا منابع صرفبتوان با استفاده از پایگاه
دا امکان چنین شناسایی وجود اقشار تخصیص یابد، کارایی این سیاست باالتر خواهد بود، اما حتی در صورتی که در ابت

نداشته باشد، پرداخت نقدی )یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده( به همه افراد جامعه نیز 
 شود، چرا که:پیشنهاد می

 کند.های باالیی درآمدی اصابت مییارانه کاالیی فعلی است که در برخی از موارد صرفاً به دهک ز نظامبهتر ا •
های باالی درآمدی را به خزانه دولت توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهکمی •

 برگرداند.

 ی فعالیتهاپذیر و اولویت بندهای اجتنابحذف هزینه 2.۱.2

تری به کار تر سمت مصارف بودجه اهتمام جدیبه منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی باید نسبت به بررسی دقیق
ها هاي دولت بر اساس ميزان اهميت و تعيين سقف براي اين هزينهبندي هزينهبا تقسيمبه این منظور نیاز است تا  گرفته شود.

در شرايط جاري، بايد دولت و دستگاههاي  مدت برسد.ه به حداقل مقدار ممکن در کوتاه، کسري بودجمتناسب با سمت درآمدها
بندی فعالیتها و اولویت نسبت به ضمن اطمینان از حفظ خدمات اساسی مانند آموزش، سالمت، امور دفاعی و امنیتی و ...، دولتي

نمايند و به ترتيب ضرورت اقدام به اقدام  هادن هزینهان ضروری بوچند طبقه بر اساس میزاي خود در بندي اقالم بودجههدست
 بر ودستگاهي انجام داده بندي مشابهي را در سطح بينطبقه بايدو بودجه تخصيص منابع به اين اقالم کنند. البته سازمان برنامه 

به صورت شفاف در اختيار مجلس شوراي  دبندي اقالم بودجه و بين دستگاهي باياين تقسيم. نمايد تخصيص به اقدام اساس اين
ها در بودجه يا تخصيص بودجه به بندي نامناسب هزينههاي عمومي نیز قرار بگيرد. بدين ترتيب در صورت تقسيماسالمي و رسانه

ضمن اینکه برای افزایش ضمانت اجرای تخصیص گيري مطالبه عمومي وجود خواهد داشت. اقالم غير ضروري امکان شکل
 های مذکور نمود. بندیتوان پرداخت از خزانه را هم مشروط به رعایت اولویته بر اساس میزان اولویت، میجبود

 کننده موارد ذیل باشد:شود که تضمینای به این منظور ارائه میبنابراین برنامه

 هارعایت سقف معین برای هزینه •
 رعایت اولویت در تخصیص بودجه بر حسب میزان ضرورت •
 گیری مطالبه و نظارت عمومیدر تخصیص جهت شکل تشفافی •



 

۱۳ 

 

 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 های دولتیهای شرکتکاهش هزینه 2.۱.۳

با توجه به اینکه  بخش اعظم بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد و بودجه عمومی کشور تنها حدود یک چهارم 
ها معطوف شود و با یشتری به این شرکتبهای ساالنه در مجلس، توجه کل بودجه است، نیاز است تا در فرایند بررسی بودجه

شود باید متضمن ای که تدوین میهای غیرضروری آنها، از کسری بودجه دولت کاسته شود. در همین راستا برنامهکاهش هزینه
 مدت باشد. های این شرکتها در کوتاهبررسی و کاهش هزینه

 های طرح تحول سالمتکارا نمودن هزینه 2.۱.4

ها و متعاقب آن شرکتهای دارویی و با هدف بیمه های بیمه سالمت و جلوگیری از ایجاد فشار بر روینهبه منظور مدیریت هزی
 های این طرح اقدام شود.  مدت نسبت به بازنگری در هزینهارتقاء سالمت و امنیت دارویی جامعه باید در کوتاه

های این طرح اعمال شود که ی جهت افزایش کارایی هزینهتر یک بازنگره سریعبا توجه به سازوکار اشاره شده نیاز است هر چ
تواند در قالب پاالیش افراد تحت پوشش، خدمات تحت پوشش یا سقف سهم پرداختی توسط دولت اعمال شود که این مهم می

ر چند تمامی موارد دهند، هی افزایش میتربا توجه به فوریت موضوع اولویت با مواردی است که کارایی این طرح را در زمان کوتاه
 مدت مورد توجه واقع شوند.  ذکرشده از الزامات یک برنامه اصالحی جامع هستند که باید  در میان

 اهرم کردن منابع بودجه برای تولید 2.۱.5

نرخ ارز و تورم های ناشی از افزایش های کوچک و متوسط برای جبران هزینهها، به خصوص بنگاهبه منظور حمایت از بنگاه 
ی و حفظ اشتغال موجود الزم است دولت و بانک مرکزی عالوه بر تمهید منابع الزم برای تخصیص سرمایه در گردش، داخل
 هیته در های الزم جهت جلوگیری از هدررفت منابع و نیز توسعه بازار مالی جهت تسهیل دسترسی به منابع را فراهم نمایند.زمینه

 :باید توجه شود یشنهادیپ یراهکارها

  .ممکن باشد، حداقل میزان دولت یبرا یدجد یبار مال یجادا •

  .شود یجادمنابع محدود ا یناهرم ممکن از ا یشترینمنابع بودجه، ب یدشد یتبا توجه به محدود •

 .یابد استفاده تا حد امکان کاهشسوء ینهشده و زم یجاداختالل ا ینکمتر هابنگاهو  هابانکو رفتار  هاانگیزهدر  •

 استفاده شود تشویقی سازوکارهایاز  صرفاً و شودن تحمیل هابانک به تکلیفی بار هیچ اوالً باید فوق، مالحظات به عنایت با
 موجود هایبدهی بازپرداخت بر متمرکز عمدتاً نیز دولت مشوق ثانیاً و شود، اجتناب بانکی نظام متعدد مشکالت به افزودن از تا
 که صورتی در حتی در برنامه باشد تا پیشنهادی هایروش طریق از تسهیالت اعطای در آنها عملکرد میزان ساسا بر بانکی نظام به

 .متحمل نشود را جدیدی مالی بار و کرده تسویه را خود موجود بدهی صرفاً دولت باشند، داشته سوءاستفاده انگیزه بنگاه یا بانک
 جدید ریسک تحمیل منجر به بانکها، به تکلیفی قیمتارزان تسهیالت همچون یجرا حمایتی سازوکارهای این در شرایطی است که

 و فساد از جلوگیری نیز و هابانک عملکرد بر نظارت تقویت منظور به .شودمی دولت محدود منابع از سوءاستفاده و هابانک به
 تسهیالتی از دسته آن شامل باید دولتی هایمشوق کلیه مالیاتی، فرار از ممانعت همچنین و پیشنهادی سازوکارهای از سوءاستفاده
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با توجه به  .باشد شده تأیید و اخذ مربوطه بانک توسط هابنگاه افزوده ارزش بر مالیات به مربوط اسناد و مدارک که باشند
میزان دسترسی بنگاهها برنامه تهیه شده باید  با حداقل استفاده از منابع بودجه و یا خطوط اعتباری بانک مرکزی، مالحظات فوق، 

 به سرمایه در گردش را افزایش دهد.

 مدتمیان 2.2
 ها اصالح نظام یارانه 2.2.۱

های حمایتی دولت هدف منجر به بهبود کارایی سیاست هایهای معیشتی و تولیدی به گروهافزایش ضریب اصابت یارانه
ای منجر به کاهش فشار بر بودجه دولت شده های یارانهانجامد. همچنین بهبود سیاستشود و به توزیع عادالنه منابع دولت میمی

کند و اهداف یکند. این اصالح همچنین به بهبود الگوی مصرف و تولید کمک مو از تبعات تورمی احتمالی جلوگیری می
 سازد. را محقق می ۱۳۸۹سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف، ابالغی مقام معظم رهبری در سال 

 المت یارانه طرح تحول س 2.2.۱.۱

های انگیزشی افراد در مواجهه با طرح تحول سالمت و طراحی بودجه تراز برای تأمین مالی پایدار آن که به منظور ارتقاء نظام
اقشار مختلف و به خصوص طبقات محروم و نیز جلوگیری از استقراض مستقیم یا غیر مستقیم )از  هایمتضمن کاهش هزینه

و اثرات تورمی آن باشد، نیاز است تا سازوکار فعلی این طرح اصالح شود. با انجام اصالحات  طریق شبکه بانکی( از بانک مرکزی
شود و های دارویی و تجهیزات پزشکی تضمین می، شرکتهاهای بیمه، بیمارستانایفای تعهدات دولت به پزشکان، شرکت

