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 خالصه مدیریتی

بر نحوه  ایکنندهییننقش تع گذاری،یاستکانون س ترینیو اصل اقتصاد یگرباز ترینیعنوان اصلولت بهد

نحوه عملکرد دولت در  ین،ب ینر ادارد. د یفعاالن بخش خصوص یژهوبه ی،اقتصاد یگرانباز یرعملکرد سا

دولت و  گذارییاستس شاخص مؤثر بر نحوه یکعنوان به یبودجه سنوات ینقوان یو اجرا یبتصو ین،تدو

 یکردهایرو شناسییبآس رو،یشاساس، هدف از نوشتار پ یناست. بر ا یتاقتصاد حائز اهم یریتنحوه مد

نظام  یهادر بخش اول گزارش، اهم چالش رو،ینبود، ازا یاز منظر بخش خصوص یزیربودجه یندحاکم بر فرآ

در  یعنوان مانعداشته و به یمنف یرتأث یبخش خصوص دیبر عملکرد فعاالن اقتصا ینحوکه به یزیربودجه

از  یمنظور کاهش مخاطرات ناشآمده است و در بخش دوم، به کند،یم یفاآنها نقش ا هاییتگسترش فعال

 ارائه شده است.  یشنهاداتیپ ی،خصوص بر عملکرد بخش یزیربودجه یروند فعل

بر عملکرد فعاالن بخش  یرگذاریاز منظر تأث یزیرنظام بودجه یهاپژوهش، اهم چالش هاییافتهتوجه به  با

 شده، عبارت است از: یاد یهامنظور رفع چالشبه ییاجرا یو راهکارها یخصوص
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 دولت به  یدرآمدها یباال یبودجه: وابستگ نیدر قوان ینفت یسهم قابل توجه درآمدها

 یهاسال ینفت از بودجه در ط یدرصد 35منابع حاصل از فروش نفت )متوسط سهم 

 ییرهاینوع از درآمد، از متغ ینا یباال پذیرییرسو و تأث یک( از 1385 یال 1384

 یساندولت از روند نو یمال یهبن یرپذیریتأث بموج یگر،د ینفت از سو یمتزا قبرون

نه تنها  یط،شرا ینکالن اقتصاد شده است. ا یدر فضا ثباتییب یجادو ا ینفت یدرآمدها

را  یندهدر آ هایشانیتفعال ینسبت به بازده یفعاالن اقتصاد ینانینااطم یشافزا

افت قابل  با یدیتول یهابنگاه یاسهمراه داشته است، بلکه موجب شده تا مقبه

کار توسط هر  یروینفر ن 8و  4 یریتبه مد 1335در سال نفر  33 یریتاز مد ی،اتوجه

با توجه به  رو،ین. ازایابدکاهش  1390و  1385 یهاسال یکارفرما درط

بودن منابع حاصل از فروش  ینسبت به سنوات قبل و نوسان ینفت یدرآمدهاکاهش

 .شودیگذشته احساس م یهااز سال یشب ولتد یلزوم انضباط مال ،یندهنفت در آ

 هایینهکاهش هز یدولت در راستا گذارییاستس شودیم یشنهادپ ین،همچن

 متمرکز شود.  یرنفتیغ یدرآمدها یشو افزا یرضروریغ

 در  ینفت یبودجه: نحوه ورود درآمدها یندر قوان ینفت ینحوه ورود درآمدها یناکارآمد

نرخ  ینکه ا ،یردشکل گ دولت یابودجه یازهایبر ن یبودجه موجب شده، نرخ ارز مبتن

 ینا ین،در کشور در تضاد است. همچن گذارییهصادرات و سرما ید،تول یاتبا مقتض

کشور در  یارز هاییاستبودن س پذیربینییشو پ یمندمسأله، موجب عدم قاعده

کالن اقتصاد،  یدر فضا ینانیامر با بروز نااطم ینمختلف شده است. ا یطها و شرازمان

وکار و کسب ینامساعد شدن فضا ،گذارییهانداز سرماشدن چشم یرهو ت ثباتییسبب ب

 یعملکرد بخش خصوص رب یتشده است و در نها ینده،در آ یفعال شدن انتظارات تورم

منظور رفع چالش مورد اشاره به رو،ینگذاشته است. ازا یبر جا یمنف یرتأث یواقع

 یرنرخ تسع شودیم یهصوص توصخ یندر ا شود؛یم یشنهاداستقالل نرخ ارز از بودجه پ

شود،  یینتع یپول هاییاستطور مستقل در چهارچوب سو به یارز توسط بانک مرکز

 فروش و صادرات نفت چقدر است.  یزانم ینکهفارغ از ا

 یکردرو یدر اسناد بودجه: بررس یاتیمال یدرآمدها یشحاکم بر افزا یکردرو یناکارآمد 

 یناست که، نه تنها در قوان یقتحق یناز ا یاکح یاتیمال یحاکم به اخذ درآمدها

 یلتشک یبر اشخاص حقوق یاترا مال یاتیاز درآمد مال یاسهم عمده یبودجه سنوات

 یاز اشخاص حقوق یافتیدر یاتنرخ رشد مال یانم یقیبلکه عمدتاً تناسب دق دهد،یم
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 ینفعال یاقتصاد یتوضع یایسال قبل که گو یدر اسناد بودجه با نرخ رشد اقتصاد

 یبر فعاالن اقتصاد یاتیمنظور کاهش فشار مالبه ین،است، وجود ندارد. بنابرا یاقتصاد

کل اقتصاد کشور  زحرکت کرد که در آن ا یبه سمت یدبا یاتی،مال یدرآمدها یشو افزا

فشار به اشخاص  یلتحم یجابه یزیرمنظور، نظام بودجه ینا یگرفته شود. برا یاتمال

 یاتیمال هاییهداشته باشد. گسترش پا یاتیمال هاییهر گسترش پاد یسع یدبا یحقوق

بر مجموع  یاتمختلف از جمله مال هاییاتگسترش دامنه شمول مال یقاز طر یزن

در بازار ارز، خودرو و  یمانند سوداگر یسودآور هاییتات بر فعالیدرآمد و وضع مال

 است.    یرپذمسکن، امکان

 هایینههز یدر اسناد بودجه: سهم باال یعمران هایینههز به یجار هایینههز یتاولو 

دولت، در عمل منجر  یافتهمخارج در کنار کمبود منابع تحقق  ینا یو چسبندگ یجار

در  یجار هایینهبه هز یعمران هایینهمربوط به بخش هز یمنابع مال یصبه تخص

که  گرددیندان ممسأله از آنجا دوچ ینبه ا هتوج یتبودجه شده است. اهم ینقوان

 ی،در اسناد بودجه سنوات ینفع مخارج جاربه یعمران هایینهبرداشت از هز یم،بدان

گذر  ینو از ا شودیم یربناییز هاییتدر گسترش ظرف یرتأخ یشتنها موجب افزانه

 یتقاضا برا ه،. بلککندیم یفانقش ا یفعاالن اقتصاد روییشپ یاساس یعنوان مانعبه

را با رکود  یبخش خصوص یتکاهش داده و لذا، حوزه فعال یزرا ن ارانیمانکخدمات پ

که با کمبود منابع مواجه  ییهادولت در زمان شودیم یشنهادپ رو،ین. ازاسازدیمواجه م

مختلف  هاییفاقدام و رد ایینههز یهامحل یراست، قبل از آنکه به کاهش سهم سا

 موردیامر نه تنها، از رشد ب ینه ارائه دهد، ابودج یهاصالح کند، جاجابهرا  هاینههز

دولت  یاضاف هایینه. بلکه، تا حد ممکن از هزکندیم یریدولت جلوگ هایینههز

شده، آن است که دولت ملزم شود تا  یادرفع چالش  یبرا یگر. راهکار دکاهدیم

بارات اعت ینا یصدهد و امکان تخص یصتخص یعمران یهارا به طرح یاعتبارات عمران

 وجود نداشته باشد. یجار هایینهانجام هز یبرا

 از  یتوضع یندر اسناد بودجه: ا یعمران یهاطرح یببر تصو یاسیس یکردهایتسلط رو

 یبرا یازو مورد ن داریتاولو یهاطرح ید،جد یهاطرح یبسو، موجب شده در تصو یک

ها با ته نشود و طرحدر نظر گرف یاقتصاد هاییتبه صحنه فعال یحضور فعاالن اقتصاد

از  یادیتعداد ز یبتصو یگر،د یشوند و از سو وبمص یینپا اقتصادی –یفن یهتوج

شده در اسناد  داده یصبدون توجه به اعتبارات تخص یاسیس هاییزهها با انگطرح
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 یشدن در مراحل مختلف اجرا یاعتبار و طوالن یصدر تخص ییبودجه، موجب نارسا

 یتنها موجب شده تا فعاالن اقتصادموارد مورد اشاره، نه یمتما یندطرح شده که برآ

ها، از منافع آن محروم بمانند، بلکه طرح یبردارشدن زمان بهره یواسطه طوالنبه

راستا  ینوجود آورده است. در ابه یبخش خصوص یمانکارانپ یبرا یمشکالت متعدد

تا در اسناد  شود،یم یشنهادپ یدجد یعمران یهاطرح یبو تصو یفاز تعر یخودار

 یینتع ی؛. در گام بعدیدو اهداف مورد نظر به وجود آ هاییتوانا ینب یابودجه موازنه

بر  یکاف یاستقالل و قدرت نظارت ینالزم و همچن یکارشناس یتکه از صالح یمرجع

 یهاگذر طرح ین. تا از اشودیم یشنهادها برخوردار است، پطرح یهیمطالعات توج

منطقه  یازو ن فنی – یهیو تنها براساس مطالعات توج طرفیصورت ب به یعمران

دولت و  یاسیبراساس مالحظات س یعمران یهاطرح یبشوند و از تصو یبتصو

 . یدبه عمل آ یریجلوگ مجلس یندگاننما

 رفع آن: بروز  یبرا یسکپرر یهابودجه دولت و اعمال روش یبودن کسر گسترده

کشور  یزیربودجه یستمس یاز ناکارآمد یتدولت حکا هیبودجه در مال یکسر یمیدا

بودجه  یکسر ینتأم یها برااز آن است که، دولت یدارد. تجارب سنوات گذشته حاک

 یمتق یشنرخ ارز و افزا یشافزا ی،مثل استقراض از بانک مرکز ییهاخود از روش

 یجهنت ینو آشکارتر اندمدت دار و... استفاده کرده یانتشار اوراق بده ی،انرژ یهاحامل

تورم در  یدبودجه، بروز و تشد یکسر یمال ینتأم یبرا ییهاروش یناستفاده از چن

بودجه به شکل استقراض از  یکسر یمال ینتأم ین،اقتصاد کشور بوده است. همچن

ارائه  ییمنابع، توانا یتها به علت محدودموجب شده که بانک یز،کشور ن یبانک سیستم

 یهامشکل بنگاه ینتررا نداشته باشند و از آنجا که مهم ین اقتصادبه فعاال یالتتسه

بودجه، موجب شده که فعاالن  یراه پوشاندن کسر یناست، ا ینگیاقتصاد کمبود نقد

خود را نداشته باشند، بلکه به علت  یتحوزه فعال ترشگس ییتنها توانانه یاقتصاد

خود در اقتصاد ادامه دهند.  یاته حب یتظرف یربه صورت ناکارآمد و ز ینگیکمبود نقد

بودجه خود، نه تنها  یکسر ینمنظور تأمبه یرسه سال اخ یدولت در ط یگر،د یازسو

 هایبازپرداخت بده برایدولت  یکردرو یکرده، بلکه بررس یاقدام به انتشار اوراق بده

شان خاطر ن یدرابطه با یندارد. در ا «یپونز یباز» یدجد هاییاز خلق بده یتحکا

مذکور بدون مدنظر قرار دادن اصل  یندبر استفاده از فرآ یدکرد که در صورت تأک

 یمال هایانضباطییب یشترب یددولت و تشد هاییبده یشترانباشت ب ها،یبده یداریپا
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 یهبر تسو یروند مبن ینکه ادامه ا ینحوبود. به یمرا شاهد خواه یندهآ هایلسا یدر ط

دولت را با سرعت  یبده ید،شده از محل انتشار اوراق جد یداصل و سود اوراق سررس

مواجه  هایو در بلندمدت کشور را با خطر بحران بده دهدیم یشافزا ییباال یاربس

 یجاانباشته شده به هاییبده یریتمد یقدولت از طر شود،یم یشنهاد. لذا، پسازدیم

 یشبازپراخت اوراق، افزا یبرا یقدق یزیربدون برنامه یتمرکز بر انتشار اوراق بده

در اقتصاد با تمرکز و  یرونق در عملکرد بخش خصوص یشافزا ی،بخش دولت ییکارا

 ریقاز ط یجار هایینهاز پوشش هز یخوددار ی،سازکوچک هاییاستبه س یدتق

اصالح نظام  یاتی،از فرار مال یریجلوگ یرضروری،غ هایینهاز هز یشگیریاستقراض، پ

اقدام به  ی،قابل واگذار یدولت هایییها و دارشرکت یو فروش واقع هایارانهپرداخت 

 . یدبودجه نما یخود و به تبع پوشاندن کسر هایینههز یریتمد
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 مقدمه

کند. درواقع، دولت نقش غیر قابل انکاری در صحنه اقتصاد کشور ایفا میا توجه به ماهیت دولتی اقتصاد، ب

ای بر نحوه کنندهگذاری، نقش تعیینترین کانون سیاستو اصلی گر اقتصادترین بازیعنوان اصلیدولت به

هرگونه افزایش کارآیی و اثر رو،ویژه فعاالن بخش خصوصی دارد. ازاینعملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به

جه، گردد و در نتیوری در اقتصاد ملی میهای اتخاذی دولت، موجب رشد کارآیی و بهرهبخشی در سیاست

های اقتصادی است و هر گونه ناکارآیی در ثر فعاالن بخش خصوصی در عرصه فعالیتؤبسترساز حضور م

 دولت، در سطح کالن اقتصاد با بروز اخالل در عملکرد متغیرهای کالن اقتصاد کشور، گذاری توسطسیاست

و نااطمینانی را در اقتصاد گسترش  فضای ریسک برد،های مبادالتی را در اقتصاد باال میعالوه بر اینکه هزینه

کند. بر های اقتصادی کمرنگ میدهد و انگیزه حضور کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را در صحنه فعالیتمی

ترین های اخیر، مهمبا توجه به اینکه در طی سال، این اساس، اهمیت مدیریت کارآمد دولت در اقتصاد

های تولیدی و در های تولیدی، کاهش توان رقابت بخشرده بنگاهرو اقتصاد کشور، تعطیلی گستچالش پیش

 شود. یک کالم تسلط رکود اقتصادی به فضای کالن اقتصاد است، بیش از پیش نمایان می

عنوان یک شاخص مؤثر بهدر این بین، نحوه عملکرد دولت در تدوین، تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی 

ریزی گذاری و برنامهت و نحوه مدیریت اقتصاد حائز اهمیت است. زیرا، سیاستگذاری دولسیاست بر نحوه

توان بودجه شود و از این زاویه، میمدت تقسیم میمدت و کوتاهها از نظر افق زمانی، به بلندمدت، میاندولت

های توسعه را پی ها از طریق آن، اهداف مورد نظر در برنامهدر نظر گرفت که دولت سالهای یک را برنامه

اجتماعی، مشتمل بر پنج برنامه بودجه ساالنه است و -گیرند. بر این اساس، هر برنامه توسعه اقتصادیمی

رو، هدف از های توسعه محقق شود. ازاینقاعدتاً باید از راه تدوین پنج برنامه بودجه ساالنه، اهداف برنامه

های توسعه، همچون: تقویت داف تعیین شده در برنامهریزی، بسترسازی در راستای دستیابی به اهبودجه

های کوچک و متوسط، ایجاد ویژه بنگاهها بهبنیه تولید و تسهیل محیط کسب وکار، حمایت مؤثر از بنگا

منظور دسترسی فعاالن اقتصادی به منابع مالی، افزایش شفافیت در اقتصاد، کاهش بار مقررات هایی بهزمینه

و مقررات مربوط به کسب وکارها و در نهایت محیا نمودن شرایط الزم برای حمایت از  و پیچیدگی قوانین

  تولید ملی و فعاالن اقتصادی، است.