 شود. فرآیندهای خدمات درمانی و بهداشتی به صورت کارآمدتری اجرا می

 شود:ای با محوریت موارد زیر تهیه مینابراین برنامهب

 طرح تحول سالمت از منظر نحوه انتخاب مشمولین و پوشش خدمات درمانی مورد بازنگری قرار بگیرد. •
 وه تأمین مالی این طرح اصالح شود.نح •
 ای دارو و تجهیزات پزشکی مورد بازنگری قرار بگیرد.سازوکار تخصیص ارز یارانه  •

 کشاورزییارانه  2.2.۱.2

شده در طول های توزیعوری و کاهش رانترویه مواردی نظیر کودها و سموم، افزایش بهرهحصول اطمینان از عدم استفاده بی
از تخریب محیط زیست و منابع آبی و افزایش انگیزه کشاورزان برای صادرات برخی از محصوالت  از زنجیره تولید، جلوگیری 

 ای دولت در بخش کشاورزی است. ای یارانهمزایای افزایش کارایی سیاسته

 شود تا:ای تهیه میهای بخش کشاورزی برنامهبنابراین برای سازماندهی یارانه

 ری ناشی از آن کاهش یابد. اوالً فشار بر بودجه دولت و کس •
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انگیزه  های سوء مصرف و کاهشها و محصوالت کشاورزی، زمینهثانیاً با کاهش مداخالت دولت در قیمت نهاده •
های تعادلی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد، امکان صادرات آن فراهم تولیدکننده رفع شود و اگر کاالیی با قیمت

 باشد. 
 ن کاالها افزایش یابد.کارایی در تولید ای •
 نیازهای حداقلی برای عموم مردم تأمین شود. •

 یارانه تولید  2.2.۱.۳

های لیدکنندگان و هدررفت منابع و فشار بر شبکه بانکی نیاز است تا کارایی یارانهبا هدف جلوگیری از کژمنشی و کژرفتاری تو
 منظور تدارک دیده شود که متضمن موارد زیر باشد:  ای بدینهای تولیدی بهبود پیدا کند و برنامهشده به بخشتخصیص داده

قعی خود و نیز کیفیت مطلوب تولیدکنندگان اعطا شود تا بر اساس نیاز وا یارانه به جای بخش تولید به مصرف کنندگان •
 کننده انتخاب کند و نه دولت.برنده را مصرفدر یک فضای رقابتی، انتخاب کنند و به عبارت علمی تر، 

 ها و نیز بانکها ایجاد کند. کمترین اختالل را در انگیزه بنگاه •
 از ایجاد بار مالی جدید برای دولت و بانکها اجتناب شود.  •

 .است برنامه نیا یمثالها از کی دارانیخر به مسکن وام ستردهگ یاعطا

 های عمرانیاصالح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه 2.2.2

شود. با هدف ارتقاء آنها میهای هنگفتی صرف های عمرانی یکی از مهمترین اجزای مخارج دولت است که ساالنه هزینهپروژه
های دولت در این بخش، اصالح کیفیت و به صورت کلی افزایش کارایی هزینه شده و بهبودپذیری، کاهش قیمت تمامتوجیه

 نامه ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه های عمرانی یکی از اقدامات کلیدی است.نظام

 های دولتیسازی دولت و اصالح ساختار شرکتچابک 2.2.۳

زی با اهداف و فعالیت یکسان در ش بروکراسی اداری و اصالح و بازتعریف وظایف سازمانها و دستگاههای مواکاه
های دولتی منجر به وری نیروی انسانی شاغل و افزایش کارایی شرکتدستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، افزایش بهره

های عمومی که قبالً به دلیل عدم تکافوی منابع از توان دولت گذاریکارآمدترشدن دولت شده و بسیاری از خدمات و سرمایه
 شود. پذیر میامکان خارج بود،

 سازی دولتچابک 2.2.۳.۱

با هدف افزایش تمرکز دولت بر روی وظایف اصلی خود و تسهیل فرآیندهای اداری و متعاقب آن افزایش رفاه مراجعین و 
 اختاری با محوریت موارد زیر در دستور کار قرار بگیرد:بهبود فضای کسب و کار الزم است تا برنامه اصالحات س

های اجرایی و نهادهای عمومی در دستور کار برنامه اصالحات ساختاری بودجه قرار و دستگاه سازی دولتکوچک •
و المللی شود، به تدریج اندازه دولت و ترکیب مخارج آن به استانداردهای بینگیرد تا با کمک نقشه راهی که تهیه می

 محدوده مناسب برای اقتصاد ایران نزدیک شود.
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های مختلف احصاء شده و بر اساس نقشه راه تهیه شده به تدریج از حجم این ها و دستگاهنهای موازی سازمافعالیت •
 موارد کاسته شود. 

 شود. طراحی کارایی افزایش به منظور اجرایی و دولتی هایدستگاه در هانگیز ایجاد جهت ایبرنامه •
 .شود تدوین شده آزاد هایسرمایه و انسانی نیروی مدیریت جهت ایبرنامه •
 اصالح قانون خدمات کشوری به عنوان یکی از اجزای برنامه مدنظر قرار بگیرد.  •

 های دولتیاصالح ساختار شرکت 2.2.۳.2

سازی و افزایش رقابت و گسترش خصوصی هاگذاری و بهبود تخصیص منابع و نهادهل ناشی از قیمتبه منظور کاهش اختال
ای مدنظر قرار گیرد که دارای ام معظم رهبری، نیاز است تا برنامهابالغی مق 44های کلی اصل واقعی و تحقق اهداف سیاست

 های زیر باشد:مؤلفه

 یاقتصاد هایبنگاه یاس،صرفه حاصل از مق یجادا یقاز طر یبخش دولت هایبنگاه یریتدر مد وریبهره ءمنظور ارتقا به •
 یشوند و دولت اقدام به واگذار تجمیع ینگهولد یدر قالب تعداد محدود ،شوندمی یفتعر یتفعال یطهح یککه در  یدولت

 یقاز طر هاهولدینگ ینسهام ا یاز واگذار یخرد، بخش هایسرمایهبه منظور جذب  عالوهبه. یدنما هاهولدینگ ینسهام ا
 باشد.  غیربلوکی یواگذار

)واقعی( اصالح  های زیرمجموعه به بخش خصوصیساختار انگیزشی نهادهای دولتی در جهت تشویق به واگذاری شرکت •
های دولتی قطع ها با شرکتخانههای دولتی یا وزارتهای دولتی اعم از سازمانشود. در گام اول، ارتباط مالی بین دستگاه

 های تابعه کنترل و نظارت شود. خانهها با وزارتار حساب واحد خزانه ارتباط مالی شرکتشود و از طریق سازوک
تدریج و در افق شود بهپیشنهاد می« قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست»تعریف شده در به منظور دستیابی به اهداف  •

ماموریت وکارکرد این نهادها قرار گیرد. به طور داری نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب مدت فعالیت بنگاهزمانی میان
ام و بنیاد شهید(، موسسات خیریه و نهادهای مشخص نهادهای انقالب اسالمی )بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان ام

نشستگی و های بازداری خود را در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم متمرکز کنند، صندوقهای متبرکه، بنگاهوابسته به آستان
ه جای های خود کرده و رویکرد خود را بتأمین اجتماعی با محدود شدن از جهت حوزه فعالیت، اقدام به واگذاری بنگاه

مالی با ریسک قابل تحمل تغییر دهند و نهادهای نظامی و انتظامی نیز حوزه  مدیریت دارایی فیزیکی به مدیریت دارایی
 ارکرد نظامی و امنیتی محدود نمایند.فعالیت خود را به موارد مرتبط با ک

 اجرای قانون ۷ و 6 ،۱ مواد اصالح قانون» 2 ماده واحد، نفعذی قاعده دادن قرار مالک سال با ۳الی  2یک بازه زمانی  در •
 نهادهای و موسساتبرای  بازار از سهم مجموع درصدی 4۰ سقف رعایت بر ناظر «اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست
 . شود اجرایی غیردولتی عمومی

مکان حضور بخش هاست )مانند آب و انرژی(، عالوه بر ایجاد اکننده انحصاری آندر خصوص کاالهایی که دولت عرضه •
که طوریگرهای مستقل و تخصصی اقدام کند بهکاالها، به تشکیل تنظیم خصوصی، الزم است دولت به جای اعالم قیمت

گذاری معرفی و اجرایی گرها سازوکاری را برای قیمتدولت برای تعیین قیمت نباشد. این تنظیم نیازی به مداخله مستقیم
بینی قیمت و ای که پیشگونهکند، بهخودکار و با توجه به متغیرهای مختلف مشخص می صورتها را بهکنند که قیمتمی