شود. همچنین، باید توجه داشت که انضباط در مالیه دولت از ملزومات و واجبات فرآیند توسعه محسوب می

 ای که در آن حقوقشود زیرا، جامعها موجب میانضباط در مالیه دولت در نهایت پاسداشت حقوق مالکیت ر

های مداوم در انضباطیمالکیت ارج نهاده شود، رشد و توسعه پایدار را تجربه خواهد کرد، در حالی که، بی

های مداوم به حقوق مالکیت را موجب خواهد شد، که سدی بر مسیر رشد و توسعه پایدار مالیه دولت تجاوز

های مداوم در بودجه دولت منجر به اتخاذ راهکارهایی همچون: استقراض، ثال، کسریعنوان مخواهد بود. به
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برای جبران  ،...پی در نرخ ارز ودرد، افزایش پیهای جدیهای مالیات، وضع مالیاتتغییر و افزایش مداوم نرخ

اقتصادی،  اطمینانی در فضای کالنراهکارها در غالب بروز تورم و ناکسری خواهد شد که تبعات این 

های توسعه شود و نتیجه آن باز تولید مجدد سیکلگرفتن حقوق مالکیت محسوب می مصادیقی از نادیده

 باشد. نیافتگی می

شناسی رویکردهای حاکم بر فرآیند ازاین رو، با توجه به مراتب یاد شده هدف از این نوشتار آسیب

بعد از بیان مختصری در رابطه به اهمیت و  ریزی از منظر بخش خصوصی است. برای این منظوربودجه

عمده شود و از این گذر، ریزی در اقتصاد، ساختار بودجه کل کشور تشریح میضرورت بودجه و بودجه

نحوی بر عملکرد فعالن اقتصادی بخش خصوصی تأثیر منفی داشته و ریزی که بههای نظام بودجهچالش

منظور بهبود فرآیند و در نهایت راهکارهایی بهشود تشریح می روی آنها قرار دارد،عنوان مانعی پیشبه

ارائه  ریزی بر عملکرد بخش خصوصیکاهش مخاطرات ناشی از روند فعلی بودجهریزی در راستای بودجه

بخش خصوصی  ترگستردهثر در راستای حضور ؤشود. امید است این مطالعه گامی هرچند کوچک، اما ممی

 قتصادی محسوب شود.های ابه صحنه فعالیت

 ریزی در اقتصادضرورت بودجه و بودجه -1

ترین نگاه سندی مالی بوده که وضعیت منابع و مصارف دولت را در طی یک سال به نمایش در سادهودجه ب

ریزی دولت برای تأمین منابع برآورد شده از طریق عبارت دیگر، اسناد بودجه سنواتی، برنامهگذارد. بهمی

های جاری های مالیاتی و...( و صرف این منابع به انواع هزینه)همچون تعیین نرخ ارز، تعیین نرخ هاییکانال

طی سال برای سایر  انداز دولتبودجه، چشمدهد. بر این اساس، در قالب اسناد و عمرانی را نشان می

ت گرفته از میزان دخل و های صوربینیو فعاالن اقتصادی براساس، پیش شودبازیگران اقتصادی نمایان می

 .دهندمیهای خود را شکلریزیخرج دولت، برنامه

ای، ای از وضعیت نهادی، توسعهتر، کارکرد بودجه فراتر از یک سند حسابداری بوده و آینهدر نگاهی عمیق

 ستانی چقدر عاالنه،ساختاری و درجه ثبات اقتصادی کشور است. طرف درآمدها بسته به اینکه مالیات

زدا باشد و همچنین های ارزشافزا و محدودکننده فعالیتهای ارزشزا، مشوق فعالیتفراگیر، غیراختالل

های توسعه تأیید شده ها از ناحیه برنامهها بسته به اینکه تا چه اندازه ماهیت و صحت هزینهطرف هزینه

، هاها پرهیز شده باشد، ماهیت دولتها، کارهای غیرضرور و خاصه خرجیباشد و در آن چقدر از دوباره کاری

ساختار نهادی و نظم اجتماعی حاکم را به  ،یافتگیدرجه توسعه ،گذاری مالی دولتکارکردهای سیاست
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های میان مدت دولت به شمار آمده و ریزی. عالوه بر این، بودجه یک برش ساالنه از برنامه1کشدتصویر می

دهد. بر این اساس، میزان همسویی ریزی را ارائه میو برنامهتصویری از نحوه نگرش دولت به توسعه 

های توسعه ریزی و برنامههای توسعه عالوه بر اینکه رویکرد دولت به برنامهریزی ساالنه دولت با برنامهبودجه

 انداز توسعهها در بودجه توسط دولت چگونه است، چشمگذاریگذارد، برحسب اینکه اولویترا به نمایش می

 . 2سازدملی را نیز قابل ردیابی می

ریزی و نقش همچنین به جهت نقشی که اسناد بودجه سنواتی در عملکرد کالن اقتصاد دارند، اهمیت بودجه

از « 18»و « 17»، «13»شود. چراکه در بندهای بودجه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی آشکار می

ریزی کشور با دسترسی دولت به منابع درآمدی تار بودجههای کلی اقتصاد مقاومتی، به اصالح ساخسیاست

رو، واکاوی اسناد بودجه با در نظر گرفتن میزان پایدار و رفع وابستگی بودجه به نفت تأکید شده است. ازاین

 ریزی در تحقق این اهداف، حائز اهمیت است.همسویی بودجه

 ساختار بودجه کل کشور -2

بودجه  و بودجه عمومی دولت ،، مشتمل بر دو جزء کلی«1»ر شمار ودجه کل کشور مطابق با نموداب

بوده که ماهیت، کارکرد و مأموریت این دو  های وابسته به دولتها و مؤسسههای دولتی، بانکشرکت

های دولتی، شود، بودجه شرکتطور که مشاهده میهمان جزء به میزان باالیی با یکدیگر متفاوت است.

دلیل اینکه به ای وابسته به دولت از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است. اما،هها و مؤسسهبانک

شود، در های دولتی عمدتاً از منابع داخلی با تصویب هیئت مدیره هر شرکت تأمین میمصارف بودجه شرکت

شود و آنچه میهای دولتی صرفاً برای اطالع ارایه قوانین بودجه ارقام مربوط به منابع و مصارف بودجه شرکت

 . 3گیرد بودجه عمومی دولت استدر عمل مورد بررسی قرار می
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 ساختار کلی بودجه کل کشور -1نمودار 

 

به  اجزای منابع عمومی دولتبودجه عمومی دولت نیز، از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است. 

اجزای مصارف های مالی است و دارایی ای و واگذاریهای سرمایهتفکیک، شامل: درآمدها، واگذاری دارایی

 ای و تملک دارایی مالی است.ای، تملک دارایی سرمایههای هزینهبه تفکیک، شامل: پرداخت عمومی دولت

شود. بدین طور متوازن تنظیم میبر این اساس، منابع و مصارف دولت در قوانین بودجه، برای یک سال به

های دولت در دو طرف تراز بودجه با یکدیگر برابراند. هر چند تیهای دولت و پرداخصورت که، دریافتی

ویژه در شرایطی که سند بودجه با ممکن است در عمل ارقام برآورد شده در قوانین بودجه محقق نگردد، به

شود، برآورد منابع عمومی و کم برآورد مخارج عمومی تنظیم شده باشد. که در این صورت گفته میبیش

 ری بودجه پنهان مواجه خواهد بود.دولت با کس

 ریزی از منظر بخش خصوصیهای نظام بودجهاهم چالش -3

نحوی بر عملکرد فعالن اقتصادی بخش خصوصی تأثیر منفی داشته ریزی که بههای نظام بودجهمده چالشع

 روی آنها قرار دارد، عبارت است از: عنوان مانعی پیشو به

 فتی در قوانین بودجهسهم قابل توجه درآمدهای ن -3-1

منظور اینکه تصویری از میزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ارائه شود، به بررسی سهم هب

درآمدهای نفتی و مالیاتی از کل منابع عمومی دولت پرداخته شد. بررسی سهم درآمدهای نفتی و درآمدهای 
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حاکی از این  1395الی  1384های طی سال مالیاتی از منابع عمومی دولت در قوانین بودجه سنواتی،

درصد منابع برآوردی در قوانین بودجه از محل درآمدهای نفتی  32طور متوسط بیش از حقیقت است که، به

های نفتی سهم منابع برآورد شده از محل فروش نفت و فرآورده 1388بینی شده است و تنها در سال پیش

تأثیر  2008خاطر بحران مالی سال گیر قیمت نفت بهکاهش چشم درصد بوده که این موضوع از 18حدود 

برآورد بخشی از منابع غیر نفتی در اسناد بودجه مواجه پذیرفته است. البته از آنجا که همواره دولت با بیش

شود که میزان وابستگی بودجه به نفت در عمل بیشتر از ، مالحظه می«2»بوده است، براساس نمودار شماره 

شود میزان وابستگی بودجه دولت در عمل در برآوردی در قوانین بودجه است. همانطور که مشاهده میرقم 

 باشد. درصد می 35طور متوسط معادل ساله مورد بررسی به 12طی دوره 

شود. لذا، های دیگری نیز وارد بودجه میاز طریق ردیف شایان توجه است که درآمدهای با منشأ نفت