 پذیر نماید.ریزی را برای فعاالن اقتصادی امکانبرنامه
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ی حمایتی دولت در قالب اعطای یارانه به تولید یا تعیین سقف قیمت مبتنی بر هزینه تمام شده که جنبه مداخالت هاسیاست •
کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان کنندگان و از طریق سازمان حمایت از مصرفا هدف حمایت از مصرفقیمتی دارد و ب

 درآمد جایگزین شود. های نقدی به خانوارهای کمیارانههای اعطای شود، با سیاستتعزیرات حکومتی اعمال می
 های مرتبط با سهام عدالت خارج شود. گاهدولت تکلیف مالکیت سهام عدالت را مشخص کند و از مالکیت و مدیریت بن •
 های بزرگ قرار گیرند. های کوچک و متوسط در اولویت واگذاری نسبت به بنگاهواگذاری بنگاه •
گذار خارجی برای مالکیت و مدیریت های دولتی پیش از واگذاری، شرایط برای حضور سرمایهبنگاه با تجدید ساختار •

مالی با هدف خاص  تواند با ایجاد یک سازهملی می ر تحقق این بند، صندوق توسعههای دولتی فراهم شود. دبنگاه
(۱SPVمنابع خود را برای جذب سرمایه ،)های تواند پوشش ریسکدوق توسعه ملی میگذار خارجی اهرم کند. نقش صن

 های سیاسی در اقتصاد ایران باشد. ناشی از اقدامات دولت به ویژه ریسک
گذاری در بخش زشی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و افزایش منابع برای سرمایهسازوکار انگی •

 نفت، اصالح شود. 

 تأسیس بانک توسعه 2.2.4

های عمرانی نیمه تمام و با توجه به محدودیت منابع دولت برای تکمیل آنها و همچنین نیاز به یع در اتمام پروژهبه منظور تسر 
جدید برای تسهیل فرایند رشد، ضرورت دارد تا بودجه دولت به صورت کارآمدتری در ترکیب با سایر منابع مالی های زیرساخت

 جهت ،یو خصوص یمنابع بخش عموم ییافزابا هدف همهرم کردن منابع دولت موجود در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. ا
 در یخصوص، طراحی شده و امکان مشارکت بخش ارائه خدماتدر قالب  یرساختیز یهاپروژهاز  یبردار( و بهرهلیاحداث )تکم

هر  .کندفراهم می هاتیو مسئول هاسکیاز ر یفیطدر قبال پذیرش  را یبردارشده و در حال بهرهلیتکم تمام،مهین د،یجد یهاطرح
ها و م کردن منابع دولت در طرحتواند با اهر، اما میستیدولت ن ییدرآمدزا یبرا یراهکار یخصوص - یعموم مشارکتچند 
 ود. کرد دولت شها، انتفاع جامعه از مخارج دولت را افزایش دهد و موجب افزایش کارایی هزینهپروژه

های تر از دستگاهتواند با ساختاری چابکهای مؤثر در اهرم کردن منابع بودجه، تأسیس بانک توسعه است که مییکی از روش
های م نیروهای زبده بخش خصوصی، با کمک روشها و استخداشرکتی مناسب برای تأمین مالی پروژهدولتی با لحاظ حاکمیت 

 پذیر و زیرساختی کشور را تأمین مالی نماید. های بزرگ، بانکابع بخش غیردولتی، پروژهنوین تأمین مالی و استفاده از من

تفاده از ظرفیت بانک توسعه، الزم است موارد زیر و نیز اس یخصوص - یمشارکت عموم یقراردادها برای اجرایی شدن
 محقق شود:

 تأسیس بانک توسعه با لحاظ نمودن الزامات حاکمیت شرکتی  •
 یخصوص - یون جامع مشارکت عمومقان بیتصو •

                                                        

1 Special Purpose Vehicles (SPV) 
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 یفایو ا یسازبه منظور اهرم توسعه ملیصندوق  ای یسنوات یهامشخص در بودجه یاختصاص منابع مال •
 ادهاقرارد تعهدات دولت در

 ییاجرا یهادر دستگاه یسازتیو ظرف ینهادساز •
  پذیرهای بانکپروژه تعیین یها برامشارکت بانک •

 های بازنشستگی و تأمین اجتماعیصندوقاصالح  2.2.5

ها و کاهش گذاری بهینه و افزایش بازدهی و جلوگیری از ایجاد کسری در صندوقبه منظور بهبود آینده رفاهی اعضاء و سرمایه
 ای طراحی شود که متضمن موارد زیر باشد:ی آنها به بودجه، نیاز است تا برنامهوابستگ

 پرداختی افراد در دوران اشتغال و دریافتی آنها در دوران بازنشستگیایجاد تناسب میان  •
 هاگذاریها و متناسب نمودن آنها با بازدهی سرمایهایجاد انعطاف در تعهدات صندوق •
 های صندوقگذاریها از سرمایهسهم هر کدام از انواع دارایی ها واصالح ترکیب دارایی •
 ها از بنگاهداریخروج صندوق •
 هاهای دولت به صندوقتکلیف بدهیتعیین  •

 بودجه پایدار اصالحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای ۳
درآمدهای  أبرای دولت است. منشمطمئن  هایین درآمدتأمدهد در گرو ثبات بودجه و متعاقب آن کاالها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می

المللی قرار های بینهای بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریمزای اقتصاد هستند که تحت تاثیر شوکپایدار دولت، فرآیندهای جاری درون

ی، الزم است راهکارهایی برای هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتگیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به نمی

رو تعبیه شود. اصالحات در حوزه ای دولت در سال پیشمدتی جهت گذر از تنگنای بودجهمدت و اقدامات کوتاهافزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان

 بر اساس این ارکان تعریف شوند:  مدت دولت بایدمدت و میانهای کوتاهامهبرن درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه

های گیری در بخشدر جهت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب مالیات :یاتیدر نظام مال اصالح .1

اتی کشور اصالح و کاهش فرار مالیاتی الزم است نظام مالیرسمی/غیررسمی و متشکل/غیرمتشکل اقتصاد و همچنین برقراری عدالت مالیاتی 

در  اًیکسب و کار ضربه نزنند و ثان یباشند که اوالً به فضا یابه گونه دیبا شوند،هایی که در راستای اصالح نظام مالیاتی ارائه میشود. برنامه

ق فشار به فعاالن اقتصادی ؛ اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریندنکن جادیا یخلل دار،یپا ییدرآمدزا یدر راستا مدتانیاصالحات م ندیفرآ

مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش بخش رسمی حاصل شود، هر چند ممکن است در کوتاه

به حسابرسی مبتنی اخذ مالیات از ممیزمحوری فاصله گرفته و ستان در نحوه شود. در این راستا الزم است رویکرد نهاد مالیاتدرآمدهای دولت می

 ستان نیز باید مد نظر قرار گیرد. شود، اصالح ساختاری نهاد مالیاتها اشاره میبر ریسک برسد. بنابراین در کنار اصالحاتی که در ادامه به آن

با استفاده از تکمیل  یاتیاز فرار مال یریجلوگ ،یاتیمال یاههیبر اساس گسترش پا یاتیمال یدرآمدها شیمرتبط با افزا یبرنامه اصالح

با استفاده از  یمبادالت اقتصاد یسازهای مستقیم(، شفافمکرر قانون مالیات 169سازی ظرفیت ماده های اقتصادی )فعالهای دادهپایگاه

و ثبت  یقانون یاتیمال تیمعاف یابا نرخ صفر به ج یاتیاعتبار مال استیس ینیگزیصندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل، جا یاهسامانه

و  یاتیمال یهاتیمعاف یسامانده تیو در نها ،یخوداظهار قیو تشو یاتیمال انیمود گاهیپا جادیا ،یخرج –یمذکور به صورت جمع یهاتیمعاف

است.  افتهیتوسعه یاتینظام مال کیتحقق  اتیضرور بر درآمد خانوار از اتیاست. در کنار آن، حرکت به سمت نظام مالشده یزیربرنامه یگمرک

تر طرح جامع مالیاتی، به تسریع در ایجاد یک سامانه اطالعاتی یکپارچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی کمک عالوه بر این اجرای هر چه سریع

 شایانی خواهد کرد. 
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بودجه را  یرنفتیاز منابع غ یناش یاز درآمدهااستفاده  ها،میتحر گسترش دولت: یهاییدارا یو مولدساز یواگذار .2
 جادیکشورها ا ریدر سا یبزرگ یدرآمد انیدولت، جر یهاییدارا تیکرده است. استفاده از ظرف ریناپذاجتناب

دارد که  یتوجهقابل یدرآمد انیجر جادیا تیدولت، ظرف یمال یهاییاموال و دارا یحجم باالدر ایران نیز، است. کرده
از فروش  لزوماً ،یدرآمد انیجر نی. ابه منصه ظهور برسدموجود،  یرساختیو ز ینهاد ،یت با رفع موانع حقوقالزم اس

اشاره شده در  یهاتیدارد. ظرف هیدولت تک یهاییدرآمد از دارا جادیو ا یت نگرفته و عمدتاً بر مولدسازانش هاییدارا
ندارد،  یاست که به صادرات نفت وابستگ ییجمله درآمدهادولت از  یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 6۹ماده 
 یرا سپر میدوران تحر ،یمنابع درآمد نیبا اتکا به ا تواندیدولت م ،موجود یهادر صورت رفع موانع و چالش نیبنابرا
  کند.

 اموال یولدسازمهای دولت، فروش دارائی یابر هاییچارچوب آیند، شاملهایی که به این منظور در ادامه میبرنامه
  .هستند یدولت یهاو سپردهی مالی دولت هاییداراو مدیریت 

انرژی منجر به  هایهای قیمتی اقالمی مانند حاملالنفع مستتر در یارانهاز آنجاکه محقق کردن عدم :یاارانهینظام  اصالح .۳
 تیوضعای است. اصالح نظام یارانه های درآمدزایی پایدارشود، یکی از رکنافزایش منابع مالی در اختیار دولت می

صورت عادالنه بهاقشار جامعه را توجه، قابل یمنبع درآمد کیعالوه بر محروم کردن دولت از  ایی نظام یارانهفعل
های پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانهدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیبکند. بنابراین با همند نمیبهره

 . ضرورت دارد ایو بهبود عدالت اجتماعی، اصالح نظام یارانه ۱آشکار و پنهان

 کاهش ،یاساس یو کاالها یانرژ یهاارانهیدر حوزه اصالح نظام  یاصالحات فور مدتکوتاهدر  با لحاظ این سه رکن،
در  (2ETFر بورس )معامله دی قابلهاصندوق قیدولت از طر یهاییداراو فروش  یاتیو پوشش مال هیپا شیو افزا هاتیمعاف
  پردازد.ادامه متن به جزییات این موضوع می. داردبودجه قرار  یاصالحات ساختار تیاولو

 مدتکوتاه ۳.۱
 و برق( لیگازوئ ن،ی)بنز یانرژ ارانهیاصالح نظام  ۳.۱.۱

 متیقاز بنابراین این امکان را داشته که  بوده ودر کشور  یانرژ کنندهعیدولت مالک، فروشنده و توزصورت تاریخی به
تدریج ابعاد مالی ابزار سیاست حمایتی معیشت و تولید استفاده کند. استمرار و گسترش این رفتار، به عنوانبه انرژی هایحامل
ها های پنهان نیز باعث شده تا ضریب اصابت آنگذاری را زیاد کرده و فناوری تولید را تغییر داده و عام بودن شمول یارانهقیمت

 یشتیدچار مشکالت مع دهیدبیاز اقشار آس یاریکه بس یکنون طیشرا در باشد. مندی اقشار جامعه نامتناسبو بهرهپایین بوده 
 یاست طرح اصالحات ساختار الزملذا . کندیم انینما شتریخود را ب یانرژ ارانهیاند، هدررفت شده هامتیق شیاز افزا یناش

                                                        

 «رانیا یاارانهیآشکار و پنهان در نظام  یهاارانهی یابعاد کم نیتخم»گزارش سازمان برنامه با عنوان  ۱

2 Exchange-Traded Fund 
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ی حمایت از تولید و اشتغال و همچنین ایش ضریب اصابت منابع صرف شده برابا هدف افز یاساس یو کاالها یانرژ یهاحامل
اصالح نظام اصالحات در ابتدا با  نیا شودیم شنهادیو در چند فاز به اجرا برسد. پآغاز شود  ترعیهر چه سروری افزایش بهره

پوشش حداقل سطح  منظوربه طرح نیا در. بدای یتسر و برق صنعتی لییآغاز شود و سپس به گازو یو برق خانگ نیبنزای یارانه
بازار  متیق مربوطه با یسپس حامل انرژ شود ودر نظر گرفته میتمام خانوارها  برای مصرف یتیکف حما کی ابتدا، معیشت

 نه تنها منابع ها،ارانهیمناسب همزمان با اصالح نظام  یتیحما یهااستیدر صورت اعمال سبدین ترتیب  د شد.نعرضه خواه
 .یابدمیبهبود  زیدرآمد ناقشار کم تیوضعها با هدفمند کردن یارانهبلکه  ،شودمی جادیدولت اهداف پوشش ا یبرای توجهقابل

 اصالح یارانه کاالهای اساسی  ۳.۱.2

ویژه در با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای اساسی و استقالل سیاست ارزی از سیاست حمایتی به
هایی مواجه کرده، الزم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کاالها رایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیتش

یص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کاالبرگ اعتباری و شود به جای تخصاصالح شود. پیشنهاد می
بندی شده تقاضای ارز کاالهای اساسی به نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله کنندهوام سرمایه در گردش به مصرف

 بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود. 

  ایش پایه و پوشش مالیاتیافزها و کاهش معافیت ۳.۱.۳

های فنی و لحاظ محدودیتبر بودن اجرای اصالحات و ستانی، با توجه به زمانرغم گسترده بودن اصالحات حوزه مالیاتبه
عنوان دو اولویت اصلی های مالیاتی و گمرکی بهاجرایی، تمرکز بر دو حوزه افزایش پایه و پوشش مالیاتی و ساماندهی معافیت

های انجام شده در حوزه مالیات در خصوص افزایش پایه و پوشش مالیاتی، شود. بر اساس پژوهشاین زمینه توصیه میدولت در 
 آید:بر اساس نوع مالیات اخذشده، راهکارهای متناظر را پیشنهاد نمود که خالصه آن در ادامه میتوان می

ای که اواًل با اجرای مناسب این قانون و گونهشود به : قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالحمالیات بر ارزش افزوده •
وارده شده به فعاالن اقتصادی در بخش رسمی های ارزش افزوده، فشار تکمیل زنجیره اخذ مالیات از تمام حلقه

ای از اقتصاد کشور شفاف شود. هر های مالیاتی، فضای فعالیت بخش عمدهکاهش یابد. ثانیاً با کاهش معافیت
تصویب الیحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، سعی شده تا هدف چند با 

های مالیاتی کاهش پیدا نکرده، بلکه برخی از کاالها و خدمات جدید نیز چنان معافیتاول محقق شود، اما هم
ها در قانون شوند که البته برخی از آناند. با توجه به نکات مذکور اصالحات زیر پیشنهاد میمشمول معافیت شده

 اند: جدید اعمال شده
o ت بر ارزش افزودهی قانونی برای کاهش وقفه و استرداد مالیاااصالح فرآینده 
o های قانونیحذف تدریجی معافیت 
o قانون مربوط به این اصالح در مجلس تصویب شده و با اجرای آن اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش :

سازی مبادالت در حلقه آخر ارزش افزوده یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، تمام مبادالت فعالوه بر شفا
ها بر مودیان ثبت شده و صحت آن ای موسوم به سامانهاید در سامانهها نیز بصورت گرفته در سایر حلقه

سترسی به اساس صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط این سامانه تایید شود. عالوه بر این امکان د
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سازی و های بانکی مرتبط به این معامالت نیز به سازمان مالیاتی داده شده و به این ترتیب شفافتراکنش
 ی از فرار مالیاتی تا حد زیادی محقق خواهد شد. جلوگیر

 مالیات بر مشاغل •
o عمومی به بازرسی تصادفی مبتنی بر ریسک یحرکت از بازرس 
o های کوچکه بنگاهبرای حسابداری نقدی ب اعطای مجوز 

 هامالیات بر سود شرکت •
o ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزودهکاهش مالیات بر سود شرکت 
o های مالیاتیها و حذف تدریجی معافیتسان سازی نرخ مالیات برای همه شرکتیک 
o استقرار نظام بازرسی تصادفی هدفمند 
o فصلیبزرگ به صورت های تسویه علی الحساب شرکت 

 مالیات بر حقوق •
o افزایش تدریجی چتر مالیات بر حقوق 
o کم تعداد و متناسبهای نرخ 

 تمالیات بر استفاده از امالک و مستغال •
يکي از  ارز و طال،، خودرو، امالک ،مالیات بر زمینمانند  بر عايدي سرمايهمالیات : وضع مالیات بر عایدی سرمایه •

تواند اثر قابل توجهي در افزایش منابع عمومی داشته باشد. گري میبر كاركرد تنظيمعالوه کههاي مالياتي است پايه
جزای مالیات بر عایدی سرمایه است كه بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات بر عایدی امالک و مسکن، یکی از ا