ابعاد  .1های آن استدولت به نفت بیش از رقم محاسبه شده از محل فروش نفت و فرآورده وابستگی بودجه

گردد که بدانیم وابستگی بودجه به منابع حاصل از اهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا دوچندان می

ی درآمد دولت و نفت موجب، تأثیرپذیری بودجه از نوسانات بازار جهانی نفت شده و از این گذر، به ناپایدار

انجامد. این مسأله نیز، محقق بینی شده در اسناد بودجه میکاهش اطمینان نسبت به تحقق درآمدهای پیش

سازد. به این صورت که، در نوساناتی مواجه میاسناد بودجه ساالنه را با های دولت در قالب ریزیشدن برنامه

ای نفتی، دولت در قالب اسناد بودجه به گسترش زمان افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمده

کند. در حالی که در زمان افت های توسعه اقدام میها و افزایش تعهدات بدون توجه به اقتضائات برنامههزینه

ناپذیر، دولت را در های گسترش یافته و اغلب انعطافقیمت نفت و به تبع آن افت درآمدهای نفتی، هزینه

 سازد.د ناتوان میهای خوکاهش هزینه

 

 

 

 

 

                                           
ذخیره ارزی در ردیف واگذاری های نفتی در ردیف درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و یا به برداشت از حساب توان به سود سهام شرکتعنوان نمونه، میبه 1

شود، همان درآمدهای حاصل از فروش نفت در ردیف واگذاری ترین رقمی که از منشأ نفت وارد بودجه میهای مالی اشاره کرد. اما باید تأکید کرد که عمدهدارایی
 ای است.های سرمایهدارایی
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 سهم درآمدهای نفتی از کل منابع تحقق یافته در بودجه )واحد: درصد( -2نمودار 

 
 1384-1395های در سالمأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه 

 

یری باالی این پذبنابراین وابستگی باالی درآمدهای دولت به منابع حاصل از فروش نفت، از یک سو و تأثیر

زا قیمت نفت از سوی دیگر، موجب تأثیرپذیری بنیه مالی دولت از روند نوع از درآمد از متغییرهای برون

شود که این شرایط، موجب افزایش فضای کالن اقتصاد میثباتی در نوسانی درآمدهای نفتی و ایجاد بی

شود. در این هایشان در آینده میفعالیتبینی و کسب سود از نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به پیش

جای انباشت سرمایه و افزایش حجم تولید های موجود بهشرایط، از یک سو، از دست ندادن امکانات و سرمایه

گذاری های انباشت سرمایه و سرمایه، الگوشود، و از سوی دیگربه دغدغه اصلی عامالن اقتصادی تبدیل می

با سرمایه اندک، قراردادهای  شود و به سمت فعالیتلت طبیعی خارج میدر نظام تولیدی کشور از حا

های سازمانی که در این چهارچوب شکل شود. لذا، ظرفیتمدت ومقیاس کوچک تولید منحرف میکوتاه

های ناشی از مقیاس و تقسیم کار و مندی از صرفهگیرد، بسیار محدود و ناچیز خواهد بود و امکان بهرهمی

دن امور به علت مقیاس کوچک تولید برای آنها وجود نخواهد داشت. این موضوع با اثرگذاری بر تخصصی ش

کاهد، بلکه های تولیدی و مولد اقتصاد میتولید، نه تنها از ورود فعاالن اقتصادی به عرصه فعالیت یهاهزینه

 دهد. ر زمینی سوق میغیر مولد و زی یهامنابع اندک کارآفرینان و کارفرمایان را به سوی فعالیت

های نفوس و مسکن در طی های حاصل از سرشماریاساس دادهبر 1های اقتصادیبررسی مقیاس بنگاه

شود که در سال آمده است. با توجه به نمودار مشاهده می« 3»در نمودار شماره  1390الی  1335های سال

                                           
حقوق بگیران بخش ومدیریت واحد تولید محاسبه شده است. این نسبت از تقسیم تعداد مزد اساس تعداد نیروی کار تحتهای تولیدی برشاخص مقیاس بنگاه 1

 بدست آمده است. 1390الی  1335های نفوس و مسکن خصوصی به تعداد کافرمایان در طی سرشماری
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فر را تحت مدیریت خود داشته است. این ن 33طور متوسط حدود های تولیدی هر کارفرما بهدر بخش 1335

نفر کاهش پیدا کرده است.  8به حدود  1390نفر و در سرشماری 4به حدود  1385نسبت در سرشماری 

های تولیدی با افت مقیاس بنگاه 1390و  1385، 1335های توان گفت در فاصله سالعبارت دیگر میبه

نیروی کار توسط هر کارفرما( مواجه شده است. بر این اساس  نفر 8و  4نفر به  33ای )از مدیریت قابل توجه

ها در اقتصاد ایران گویای این حقیقت است که همگام با ورود توان گفت که بررسی روند حرکت بنگاهمی

درآمدهای نفتی به اقتصاد و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات ایجاد شده در این نوع از درآمدها )به علت 

ری از متغیرهای بروزایی چون قیمت جهانی نفت(، اقتصاد کشور با افزایش نااطمینانی در فضای تأثیرپذی

 وکار مواجه شده است.کسب

 های اقتصادی )واحد: نفر نیروی کار(روند مقیاس بنگاه -3نمودار 

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران                   

« 4»گذاری دولتی، خصوصی و تغییرات صادرات نفت در نمودار شماره ررسی روند سرمایهز وجهی دیگر، با

گذاری، همگام با افزایش یا کاهش در درآمدهای نفتی، نوسان حاکی از این حقیقت است که، روند سرمایه

وسانات نرخ ها، نگذاریثباتی در سیاستهای ناشی از بیداشته است. هرچند برخی عوامل مانند نااطمینانی

اندازهای محدود جامعه به های قیمتی ارزی، انتظارات تورمی و سوق یافتن بخشی از پسارز و بروز جهش

گذاری در سمت بازارهای غیرتولیدی مانند بازار ارز، سکه و طال از عوامل اصلی نوسان نرخ رشد سرمایه

 آید. م این نوسانات به شمار میهای یادشده هستند، اما نوسان درآمدهای نفتی جزء عوامل مهسال
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 گذاری دولتی، خصوصی و تغییرات صادرات نفت )واحد: درصد(رشد سرمایه -4نمودار 
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 های زمانی بانک مرکزیمأخذ: سری 

ری اقدام گذاطور قابل توجهی به سرمایهها بهه این صورت که، هنگام افزایش قیمت نفت و رونق نفتی، دولتب

ای را با استفاده از منابع ای و واسطهکرده و در همین راستا عرضه تسهیالت بانکی و واردات کاالهای سرمایه

زا بر دهند، اما قیمت نفت و درآمدهای نفتی به صورت برونارزی درآمدهای نفتی به همان شدت افزایش می

دهد. گذاری را نیز به دنبال خود کاهش میشود و کاهش در درآمدهای نفتی، سرمایهاقتصاد تعیین می

شود. تغییرات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی تا حد ، مشاهده می«4»همانطور که در نمودار شماره 

گذاری بخش خصوصی نیز اغلب با همان زیادی با روند تغییرات درآمدهای نفتی هماهنگ بوده و سرمایه

شود که، در چارچوب نهادی ناکارآمد وجه به نمودار این نتیجه حاصل میروند تغییر کرده است. در واقع، با ت

گذاری و توسعه کشور را دچار نوسان کرده است. نوسان در درآمدهای نفتی، روند سرمایه 1اقتصاد کشور

گذاری به دلیل همراه بودن با شود که بدانیم، سرمایهاهمیت توجه به این مسئله از آنجا بیشتر نمایان می

های اقتصادی، طور ذاتی ماهیت نوسانی دارد و با نوسانات در درآمدهای نفتی و سیاستیسک بازدهی بهر

                                           
ت. به این صورت که، کشور ایران در زیرشاخص کیفیت های نهادی کشور گویای این حقیقت است که چهارچوب نهادی کشور ناکارآمد و رانتی اسبررسی شاخص 1

را، از بازه نمره شامل  2009در سال  -73/1و در بدترین حالت نمره  2003در سال  -33/1، در بهترین حالت نمره 2015الی  1996های قوانین و مقررات، طی سال
معنای تضمین حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها( در طی دوره  اکمیت قانون )به)بهترین حالت( کسب کرده است. در زیرشاخص ح 5/2)بدترین حالت( تا  -5/2

)بهترین  5/2)بدترین حالت( تا  -5/2را از بازه نمره شامل  2014در سال  -03/1و در بدترین حالت نمره  2001در سال  -41/0مورد اشاره، در بهترین حالت نمره 
توان گفت، ضعف قوانین و پاسداری رو، میه ضعیف کشور در پاسداری از حقوق مالکیت و احترام به قراردادهاست. ازاینحالت( کسب کرده است، که حاکی از جایگا

های استفاده منظور اطالع بیشتر از زیرشاخصقرار دارد. به خصوصی در اقتصاد ایران بخش هایفعالیت دامنه و عنوان مانعی بر سر راه گسترش نفوذحقوق مالکیت به

 ]19[ های حکمرانی مراجعه شود:ده به شاخصش
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گذاری گذارن بخش خصوصی به امر سرمایهسرمایه شود و لذا، از انگیزهتر میگذاری ناامنحیط سرمایهم

  .1شودکاسته می

 هناکارآمدی نحوه ورود درآمدهای نفتی در قوانین بودج -3-2

ریزان میزان نطق اصلی برای ورود درآمدهای نفتی در قوانین بودجه سنواتی به این صورت است که بودجهم

های گذشته و همچنین قیمت تقریبی متوسط صادرات نفت را براساس شرایط حاکم بر اقتصاد، عملکرد سال

رآمد ریالی حاصل از فروش منظور محاسبه دکنند. سپس بهبینی میهر بشکه نفت در بازارهای جهانی پیش

رو، مقدار متوسط صادرات روزانه نفت را در قیمت دالری هر بشکه نفت ضرب کرده و نفت در سال پیش

کنند. در نهایت، سهم بودجه از درآمدهای نفتی، پس ارزش دالری صادرات ساالنه نفت کشور را محاسبه می

و بانک  2شودهای توسعه کشور تعیین میه و برنامههای قانونی تعیین شده در قانون بودجاز کسر سهم محل

ای دولت را از درآمدهای نفتی با نرخ ارز رسمی مرکزی مطابق با قانون موظف است، هر سال سهم بودجه

 .3تبدیل به ریال کند

نحوه ورود منابع حاصل از نفت شود که بدانیم، اهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا بیشتر نمایان می

ای است که قیمت نفت، قیمت ارز و حتی مقدار صادرات نفت را به متغیرهای سیاست مالی گونهاقتصاد به در

شود. زا بوده و خارج از اراده کشور تعیین میتبدیل کرده است. در حالی که قیمت نفت، یک متغیر برون

های کالن و اساس سیاستقیمت ارز نیز متغیری بسیار مهم در سیاستگذاری ارزی کشور است که باید بر

پذیر و تولید صیانتی از این منابع مشخص شود. متأسفانه با بلندمدت کشور برای استفاده از منابع پایان

رو های پولی، ارزی، تجاری و انرژی کشور دنبالهنادیده گرفتن این اصول در سالیان گذشته، سیاست

های درآمدی در های نفتی، منجر به بروز انگیزههای مالی شده است. لذا، این شیوه ورود درآمدسیاست

ها همواره هنگام مواجهه با کاهش منابع حاصل که دولتطوریخصوص تعیین و تغییر نرخ ارز شده است، به

های صادراتی(، از طریق افزایش نرخ ارز )و در حقیقت از نفت )به دلیل کاهش قیمت نفت یا محدودیت

ریزی برای جای محدود کردن مصارف یا برنامهاند. بدین ترتیب بهتراز کردهکاهش ارزش پول ملی( بودجه را 

توان به دو عنوان مثالی در این زمینه میترین راه انتخاب شده است )بهافزایش منابع غیر نفتی همواره ساده

درصدی  50در پی کاهش حدود  1392برابر شدن قیمت محاسباتی ارز در هنگام تنظیم بودجه سال 

. اهمیت این مسأله از منظر فعاالن بخش خصوصی به این دلیل 4ها اشاره کرد(درات نفت به دلیل تحریمصا

                                           
 191ص ، ]4[ 1
 یابد.های نفت از نفت، در بودجه اختصاص میدرآمد حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، سهم مناطق محروم و سهم شرکت 2
 23ص ، ]11[ 3
 42-25 صص ،]13[ 4
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شود و ساختار تولید کشور نیز وابستگی است که نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد محسوب می

ای، اساس مالحظات بودجههای ارزی بررو، تبعیت سیاستازاین باالیی به واردات و به تبع آن به ارز دارد.

ها و شرایط مختلف شده های ارزی کشور در زمانپذیر بودن سیاستبینیمندی و پیشموجب عدم قاعده

گیری فعاالن اقتصادی تواند تصمیماست. این امر نیز با ایجاد نااطمینانی در زمان و میزان تغییر نرخ ارز، می

 .در رابطه با آینده را با مشکل مواجه سازد

حتی اگر نرخ ارز در بودجه ثابت بماند و تنها حجم دالری که برای تسعیر  همچنین باید در نظر داشت که،

بانک مرکزی نتواند یا نخواهد تمام ارزهای نفتی را به فروش برساند و رود افزایش یابد و به بانک مرکزی می

های خارجی بانک مرکزی زایش داراییآوری کند، باز هم پایه پولی از کانال افپول منتشر شده را جمع

ثبات کننده بر اقتصاد برجای خواهد گذاشت. آشکار یابد که این مسأله نیز تبعات تورمی و بیافزایش می

ای بر اقتصاد دارد. بروز تورم از ابعاد گوناگونی مانند کاهش رفاه و قدرت است که تورم آثار نامطلوب گسترده

های تولید، گذاری، افزایش ریسک و هزینهانداز سرمایهو تیره شدن چشم خرید مردم، بروز نااطمینانی

وکار و فعال شدن انتظارات تورمی در آینده، بر عملکرد بخش خصوصی واقعی نامساعد شدن فضای کسب

 سازد. های تولیدی و مولد اقتصاد وارد میای سنگین را به بنیانگذارد و ضربهتأثیر منفی بر جای می

 در اسناد بودجه اکارآمدی رویکرد حاکم بر افزایش درآمدهای مالیاتین -3-3

، اجزای «5»منظور واکاوی رویکرد حاکم بر کسب درآمدهای مالیاتی در اسناد بودجه در نمودار شماره هب

شود که، آمده است. با توجه به نمودارها مشاهده می 1395الی  1384های درآمدهای مالیاتی در طی سال

ترین جزء درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی با میانگین عمده

درصد و مالیات بر کاالها و  23درصد است. در مرحله بعد مالیات بر واردات با میانگین سهم  42سهم 

درصد و  13یانگین سهم گیرند و در نهایت مالیات بر درآمد با مدرصد قرار می 18خدمات با میانگین سهم 

دهنده ترین سهم از درآمدهای مالیاتی را در بین اجزای تشکیلدرصد کم 3مالیات بر ثروت با میانگین سهم 

مالیات بر کاالها  شود که سهم دو جزءودار مشاهده میاند. همچنین براساس نممالیات به خود اختصاص داده

های مورد بررسی در های غیرمستقیم دولت در طی سالمالیات و خدمات و مالیات بر واردات به عنوان منابع

، سهم مالیات بر 1395الی  1384های سالقوانین بودجه جا شدن با هم است به این صورت که در حال جابه

 در حالی که سهم مالیات درصد کاهش یافته است، 3/16درصد به  2/26از  های مالیاتیواردات از کل درآمد

 درصد افزایش یافته است. 4/35درصد به  64/7دمات از بر کاالها و خ
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 سهم اجزای درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه )واحد: درصد( -5نمودار 

 
 1384-1395های مأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه در سال  

 

، «6»در نمودار شماره  1395الی  1384های طی سال مالیاتی درآمدهای یافته تحقق اجزای بررسی سهم

باالترین سهم را از  ،درصد 43نیز گویای این حقیقت است که، مالیات بر اشخاص حقوقی، با سهم بیش از 

 22است و مالیات بر واردات با متوسط سهم نزدیک به یافته دولت تشکیل داده درآمدهای مالیاتی تحقق

از درآمدهای  ءعنوان دومین و سومین جزدرصد به 18 درصد و مالیات بر کاالها و خدمات با متوسط سهم

 47/3و 7/13مالیاتی تحقق یافته قرار دارند و در نهایت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت با متوسط سهم 

   اند.ترین سهم از درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت را به خود اختصاص دادهدرصد کم
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 ق یافته درآمدهای مالیاتی دولت )واحد: درصد(سهم اجزای تحق -6نمودار

 
 1384-1395های در سالگزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه مأخذ: 

 

منظور این که مشخص شود در اسناد بودجه سنواتی و عملکرد دولت کدام جزء از اجزای ای دیگر بهاز زاویه

، متوسط «7»زایش بیشتری مواجه شده است، در نمودار شماره دهند درآمدهای مالیاتی دولت، با افتشکیل