. این مالیات بر رشد است به یک سده اند و قدمت آن نزدیکعنوان یک پايه مالياتي پذیرفته و اجرا کردهآن را به
 عنوانترتیب، درصدي از عایدی بهاین شود و بهقیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، وضع می

های مالیاتی تا شود دولت الیحه دوفوریتی کاهش تدریجی معافیتبه عالوه، پیشنهاد میشود. ماليات اخذ مي
 مجلس شورای اسالمی تهیه نماید.را جهت تصویب در  ۱۳۹۸انتهای سال 

 (ETFمعامله در بورس )قابل یهاصندوق قیاز طر هاییفروش دارا ۳.۱.4

ها را که تمایل به حفظ مدیریت این مجموعهها( را در صورتیی خود )شامل شرکتهاتواند سهام برخی از داراییدولت می
 زار بورس عرضه کند. در بارا ها تعریف کند و واحدهای آن ETFدارد، در قالب صندوق 
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 مدتمیان ۳.2
 بر درآمد یمبتن ارانهیبر درآمد و اصالح نظام  اتیاستقرار نظام مال ۳.2.۱

ای بر برای اصالح نظام مالیاتی کشور، وضع مالیات بر مجموع درآمد و اصالح نظام یارانهمدت های میانترین برنامهاز مهم
دست هاي درآمدي است كه افراد از منابع مختلف بهيات از مجموع جريانمال، ۱مبنای این مالیات است. مالیات بر مجموع درآمد

 بهره، اجاره، عايدي سرمايه، سود، فرد از قبيل حقوق و دستمزد، آورند؛ درواقع پايه مالياتي در اين نوع ماليات منابع درآمديمي
بازی در درآمدهای حاصل از سفته مالیات،با وجود اين  شود.هاي انتقالي دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل ميپرداخت

قابل شناسایی بوده و الياتي قرار دارد، هاي اطالعاتي جامعي که در اختيار نظام مبانک طریق ، ازبازارهایی مانند بازار ارز و سکه
ناشي ی سودهاگذاری برای سرمایهرها فعالين اقتصادي و خانوا ها وجود دارد. با وضع این مالیات انگیزهامکان اخذ مالیات از آن

پر  ديگر رای هالياتهاي انواع ماحفره یابد. به عالوه این مالیات،می افزایش ها )توليد(هاي اقتصادي در سمت بنگاهاز فعاليت
ایت بخشی از درآمد جا که این درآمدها در نه، از آنهاانواع ماليات سایر در مالياتي فرار حتی در صورت کند. به عبارت ديگر،مي

این وضع آنها را جبران نمايد.  تواند با ماليات بر مجموع درآمد فرد/خانوار عمالًدولت ميفرد یا خانوار را تشکیل خواهند داد، 
بر سود  های مالیاتی بدون دغدغه کاهش درآمدهای مالیاتی مانند مالیاتنوع مالیات در بلندمدت، امکان کاهش نرخ سایر پایه

 .شودتوليد و اشتغال تواند منجر به رونق دهد که میها را به دولت میشرکت

 طراحی نظام مالیه بهینه باالدستی نفت و گاز ۳.2.2

دولت در  یالیو ر یارز یدرآمدها کنندهکشور و تأمین ازیمورد ن یکننده انرژور به عنوان تأمینصنعت نفت و گاز در کش تیاهم
بخش  نیا یدرآمدها شینفت و گاز کشور سبب افزا ریذخا مناسب از یبرداراستخراج و بهرهاست.  ادیز اریساالنه بس یهابودجه

در اکتشاف و  هیسرما لیتشک یبرا یمطمئن و کاف یت تأمین مالدر جه ییهااستیس اتخاذ ازمندیمهم ن نیخواهد شد. البته ا
 ارزش افزوده جادیو ا یاقتصاد ییبا حداکثر کارا یبرداردر طول عمر مخازن، بهره نهیگاز، استخراج به و نفت نیادیتوسعه م

 لت به عنوانصنعت نفت و گاز و دو تیرینفت در نقش مد یشرکت مل نیمناسب ب یرابطه مال کی جادیا است. شتریب
درآمد  عیتوز .است در بخش نفت و گاز کشور نیادیاصالحات بن سازنهینفت و گاز، زم ریگذار کالن و مالک منابع و ذخااستیس
دولت حداکثر شود و  یباشد که هم درآمدها یابه گونه دیباو صندوق توسعه ملی نفت  یشرکت مل ،نفت و گاز ریمالک ذخا نیب

با حداکثر و فروش نفت و گاز  یبرداراکتشاف، استخراج و بهره تیالزم به فعال یمنابع مال تأمینند با نفت بتوا یهم شرکت مل
 سازی خود را انجام دهد.ای و ثباتو صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه بپردازدیی کارا

دولت  یدرآمدها الیبا تنوساناح شود که اوالً ای اصالگونهبنایراین الزم است رابطه مالی دولت و نفت )و گاز( در ایران به
ح اقتصاد کالن نشود، ثانیاً محاسبه درآمدهای نفتی پیچیدگی زیادی نداشته باشد باعث ایجاد نااطمینانی و بیماری هلندی در سط

                                                        

1 Personal Income Tax (PIT) 
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ای افزایش و درآمد صنعت نفت و دولت شفاف باشد. ثالثاً در گذر زمان دستخوش تغییر نشود و در نهایت به صنعت نفت بر
 درآمدها انگیزه کافی بدهد. با این نگاه الزم است اهداف زیر تأمین شوند: 

 رابطه مالی عادالنه، شفاف و کارا در باالدست نفت و گاز ایجاد .۱
 دولت یت برافن دیتول ایت فن متیبه ق یو بدون وابستگ ینیبشیدرآمد قابل پ .2
 ت و گازفنعت نصدست البا یسازیو تجار یسازشرکت .۳
  درآمد یسازنهیبه یت برافدولت و بخش ن یهازهیدر انگ ییسومه .4

در این چارچوب درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد. درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت 
ن اصالحات باعث ایجاد یک نفت اما تابعی از تولید آن باشد تا آسیبهای احتمالی و مخاطرات رفتاری به حداقل برسد. اعمال ای

 واهد شد. نظام مالی شفاف بین دولت و نفت نیز خ

 دولت هایمولدسازی داراییو  یمال یهاییدارا تیریمد ۳.2.۳

 ی. اجرارسدبه نظر نمی ریپذموجود در سطح گسترده امکان یحقوق یدولت با سازوکارها یهاییدارا یبرا ییدرآمدزا
 یو هماهنگ یهمکار ترعیوس یو در سطح ییاجرا یهادستگاه هیکل یمستلزم همکار« تدول یهاییدارا تیریو مد یمولدساز»

اموال  کپارچهی تیریتحت عنوان مد یاحهیدولت، ال یهاییدارا تیریو مد یکامل پروژه مولدساز یقواست. به منظور اجرا ریسا
 یبرا شودیم شنهادیپ کند. یانیکمک شا یدسازاهداف مول شبردیبه پ تواندیم حهیال نیا عیسر بیدولت مدون شده است. تصو

امر بپردازد.  نیبه ا یشود و به صورت تخصص جادیا یاژهیدولت شرکت و یهاییدارا یفروش و مولدساز ،عیتجم ،ییشناسا
ا مولد دولتی ر هایتوان سپردهدر ادامه، می دولت باشد. یهانیزم یفروش و مولدساز تواندیشرکت م نیا تینقطه شروع فعال

 نمود و از درآمدهای آن به صورت پایدار استفاده کرد.
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 و توسعه پایدار اقتصاد کالن سازیثباتاصالحات ساختاری جهت  4

ساز و یا ها است، نقش ثباتکننده زیرساختکننده کاالهای عمومی کشور و فراهمبودجه دولت، عالوه بر آنکه تأمین
 های دولت به دلیل وجود کسری بودجهتواند ایفا نماید. برای مثال، انباشت فزاینده بدهیمی ن را نیزکننده کل اقتصاد کالثباتبی

همچنین عدم ایفای کامل تعهدات دولت در  تواند منجر به تورم باال و یا بحران اقتصادی در یک کشور شود.باال و مزمن می
شود پیمانکاران و سایر طلبکاران از کند، چرا که باعث میمی چار معضلها، آحاد اقتصادی را در سطح وسیعی دبازپرداخت بدهی

وار در اقتصاد کشور گسترش پیدا کند و به دولت نیز در ایفای تعهدات خودشان دچار مشکل شوند و این زنجیره بدهی مسلسل
 کزی بینجامد. بانک مر ها ازها و اضافه برداشت بانکهای تأمین سرمایه در گردش بنگاهمشکالتی نظیر محدودیت