الی  1384های دهنده درآمدهای مالیاتی هم در اسناد بودجه و هم در عمل طی سالرشد اجزای تشکیل

شود، اگرچه مالیات بر اشخاص حقوقی چه در اسناد بودجه و چه آمده است. همانطور که مشاهده می 1395

دهد، اما بیشترین متوسط رشد اجزای درآمدهای درآمدهای مالیاتی را تشکیل می ای ازدر عمل سهم عمده

درصد در  5/36درصد در اسناد بودجه و  34/44مالیاتی مربوط به مالیات بر کاالها و خدمات با متوسط رشد 

 میان اجزای تحقق یافته درآمدهای مالیاتی است. 
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 )واحد: درصد( 1384-1395 بودجه و عملکردلیاتی در اسناد متوسط رشد اجزای درآمدهای ما -7نمودار 

 
 1384-1395های مأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه در سال  

منظور بررسی این موضوع که فشار مالیاتی بر فعالین اقتصادی با چه سازوکارهایی و ر این اساس، در ادامه بهب

ریزی در طور ویژه به واکاوی رویکرد نظام بودجهبه شود،بودجه سنواتی وارد می هایی در قوانیناز چه کانال

ترین سهم عمده عنوان جزئی کههای تشکیل دهنده مالیات بر اشخاص حقوقی بهکسب مالیات در زیر بخش

توسط ئی که بیشترین معنوان جزدرآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده و مالیات بر کاال و خدمات به

 پردازیم. رشد درآمدهای مالیاتی را داشته است، می

نتیجه شد، مالیات بر اشخاص « 6»و « 5»همانطور که از نمودارهای شماره مالیات بر اشخاص حقوقی:

دهد. در حالی که در پی رکود ترین سهم در میان اجزای درآمدهای مالیاتی را تشکیل میحقوقی عمده

–های تولیدی رفت که در خصوص مالیات بخشپنج سال اخیر این انتظار می حاکم بر اقتصاد کشور در طی

نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به هایی که بههایی صورت گیرد و در مقابل بخشصنعتی بازنگری

 های داللی، سوداگری و...( در دایر شمول مالیات قرارفعالیت دلیل شفاف نبودن سیستم درآمدزایی )همانند

ای از درآمد مالیاتی را مالیات بر تنها سهم عمدهگرفتند، مورد هدف قرار گیرند. این در حالی است که نهنمی

های اخیر، شود که در سالمشاهده می« 8»اشخاص حقوقی تشکیل داده است بلکه بر اساس نمودار شماره 

تعدیل شده با تورم( با نرخ رشد عموما تناسب دقیقی میان نرخ رشد مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی )

  اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالین اقتصادی است، وجود نداشته است.
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 )واحد: درصد( 1390ص حقوقی به قیمت ثابت سال انرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد مالیات اشخ -8نمودار 

 
 ماگرهای اقتصادی بانک مرکزیو ن مأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه     

ابعاد اهمیت حساس شدن به این مسأله از وجهی دیگر آن است که بررسی عملکرد اجزای مالیات بر 

ترین جزء ، گویای این حقیقت است که در عمل عمده«1»اشخاص حقوقی براساس اطالعات جدول شماره 

درصد است.  66یردولتی با متوسط سهم مالیات بر اشخاص حقوقی، مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی غ

ای از فشار مالیاتی حاصل از مالیات بر اشخاص حقوقی بر این آمار حاکی از آن است که، بخش عمده

 .1شوداشخاص حقوقی غیر دولتی وارد می

 

 

 

 

 




 

 

                                           
 33ص ، ]1[ 1
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 عملکرد اجزای مالیات بر اشخاص حقوقی )واحد: هزار میلیارد تومان( -1جدول 

شرح
عملکرد 

1392

 عملکرد 

1393

عملکرد 

1394

عملکرد 

1395

رشد 1393 

نسبت به 1392

رشد 1394 

نسبت به 1393

رشد 1395 

نسبت به 1394

17/9423/9828/7431/7233/6719/8510/37مالیات بر اشخاص حقوقی

3/234/074/855/58_ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی

18171718سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی )درصد(

2/43/724/16/4_ مالیات عملکرد اشخاص حقوقی دولتی

13161420سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی )درصد(

0/020/030/02_ مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی

0000سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی )درصد(

12/1916/0619/6919/74_ مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی

68676962سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی )درصد(

_ مالیات علی الحساب شرکت های دولتی در 

حال واگذاری
0/10/10/08

1000سهم از مالیات بر اشخاص حقوقی )درصد(

26/0119/1615/05

55/0010/2256/10

50/00-33/33

31/7522/600/25

0/00-20/00

 
 1384-1395های اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه در سالمأخذ: گزیده آمار   

ویژه اشخاص حقوقی غیردولتی باید شایان ذکر است که اخذ درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی به

های رونق و رکود اقتصادی باشد. به این معنا که، در شرایط رونق اقتصادی، منطقی است متناسب با چرخه

منظور ه از اشخاص حقوقی دولتی افزایش یابد. در حالی که، در شرایط رکود اقتصادی، بههای اخذ شدمالیات

های از عرصه فعالیت رسمی در اقتصاد، منطقی کار و جلوگیری از خروج بنگاهوکمک به بهبود محیط کسب

دات در زمینه ها از طریق اخذ مالیات وارد نشود. بلکه از طریق ایجاد تمهیاست، که فشار مضاعف به شرکت

وصول مالیات مانند گسترش خدمات دولت الکترونیک در زمینه پرداخت مالیات و عدم ایجاد فشار مضاعف 

های ادامه کنند، زمینهطور رسمی و قانونی فعالیت دارند و اقدام به پرداخت مالیات میهایی که بهبر بنگاه

الیاتی آنها را فراهم کرد. ضمناً یک اقدام دیگر ها در بخش رسمی و یا جلوگیری از فرار محضور این شرکت

های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باشد، به جای افزایش مالیات بر در شرایط رکودی باید گسترش پایه

های غیردولتی. چراکه، افزایش مالیات از اشخاص حقوقی غیر دولتی تبعات منفی همچون کاهش شرکت

تواند موجبات تداوم رکود و تولیدی را به همراه خواهد داشت و این مسأله خود میگذاری های سرمایهانگیزه

 و کند شدن رشد اقتصادی کشور را ایجاد کند.

مشاهده شد که  «6»و « 5»مطابق با اطالعات ارائه شده در نمودارهای شماره مالیات بر کاالها و خدمات: 

خدمات در حال جایگزین شده با مالیات بر واردات  ، مالیات بر کاالها و1395الی  1384های سالطی 

عنوان دو جزء تشکیل دهنده درآمدهای مالیاتی است. همچنین مطابق با اطالعات ارائه شده در نمودار به
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های طور متوسط بیشترین رشد را در طی سالگیری شد که مالیات بر کاالها و خدمات به، نتیجه«7»شماره 

آوری مالیات به روش نتیجه به معنای این است که رویکرد دولت در جمع این دو مورد بررسی داشته است.

باشد. مطابق با اطالعات جدول غیرمستقیم در اسناد بودجه سنواتی متمرکز بر مالیات بر کاال و خدمات می

بر ترین اجزای مالیات بر کاالها و خدمات، مالیات شود که، در عمل عمدهنیز مالحظه می« 2»شماره 

افزوده و درصدی مالیات بر ارزش 15و  75باشد. متوسط سهم های نفتی میافزوده و مالیات بر فرآوردهارزش

ای از های نفتی از مالیات بر کاالها و خدمات، گویای این حقیقت است که بخش عمدهمالیات بر فرآورده

افزوده و مورد اشاره )مالیات بر ارزشافزایش مالیات بر کاالها و خدمات توسط افزایش مالیات بر دو جزء 

 شود.های نفتی( پاسخ داده میمالیات بر فرآورده

 ومان(تعملکرد اجزای مالیات بر کاالها و خدمات )واحد: هزار میلیارد  -2جدول 

شرح
عملکرد 

1392

 عملکرد 

1393

عملکرد 

1394

عملکرد 

1395

رشد 1393 نسبت 

به 1392

رشد 1394 نسبت 

به 1393

رشد 1395 نسبت 

به 1394

13/5721/6324/6533/80591437مالیات بر کاالها و خدمات

2/143/213/235/27_ مالیات بر فروش فرآورده های نفتی

16151316سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(

0/0070/010/010/01_ دو درصد مالیات سایر کاالها

0000سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(

10/3216/719/7422/49_ مالیات بر ارزش افزوده

76778067سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(

0/150/270/270/3_ عوارض خروجی مسافر از مرزهای کشور

1111سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(

0/250/240/250/33_ مالیات بر فروش سیگار

2111سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(

0/370/60/550/62_ مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل

3322سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(

0/330/60/5990/96_ مالیات شماره گذرای خودرو

2323سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(

0003/82_ سایر

00011سهم از مالیات بر کاالها و خدمات )درصد(
_ _ _

60 0 82

13 -8 62

32 4 -4

11 0 80

14 18 62

0 0 43

63 1 50

 
 1384-1395های مأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه در سال

دهنده مالیات بر کاالها و خدمات، یک مالیات ترین اجزای تشکیلعنوان یکی از مهمافزوده بهالیات بر ارزشم

افزوده در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش ای است و این نوع مالیاتچند مرحله

س شدن به این نوع شود. ابعاد اهمیت حساها در هر مرحله اخذ میکاالها و خدمات تولید شده توسط بنگاه

گردد که بدانیم، از ابتدای اجرای این قانون برای مؤدیان از جمله تولیدکنندگان مالیات از آنجا دوچندان می
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های اخیر به دلیل شرایط رکودی کشور، بار مشکالت ناشی از وجود آمده که در سالمشکالتی بهداخلی، 

 آثار نا مطلوبی بر گستره فعالیت آنها داشته است. اجرای این قانون برای تولیدکنندگان تشدید شده و

افزوده با تمام ، اجرای قانون مالیات بر ارزش1های مجلسبراساس مطالعه صورت گرفته توسط مرکز پژوهش

های اقتصادی داشته، مشکالتی را برای تولیدکنندگان کشور سازی فعالیتهایی که در بحث شفافمزیت

الت، اغلب ناشی از احکام مبهم قانون، اجرای ناصحیح قانون و یا نبود بسترهای وجود آورده که این مشکبه

الزم برای اجرا و عدم اطالع کامل مؤدیان از این قانون و یا از تفسیر ناصحیح ممیزین مالیاتی از احکام قانون 

عدم معافیت زنجیره افزوده در مقابل شود. معافیت برخی کاالها و خدمات نهایی از مالیات بر ارزشناشی می

( این قانون، برخی از کاالها و خدمات از پرداخت 12)طبق حکم ماده )ای تولید آنها پیشین و مواد واسطه

اند، در حالی که در فرآیند ساخت و تولید اکثر این کاالها، از مواد اولیه و افزوده معاف شدهمالیات بر ارزش

ای مشمول مالیات هستند و تولیدکنندگان، کاالهای واسطه گردد که اینای استفاده میکاالهای واسطه

توانند آن را طبق فاکتور اند، اما در زمان فروش کاالی نهایی، نمیمالیات آن را در طی فرآیند تولید پرداخته

طور کامل کننده نهایی دریافت نمایند، از طرفی هم مالیات پرداختی در مراحل قبل نیز بهفروش از مصرف

 . باشد(استرداد از سازمان امور مالیاتی نمیقابل 

توان به زمانبر بودن استرداد از دیگر معضالت ایجاد شده در فرآیند اجرای این قانون برای تولیدکنندگان می

شود(، دوره کوتاه زمانی برای ارائه های قابل قبول تلقی میمالیات پرداختی کاالهای معاف )که جزء هزینه

اخت مالیات توسط مؤدیان، شفاف نبودن گستره انواع کاالهای معاف از مالیات، معضل اظهارنامه و پرد

های کامل شناسایی و احراز اعتبار مالیاتی فعاالن اقتصادی برای انجام معامالت، عدم وجود زیرساخت

در عملکرد  نحویافزوده اشاره کرد که بهافزاری برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزشافزاری و سختنرم

 های تولیدی اخالل وارد کرده است.فعاالن اقتصادی بخش

 های عمرانی در اسناد بودجهبه هزینه های جاریهزینه اولویت -3-4

ررسی اسناد بودجه حاکی از این حقیقت است که بزرگترین محل انجام مصارف عمومی دولت مربوط به ب

های جاری در قوانین بودجه ، هزینه«9»ودار شماره که براساس نم طوری، بهاست مخارج جاری دولت

های این نوع از هزینهشود، برابر شده است و همانطور که مشاهده می 6، بیش از 1395الی  1384های سال

« 10»، طی دوره مورد بررسی همواره روند رو به افزایشی داشته است. همچنین براساس نمودار شماره دولت

های جاری تشکیل درصد از مصارف دولت در قوانین بودجه مصوب را هزینه 60قل شود که حدامشاهده می

 گیرد. دولت در اقتصاد نشأت می ، که این موضوع نیز از گسترده شدن حوزهدهدمی

                                           
 2-5 صص، ]14[ 1
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 های سرمایه در قوانین بودجه )واحد: هزار میلیارد تومان(های جاری و تملک دارییهزینه -9نمودار 

 
 1384-1395های ذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه در سالمأخ      

 
 

 )واحد: درصد( 1395الی  1384سهم مصارف عمومی دولت در قوانین بودجه -10نمودار 

 
 1384-1395های مأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه در سال     

طور های عمرانی( که نه تنها بهای )هزینههای سرمایهه که اعتبارات تملک داراییین امر در حالی است کا

شود، بلکه به صورت غیر های زیربنایی و تقویت بنیه تولیدی جامعه میمستقیم باعث گسترش ظرفیت

مصارف درصد از  30بخشد، در بهترین حالت کمتر از های اقتصاد را نیز بهبود میمستقیم فعالیت سایر حوزه

مشاهده « 9»دولت در اسناد بودجه سنواتی را به خود اختصاص داده است و همانطور که در نمودار شماره 
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ها افزایش و در برخی از شود، مخارج عمرانی در طی زمان با نوساناتی مواجه بوده، در برخی از سالمی

های عمرانی تنها چهار برابر زینهها کاهش یافته است و در طی دوره مورد بررسی در قوانین بودجه هسال

های ترین دلیل این موضوع، گسترش حجم دولت در اقتصاد و روند رو به گسترش هزینهشده است. عمده

ای از منابع عمومی دولت جاری است. چراکه، گسترش بخش دولتی در اقتصاد کشور موجب شده سهم عمده

 های عمرانی ناتوان گردد.مین مالی هزینههای جاری شود و از این گذر دولت در تأصرف هزینه

در نمودار  1395الی  1384های های جاری و عمرانی طی سالای دیگر، بررسی درصد تحقق هزینهاز زاویه

 96های جاری دولت به میزان هزینه طور متوسط در هر سال، حاکی از این حقیقت است که به«11»شماره 

های جاری است زیرا ناپذیری هزینهانعطافناشی از چسبندگی و درصد محقق شده است. دلیل این امر 

های جانبی آن است. لذا دشواری در کاهش این های پرسنلی و هزینههای جاری عمدتاً پرداختهزینه

های دولت بینیرو، عدم تحقق پیشهای جاری کاسته نشود. از همینمنجر شده از رقم مطلق هزینه هانهیهز

منابع، محدودیت چندانی برای این گروه از مصارف دولت ایجاد نکرده است. در حالی که بررسی  در بخش

ای دارد، های سرمایههای عمرانی، نشان از عدم تحقق قابل توجه در مخارج تملک داراییدرصد تحقق هزینه

 هایی ماننددر سال های عمرانی دولت محسوس بوده وای که روند رو به کاهش میزان تحقق هزینهگونهبه

بینی شده در قوانین بودجه های عمرانی پیشدرصد از هزینه 39و  38تنها حدود  1392و  1391های سال

 .سنواتی تحقق یافته است

 های جاری و عمرانی )واحد: درصد(درصد تحقق هزینه -11نمودار

 
 1384-1395 هایمأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه در سال
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های جاری و چسبندگی این مخارج در کنار کمبود منابع تحقق یافته دولت، اساس، سهم باالی هزینهراین ب

های جاری شده است. در های عمرانی به هزینهدر عمل منجر به تخصیص منابع مالی مربوط به بخش هزینه

ی باعث شده است تا دولت هنگام های جارخصوص در پرداختواقع، وجود کسری بودجه دائمی دولت به 

های جاری از سهم ای با هدف پوشش بخشی از هزینهتخصیص درآمدهای خود به مصارف بودجه

های عمرانی را با مشکل تخصیص اعتبار مواجه سازد. این های عمرانی بکاهد و در نتیجه طرحپرداخت

جه به نمودار، نسبت عملکرد اعتبارات قابل مشاهده است. با تو« 12»وضوح در نمودار شماره  موضوع به

 1395درصد در سال  12به  1384درصد در سال  33های جاری نه تنها نزولی بوده )از عمرانی به هزینه