تواند منجر به این شود در کنار مساله کسری بودجه، وابستگی مستقیم بودجه به نفت و عدم مدیریت صحیح این منابع نیز می
که با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، بودجه کشور و به تبع آن کل اقتصاد کشور دچار قبض و بسط شده و مرتباً دچار تورم و یا 

 ود. قتصادی شرکود ا

ها را رقم کنندگی دولت در بازارهای مالی یا بازار کار است که الزم است کاهش موانع و اصطکاکبعد سوم نیز نقش هماهنگ
خود تواند می، بودجه دولت سازیثبات کافی به نقشزند و موجبات افزایش تولید و اشتغال را فراهم آورد. در صورت عدم توجه 

 .بشودتصاد کالن ثباتی اقبیی برای عاملبه 

رسد که اکنون زمان مناسبی برای اعمال اصالحات ساختاری با توجه به شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، به نظر می
 هزینه است. بودجه از منظر اقتصاد کالن باشد، چرا که در حال حاضر کمترین وابستگی به نفت وجود دارد و لذا اصالحات کم

 مدتکوتاه 4.۱
نامه صندوق )اصالح اساس ینسل نیب یهادر بودجه با در نظر گرفتن بده بستان یمنابع نفت نهیر بهمقدا یاحطر 4.۱.۱

 ساز(و افزودن نقش ثبات

جهت جلوگیری از آثار مخرب تورمی و رکودی ناشی از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی که منجر به بروز نوسان و شوک در 
ساز درآمدهای نفتی در اقصاد شوند، الزم است تا یک نهاد ثباتهای مختلف میسال بودجه دولت و کل اقتصاد، طی سال و بین

افزایش درآمدهای نفتی عالوه بر تشدید بیماری هلندی از طریق  ود چنین نهادی،کالن کشور وجود داشته باشد. در صورت نب
شود که تعهدآور هستند و توسط سیاستمداران میهایی برای دولت کاهش نرخ ارز حقیقی، منجر به انبساط بودجه و ایجاد هزینه

نفتی همچنین منجر به کسری بودجه و سپس حتی در صورت کاهش درآمدهای نفتی لزوماً قابل کاهش نیستند. کاهش درآمدهای 
اشند و های پولی و ارزی کشور نیز نباید نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی منفعل بشود. از سوی دیگر سیاستافزایش تورم می

 باید فعاالنه مقابله نمایند. 

عه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به بنابراین الزم است اوالً با اصالح رابطه درآمدهای نفتی با بودجه دولت، صندوق توس
ل اقدام شود و ثانیاً میزان ارز مورد استفاده در ک های مختلف بین این نهادها هموارسازی ورودی این درآمدها و توزیع ریسک
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عه تحت نظارت قرار گیرد. در این راستا باید نقش صندوق توس شود صندوق توسعه باشد،اقتصاد نیز توسط نهادی که پیشنهاد می
سازی را نیز ایفا نماید. به این صورت که هم بودجه دولت را نسبت به ای نقش ثباتبازتعریف شده و عالوه بر نقش توسعه

که نرخ ارز حقیقی از این طورییزان ورود ارز حاصل از صادرات نفت به کشور را هموار کند، بههای نفتی بیمه نماید و هم مشوک
 و تولید، تورم و ارزش پول ملی مرتباً تحت تأثیر قرار نگیرد. منظر دچار نوسان باال نشود 

وارد ذیل اصالح شود تا نامه صندوق با محوریت مبرای استفاده هر چه بیشتر از صندوق توسعه ملی، نیاز است که اساس
 سازی را نیز ایفا کند:ای، نقش ثباتصندوق بتواند عالوه بر نقش توسعه

 هموارسازی درآمدهای نفتی جهت استفاده از منابع ارزی توسط صندوق توسعه اعمال قاعده •
 سازی منابع صندوق توسعهتوسعه ابزارها جهت اهرم •
 ها و تخصیص منابعاصالح قواعد حاکمیت شرکتی در انتخاب پروژه •
 کرد منابعافزایش استقالل صندوق توسعه در مدیریت و هزینه •

 گذاری به همراه عملیات بازار باززی و ریالی جهت سرمایهانتشار اوراق ار 4.۱.2

مندی های دولت و نیز بهرهسالی درآمدها و هزینهسالی یا بینهای دروندر راستای کاهش ریسک نقدینگی دولت در اثر شوک
تا بازار اوراق بدهی دولت الزم است  اکثری از منابع مازادی که ممکن است در مقاطعی از زمان برای دولت وجود داشته باشد،حد

سالی های درونتوسعه یافته، نحوه استفاده از اوراق بهینه شده و کارکرد حساب واحد خزانه تقویت شود. در این صورت هم شوک
 شود. های مختلف فراهم میطی سالن هموارسازی مخارج دولت شوند و هم این امکامدیریت می

گیر مدت دولتی است که نقش نوسانسانات درآمدی بودجه در دنیا، استفاده از اوراق کوتاههای بسیار متداول مدیریت نواز راه
کاهش درآمدهای مالیاتی و  های مختلف ممکن است درآمدهای دولت در اثرکنند. در مواقعی از سال و یا طی سالرا ایفا می

های . در این مواقع دولت با انتشار اوراق سه ماهه پرداختهای آن به صورت غیرمنتظره افزایش پیدا کندگمرکی کم شده و یا هزینه
که بر  دهد. در مواقعی همهای خود را پوشش میدهد و یا با انتشار اوراق یک، سه تا سی ساله، هزینهسالی خود را انجام میدرون

ند از طریق بازخرید اوراق خود، توااساس قاعده مالی تعریف شده، درآمدها بیش از مقدار از پیش تعیین شده باشد، دولت می
 ریزی کند.بینی و برنامهتواند مخارج خود را هموار نماید و آنها را قابل پیشتعهدات آتی را کاهش دهد. با این روش دولت می

ای است؛ یعنی در شرایط سازی در سطح اقتصاد کالن با اعمال رفتار پادچرخهارکردهای دولت، ثباتهمچنین یکی دیگر از ک
های عمرانی باال ببرد تا تقاضای کل را تحریک نماید و گذاری در پروژهرکودی، میزان مخارج خود را از طریق افزایش سرمایه

با عکس این عمل در اقتصاد تعدیل ایجاد نماید. این نقش ثبات سازی  اقتصاد را از رکود خارج نماید و در شرایط رونق شدید نیز
یک بازار بدهی عمیق میسر است که دولت بتواند به راحتی در شرایط رکودی اوراق منتشر نموده و با  تنها با کمک اوراق دولتی در

 گذاری را افزایش دهد. جذب منابع، سرمایه

وراق دولت، وجود بازار عمیق و ساختاریافته با ایفای نقش بازارسازی توسط بانک های کلیدی در مساله انتشار ااز مؤلفه
ها از تعادل خارج نشوند، ثانویه است. برای آنکه دولت به راحتی بتواند در بازار اولیه اوراق خود را بفروشد و نرخمرکزی در بازار 
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و فروش اوراق در بازار ثانویه و مدیریت بازار پول، فضا را  به حضور فعال بانک مرکزی در بازار ثانویه نیاز است تا با خرید
 ولت در بازار بدهی کل بازارهای مالی را تحت الشعاع قرار ندهد. ای آماده نماید که حضور دگونهبه

ساب های دولتی در حساب واحد خزانه است. با مولد شدن حیکی از برنامه های مربوط به درآمدهای پایدار، مولدسازی سپرده
که از سود حاصل از به طوریتوان بخشی از درآمدهای حاصله را صرف هموارسازی درآمدهای دولت در طی سال نمود؛ خزانه، می

 های غیرمنتظره استفاده نمود.ها بتوان برای جبران درآمدهای محقق نشده و یا پرداخت هزینهسپرده

 مدتمیان 4.2
 مانکارانیو پ یاجتماع تأمین،یبا نظام بانک تمالی دول اصالح روابطساماندهی بدهی دولت و  4.2.۱

های آتی و جلوگیری از افزایش نرخ ان از واگرا نشدن آنها طی سالهای دولت و حصول اطمینجهت افزایش پایداری بدهی
ده و دهی شهای دولت سامانهای آتی الزم است تا بدهیهای دولت در سالگیری دولت و افزایش هزینهسود اوراق و تسهیالت

 طبق برنامه مشخصی بازارپذیر شوند تا گردش جریان نقدی کل اقتصاد نیز با مشکل مواجه نشود.

از طرف دیگر، جهت حذف یا کاهش سلطه مالی نهاد دولت بر بانک مرکزی که موجب ایجاد اختالل در نظام پولی و بانکی و 
ط نهادی دولت با نظام مالی کشور اصالح شود. در راستای کاهش شود، الزم است تا روابثباتی اقتصادی میایجاد تورم مزمن و بی

های نهادی، شامل تکالیف مجلس و دولت به بانک مرکزی، الزم است تا استقالل بانک مرکزی سلطه بودجه بر نظام پولی از جنبه
ست تا نحوه ریالی شدن درآمدهای های ساختاری نیز الزم امحقق شده و تضاد منافع در ساختار بانک مرکزی از بین برود. از جنبه

ازار پول و عملیات های استاندارد جهت اعمال سیاستگذاری پولی ها و ایجاد ابزارهای کافی در بنفتی دولت، رابطه دولت با بانک
ز و دولت ا در بانک مرکزی اصالح شود. در صورت نبود چنین ساختارها و نهادهایی، بازارهای مالی و بدهی کشور عمیق نشده

 شود. بهره میاین امکان بزرگ بی

 نظام بانکی اصالح رابطه دولت با  4.2.۱.۱

ار مالی دولت به نظام بانکی و نیز بهبود شرایط نظام بانکی کشور، الزم است تا از یکسو روابط جهت کاهش سلطه مالی و فش
ر، در یک پارادایم جدید بازتعریف شود و ای، مالی، پولی و بانکی کشومابین دولت و بانک مرکزی بازنگری شود تا نظام بودجهفی

و اصالحات نهادی و ساختاری مربوطه، دولت نیز بتواند از بازار پولی و بدین ترتیب عالوه بر تأمین استقالل واقعی بانک مرکزی 
بازار پولی و  های دولت درمالی عمیق و توسعه یافته جهت توسعه کشور استفاده نماید. از سوی دیگر نیز باید با مدیریت بدهی

 های بودجه و نیز خارج کردن اقتصاد از رکود نمود. مالی، اقدام به کنترل هزینه

ها خارج شود. تواند به صورت اوراق مالی اسالمی به فروش برسد و از ترازنامه بانکها میهای دولت در ترازنامه بانکبدهی
توجهی از دهی شبکه بانکی، مشکل بخش قابلو افزایش قدرت وامها با این اقدام و با توجه به تخفیف معضل نقدینگی بانک

های سود در بازار پول و بدهی، الزم ت مدیریت نقدینگی، کنترل نرخ اوراق دولت و نرخشود. جههای اقتصادی رفع میبنگاه
اقدام عالوه بر آنکه قدرت  ها آغاز نماید. ایناست تا بانک مرکزی اجرای عملیات بازار باز را پس از اصالح ترازنامه بانک
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های دولت به شدت الی دولت کاهش یابد و لذا هزینهشود نرخ تأمین مدهد، موجب میمدیریت نقدینگی را به بانک مرکزی می
 یابد.کاهش می

ها و نیز حل در این زمینه ضروری است دولت برنامه مشخصی را در خصوص نحوه تعامل خود با بانک مرکزی، بانک
ین راستا الزم شده و حتی خصوصی، تدوین کرده و به اجرا گذارد. در اهای دولتی، خصوصیکنونی آنها اعم از بانکمعضالت 

گر و عامل اخالل در تخصیص توجه شود. برای دار، تنظیمبانک گیرنده،دار، تسهیالتهای دولت شامل سهاماست به انواع نقش
های اخیر را در قالب افزایش سرمایه های انباشته شده در سالها، زیانی از بانکدار برخمثال، الزم است دولت در نقش سهام

عالوه، الزم است با توجه به شرایط تحریمی، یک یا های دولتی را متوقف کند. بهسازوکارهای ایجاد زیان در بانک جبران نماید و
المللی و همچنین پوشش تولید مورد اجرای معامالت بینتری برخوردارند، برای چند بانک محدود را که از درجه سالمت باال

 توجه قرار دهد. 

 اجتماعی تأمینهای بازنشستگی و دوقاصالح رابطه دولت با صن  4.2.۱.2

های بازنشستگی و حذف صندوقمشکل ناترازی در منابع و مصارف و کمبود منابع نقد برای پرداخت مستمری  2جهت رفع 
های صندوق رابطه دولت با ، برنامه اصالحالحات ساختاری بودجهالزم است در طرح اص ایمنابع بودجه وابستگی آنها به

های بازنشستگی و بلندمدت بودجه و صندوق مدتمیاندیده شود تا زمینه پایداری به طور جامع نیز  تأمین اجتماعیو  بازنشستگی
 شود:. بر این اساس پیشنهاد میزمان ایجاد شودبه صورت هم

دولت  یبه بودجه عموم هاصندوق یکاهش وابستگ ی،و بازنشستگ اییمهب یهاصندوق یداریو پا یسامانده یراستا در -1
 ،یهدر بازار پول و سرما گذارییهسرما یتسودآور با اولو گذارییهو سرما یاقتصاد هاییتفعال یتتقو ینو همچن

 یبه عنوان موسسه دولت یتعاون، کار و رفاه اجتماعنظر وزارت  یرز «یرانا یبازنشستگ هاییمهمقررات ب یمسازمان تنظ»
 : دشو یجاداجهت انجام ماموریت های زیر مستقل  یحقوق یتبا شخص

دولت از  یآنها به منابع عموم یها و کاهش وابستگعوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق یمتنظالف( 
مشاغل سخت و  یینتع ی،بازنشستگ یازبندینظام امت ی،منداحراز، زمان بهره یطو اصالح شرا یبازنگر یقطر

و  یبازنشستگ یهااصالح ساختار صندوق یچگونگ ی،سنوات یشافزا یمه،نرخ حق ب یبو ترک یزانم آور،یانز
  یو بازنشستگ یاجتماع هاییمهبر امور ب یاعمال نظارت راهبرد

 جامع نظام اجرای پذیر،آسیب اقشار از حمایت جهت در ایبیمه هایمعافیت اصالح و ساماندهیب( 
 بهبود و فرآیندها اصالح جهت در بازنشستگی هایصندوق اجرایی هایرویه یکپارچگی اجتماعی، تأمین

 بازنشستگی هایصندوق گذاریسرمایه نظام بهبود و هدف جامعه به رسانیخدمات
 را اجتماعی تأمیندولت به صندوق  تعهدات مالی ساالنه و شیوه پرداخت ، سازمان برنامه و بودجه میزان۱۳۹۸از سال  -2

 اف نموده و در سند بودجه منعکس کند.مند و شفقاعده
با توجه به عدم کفاف منابع درآمدی دولت، ایجاد هر گونه معافیت یا امتیاز در حوزه تأمین اجتماعی که بار مالی جاری  -3

کافی توسط مجلس شورای اسالمی یا هیأت و یا آتی برای دولت دارد، بدون تمهید و تدارک منابع درآمدی پایدار و 
 شود. دولت ممنوع
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یک ی از عوام ل ایج اد ب دهی دول ت ب ه  اجتم اعی ت أمین( قانون 2۸( ماده )۱درصد حق بیمه موضوع بند ) ۳از آنجا که  -4
 این مورد بازتعریف شود. میزان مشارکت دولت در صندوق تأمین اجتماعی است، الزم است قواعد 

من ابع درآم دی ایج اد ش ده ناش ی از انج ام  اجتم اعی، بخش ی از ت أمینی تعه دات دول ت ب ه س ازمان با توجه به پای دار -5
اصالحات اقتصادی اعم از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی ی ا درآم دهای مالی اتی و غی ره ب ه س اماندهی و ایف ای 

 اجتماعی اختصاص یابد.  تأمینتعهدات مالی دولت به 
مختل ف ت أمین اجتم اعی توس ط وزارت تع اون، ک ار و  هایروه های هدف مشمول طرحدیق گمصااصالح و نظارت بر  -6

 صورت پذیرد.در یک زمانبندی مشخص رفاه اجتماعی 
 اصالح رابطه دولت با پیمانکاران 4.2.۱.۳

ای آنها در ایفای تعهدات و نیز افزایش جهت کاهش مشکالت بخش خصوصی و پیمانکاران دولت و حل مشکالت زنجیره
 عامل دولت با پیمانکاران در خصوص تعهدات و قراردادهای متقابل اصالح شود.بدهی دولت، الزم است تا نحوه ت کیفیت

بنابراین نیاز است تا رابطه دولت با پیمانکاران و نحوه ایفای تعهدات دولت مورد بازنگری قرار بگیرد و دولت برنامه 
 د زیر باشد: مشخصی را در این رابطه اعالم نماید که متضمن موار

  عی دولت به پیمانکاران به اوراق مالیهای قطتبدیل بدهی •
 فروش اوراق در بازار توسط دولت به خریداران خاص و پرداخت عواید حاصل از آن به پیمانکاران •
 گذاری اوراق برای دریافت تسهیالت بانکی ایجاد امکان وثیقه •
 ماد آحاد اقتصادی به دولتهای مقرر جهت حفظ و ارتقاء اعتتعهد کامل دولت به پرداخت سود این اوراق در زمان •
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 پارادایم حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه 5

همانطور که در مقدمه بیان شد قاعده مالی و شفافیت حداکثری، دو پارادایم اصلی حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه 
 هستند.

 قاعده مالی 5.۱

 وهای ساالنه کسری بودجه میزان مالی، قاعده اساس برعیار سنجش رسیدن به اهداف است. مالی در واقع نقشه راه و م قاعه
تواند که در کنار یک برنامه اقتصاد کالن جامع برای طرح، می گیرندمی شکلشده، مشخص قاعده با دولت تضامین و تعهدات

 هایسال طی نشدهپرداخت انباشته هایبدهی ریین منجر به همگرایی و پایدامتضمن حفظ ثبات اقتصاد کالن نیز باشد که ا
 توانمی بدهی، انباشت مدیریت با(. است آن مصادیق از پیمانکاران، و اجتماعی تأمین ها،بانک به دولت بدهی)شود مختلف می

 اقتصاد ،شودمی دوار کشور پولی نظام به زمان طی که فشاری با انباشت، این مدیریت عدم صورت در. نمود تقویت نیز را تولید
 اصلی هایمؤلفه به عنوان هاکسری این مالی تأمین و ایجاد نحوه دیگر، سوی از. شودمی ارز نرخ جهش و باال تورم بحران وارد

 .رندیمورد توجه قرار گ دیکه با هستند تولید محرک و کالن اقتصاد سازثبات هایسیاست جزء ،مالی قاعده

های ساالنه و نیز نحوه صویب یک قانون باالدستی در خصوص نحوه و میزان ایجاد کسری بودجهدر این راستا، الزم است با ت
های های دولت، قواعد حاکم بر سقف بودجه و نحوه تأمین مالی آن و نیز استقالل آن از درآمدهای حاصل از ثروتمدیریت بدهی

ای ضامین به نهادهای مختلف تدقیق شده و عملیات فرابودجهها و تعیین شوند. در این قانون، سازوکار ایجاد بدهیزیرزمینی ت
 متوقف خواهند شد. 

 

 در بخش عمومی شفافیت 5.2

همانطور که در مقدمه بیان شد، شفافیت حداکثری، پارادایم حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه جهت اطمینان از 
توان اقدامات زیر را رانت است. در راستای تحقق این امر میعموم مردم از اصالحات و جلوگیری از بروز و ایجاد فساد و حمایت 

 که البته موارد متعدد دیگری نیز الزم است به آن افزوده شود: در دستور کار قرار داد

  نیاز است تا: یبخش عموم معامالتدر  یتشفاف یشافزامنظور  به •

o  هیانتخاب بر پا ای تیصالح دییمانند نظام تأ ییهاروش مناقصات، یقانون برگزار 2۷ماده  تیاده از ظرفبا استف 
 کاربهتوسط هیأت سه نفره،  فاتیترک تشر بیانتخاب بر اساس مذاکره در صورت تصو ایارزش(  ای) تیفیک

ضوابط  یقانون اساس ۱۳۸اصل  اراتیبا استفاده از اخت رانیوز هیأتبه این منظور نیاز است تا  د.نگرفته شو
 رمجموعهیز یواحد بودن نهادها نفعیذمساله  ،مناقصاتدر قانون همچنین باید کند.  بیماده را تصو نیا یاجرا

 . ردیمد نظر قرار گ یدر صورت وجود بخش خصوص مناقصاتدر  هاآنو عدم امکان مشارکت  یدولت یهادستگاه
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o ششم توسعه مشتمل بر قانون برنامه  ۹ماده  ییاجرا ینامهنیآئ ،یبخش عموم معامالتدر  تیشفاف جادیمنظور ا به
 یمشمول قانون برگزار یهادستگاهمتوسط و بزرگ  معامالتمراحل  یتمام یاجرا یکیسامانه الکترون جادیا

 ،یمال یهاصورت ،یبخش عموم معامالتدر  کنندگانشرکت یتمام کهیطوربه  ،شود ییو اجرا نیتدو مناقصات،
 .دنریدر دسترس عموم قرار گ یدر بخش عموم معامالت یبرگزار جیو نتا هاآنارائه شده توسط  یشنهادهایپ

داری کشور، قانونی مشتمل بر جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاهبه منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه •
اس بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود؛ به طوری که بر اسرتبه نظام

 دهی کرد )اعم از بخش دولتی، خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی(: این قانون بتوان اقدامات زیر را سامان

و  هاییداراهر سال موظف به ثبت  انیدر پا ،تررتبه مشخص به باال کیسه گانه( از  ی)شامل قوا یحکومت مقامات •
رتبه  نیبا باالتر یاسیباشند. به عالوه مقامات س یمتمقامات حکو یو درآمدها هاییدارادرآمدها در سامانه ثبت 

 کشور شوند.  یعموم یهارسانهخود در  یو درآمدها هاییداراملزم به انتشار 
مدت دو سال از به رتبه مشخص به باالتر پس از ترک شغل خود کیسه گانه( از  ی)شامل قوا یحکومت مقامات •

مور در ارتباط است، محروم أآن م یتیشغل حاکم یحوزه خدماتکه با  یانتفاع یخصوص یهاشرکتاستخدام در 
 شوند. 

 کارگزاربه  سهام یواگذار یبرا یمقامات حکومت فیبه منظور تکل ،هاییدارا یافشاثبت و  ستمیعالوه بر س •
 شود.  جادیسهام به کارگزاران ناشناس ا تیریمد یواگذار ستمیس ناشناس

واجد  یهاتیموقعدر  یرفتار مقامات و کارمندان حکومت یبرا یمشخص یشامل راهنما دیشده بانیتدو قانون •
که ممکن است مانع  دهدیم یخود دستورات انردستیزبه  یمقام حکومت کی در مواردیتعارض منافع باشد.  یژگیو

 یهاتیحمااز پوشش و  دیبا ردستیزمور أم . در این مواردباشد فشانیوظااز عملکرد درست آنها در انجام 
 د.باشاز دستورات مقام باالدست، برخوردار  عدم تبعیت یالزم برا یوقحق
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 جمع بندی 6

و در راستای ایفای نقش مهم و برنامه اصالح ساختار بودجه  پیرو دستور مقام معظم رهبری در خصوص تدوین نقشه راه
ویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به ی با ربرنامه اصالح ساختار بودجه عمومتاریخی سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلی 

 . است ارائه شدهنفت به پیوست 

 ریزی شدهمعضالت تاریخی و همچنین تحلیل سازوکارهای حاکم بر شرایط موجود کشور پی شناسیاین طرح بر مبنای آسیب
ت، حمایت از تولید و اشتغال و و بنیان آن بر اساس دستیابی به اهداف تامین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دول

همت  دو گزارش توصیفی و تجویزی بهاست.  راحی شدهایجاد ثبات در اقتصاد کالن و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی ط
پردازد، با لحاظ های کشور تهیه شده است. گزارش حاضر که به مباحث ایجابی میهکارشناسان سازمان برنامه و بودجه و دانشگا

در چهار محور  و بلندمدت رامدت های کوتاهبندی اقدامات پیشنهادی پرداخته و برنامهان فنی، مالی و اجرایی کشور، به اولویتتو
های است. بر اساس تعامل با دستگاهکرده  یبندو ثبات اقتصاد کالن طبقه دار،یپا ییکارا، درآمدزا کردنهیبودجه، هز ینهاد تیتقو

نظام  ها در حال تدقیق و تکمیل هستند. برنامه اصالحات اقتصادیر کارشناسان و خبرگان این حوزه، برنامهاجرایی و دریافت نظ
 کند. است و جزییات آن حین اجرا متناسب با شرایط و امکانات کشور تغییر می بر و چندین سالهمالیه دولت، ماهیتا زمان

سازان شفاف کند، امکان بررسی الزامات و ساختار بودجه را برای تصمیم رود این طرح بتواند ابعاد برنامه اصالحانتظار می
گذاران کمک کند. تجربه اصالحات گیری و اجماع سیاستها را فراهم سازد و از آن طریق به تصمیمهای مرتبط با برنامهریسک

اقتصادی است. امید است  دهد اصالحات ساختاری بودجه نقطه شروع بسیاری از اصالحاتاقتصادی در کشور نشان می
های ظالمانه علیه کشور را به فرصتی برای یمگیری کشور حول این موضوع بتواند تهدید ناشی از تحرهمگرایی ارکان تصمیم

 اصالحات اقتصادی و فائق آمدن بر معضالت تاریخی اقتصاد ایران تبدیل کند. 

 

  



 

 

 