نسبت عملکرد اعتبارات  1395عنوان مثال در سال بسیار پایین است. به کاهش یافته است(، بلکه این نسبت

 2/1واحد اعتبارات جاری،  10ازای هر به 1395این معنا که در سال درصد است، به  12ای عمرانی به هزینه

 . 1واحد اعتبارات عمرانی در کشور تخصیص داده شده است

 (درصد)یجار اعتبارات بهی عمران اعتبارات عملکرد نسبت -12نمودار

 
 14737ای، شماره مسلسل:های سرمایهدارایی های تملک، طرح1395های مجلس، بررسی الیحه بودجه سال مأخذ: مرکز پژوهش     

 1388های گردد که بدانیم، در طی سالابعاد اهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا بیشتر نمایان می

درصد از برنامه  44/72 2های عمرانی ملی با وزن مالیدرصد از پروژه 22/67طور متوسط، به 1392الی 

در سال  7/12های ملی خاتمه یافته از اند و مدت اجرای پروژهر بودهتبندی مصوب در بودجه عقبزمان

ترین دلیل تأخیر و توقف در اجرای عمده . همچنین،یافته استافزایش  1392در سال  4/15به  1388

                                           
 3ص ، ]15[ 1
 های مربوطه است.ها، برابر با درصد اعتبار کل آن تعدادپروژه، از کل اعتبار پروژهوزن مالی تعدادی پروژه مشخص از یک گروه از پروژه 2
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های درگیر با مشکل درصد از تعداد پروژه 69های عمرانی کاستی در عوامل اعتباری با سهم متوسط طرح

این موضوع به روشنی از عدم تحقق منابع برآورد شده در قوانین بودجه و اختصاص سهم . 1تأخیر است

 جاری دولت حکایت دارد.های هزینه های عمرانی بههزینه

های عمرانی برای بخش ای دیگر اهمیت حساس شدن به ارزش ارقام مصوب و محقق شده طرحاز زوایه

های عمرانی، با ایجاد تقاضا برای گذاریوسعه سرمایهتنیم، شود که بداخصوصی، از آنجا بیشتر نمایان می

آالت و نیروی کار بخش خصوصی را خدمات بخش خصوصی، افزایش اشتغال عوامل تولید از جمله ماشین

کاره موجب های نیمههمراه خواهد داشت. لذا، کافی نبودن اعتبارات عمرانی و وجود انبوهی از طرحبه

ها به شکل ناکافی و به اصطالح قطره چکانی اعتبار داده شود. پرداخت اعتبارات شتر طرحشود تقریباً به بیمی

ها نتوانند حقوق و دستمزد کارکنان خود را تأمین کنند. این موضوع شود آنناکافی به پیمانکاران موجب می

خصوصی، نسانی بخشتر از آن نیروی اآالت و تجهیزات و مهمشود که بخشی از ماشینمنجر به این امر می

های تر از ظرفیت خود و به شکل ناکارا فعالیت داشته باشند. درکنار این مسأله، تأخیر و توقف طرحپایین

های اقتصادی جدی در وضعیت درآمدی صاحبان عوامل تولید با ایجاد پیامدهای عمرانی عالوه بر بروز چالش

بندی زمانهمچنین، تأخیر در برنامه  .سازدتصاد وارد میتری را بر اقاجتماعی ناشی از بیکاری تبعات سنگین

شود. ها میها به علت افزایش قیمتهای تمام شده طرحهای عمرانی، موجب افزایش هزینهبرداری طرحبهره

بندی در زمان های پروژه و برآورد قیمت ارائه شده از سوی پیمانکاران، براساس برنامهزیرا ارزیابی هزینه

ریزی شده، موجب ده زمانی مشخص است. بر این اساس، خارج شدن پروژه از سقف زمانی برنامهمحدو

های اجرا های تعدیل )افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه، دستمزد عوامل تولید( نیز به هزینهشود هزینهمی

 همراه خواهد داشت. افزوده شود و این امر کاهش حاشیه سود پیمانکاران را به 

شود تا بر این، عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت و پرداخت اعتبارات به پیمانکاران موجب میوه عال

رو، به سیستم بانکی بدهکار پیمانکاران نتوانند تعهدات خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند ازاین

های عمرانی، ت اعتبارات پروژهشوند. لذا، این ناهماهنگی به وجود آمده به علت تأخیرهای دولت در پرداخمی

متوقف کند. بلکه، آثار ناخوشایندی بر اعتبار پیمانکاران نزد  مدتی را برای اجرای پروژه است نه تنها ممکن

 ها و مؤسسات مالی دارد. بانک

های عمرانی به نفع مخارج جاری و عدم تحقق کامل اعتبارات در نظر گرفته شده در لذا، برداشت از هزینه

کند. بلکه، تقاضا روی فعاالن اقتصادی نقش ایفا میتنها به عنوان مانعی اساسی پیشاد بودجه سنواتی، نهاسن

رو، حوزه فعالیت بخش خصوصی را با رکود مواجه دهد و ازاینبرای خدمات پیمانکاران را نیز کاهش می
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تنها در تحقق اعتبارات عمرانی، نه سازد. بر این اساس، بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که با الزام درمی

ای کشور گام بردارد، بلکه افزایش تقاضا برای خدمات پیمانکاران بخش راستای پیگیری اهداف توسعه

 خصوصی در اقتصاد را رونق بخشد.  خصوصی را نیز ایجاد کند و از این طریق حضور بخش

 سناد بودجه در ا های عمرانیتسلط رویکردهای سیاسی بر تصویب طرح -3-5

های جاری در اسناد بودجه موجب برداشت از تر بیان شد، اولویت تخصیص منابع به هزینهمانطور که پیشه

های عمرانی به علت نارسایی در تخصیص اعتبار با اعتبارات عمرانی شده و این امر موجب شده که طرح

افزاید، تسلط رویکردهای سیاسی بر رانی میهای عمبر روند تأخیر طرح دیگری مؤلفهتأخیر مواجه شوند. اما 

های عمرانی در بودجه گویای های عمرانی در اسناد بودجه است. زیرا، بررسی روند تصویب طرحتصویب طرح

های نزدیک به زمان انتخابات دولت و مجلس، بدون توجه به بنیه اجرایی دولت دوره دراین حقیقت است که 

شود که در خورند و این موجب میمحابا کلید میطور بیهای عمرانی بهحطر ،و همچنین توان مالی کشور

ها تعلق گیرد، که این امر چکانی به تعداد بسیار زیادی از پروژهعمل بودجه اندک و ناکافی به صورت قطره

ر، عبارت دیگ به دهد.شدت کاهش میهای عمرانی بهموقع طرحنیز توان اجرایی دولت را برای اتمام به

های عمرانی جدید قابل توجهی، بدون شود که پروژههای انتخابات موجب میهای سیاسی در سالانگیزه

لحاظ توان اجرایی و مالی و حتی بدون برخورداری از توجیه فنی و مالی، در اسناد بودجه مصوب شوند که 

 . 1کندد کشور تحمیل میهای عمرانی را بر اقتصااین مسأله نیز طی سالیان دراز حجم عظیمی از طرح

هایی است که های جدید در قوانین بودجه یکی از چالشرو، تسلط رویکردهای سیاسی در تصویب طرحازاین

های عمرانی از یک اند. زیرا تسلط این وضعیت بر تصویب طرحفعالین اقتصادی بخش خصوصی با آن مواجه

دار و مورد نیاز برای حضور فعاالن ی اولویتهاهای جدید، طرحشود که در تصویب طرحسو، موجب می

اقتصادی پایین  –ها با توجیه فنی های اقتصادی در نظر گرفته نشود و طرحاقتصادی به صحنه فعالیت

های سیاسی بدون توجه به اعتبارات ها با انگیزهمصوب شوند و از سوی دیگر، تصویب تعداد زیادی از طرح

ه، موجب نارسایی در تخصیص اعتبار و طوالنی شدن در مراحل مختلف شده در اسناد بودجتخصیص داده

برداری واسطه طوالنی شدن زمان بهره شود، فعاالن اقتصادی بهتنها موجب میاجرای طرح شده که این امرنه

شرح آنچه در بخش قبل تشریح های عمرانی از منافع آن محروم بمانند، بلکه مشکالت متعددی نیز بهاز طرح

 کند.، بر بخش خصوصی تحمیل میشد
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 ریسک برای رفع آن های پرروش اعمالو  گسترده بودن کسری بودجه دولت -3-6

های اقتصاد و ریزان به ظرفیتعدم توجه بودجههای سنواتی کشور، حاکی از قوانین بودجهررسی عملکرد ب

توان بخش اعظمی از کسری که می طوریهای ساالنه است، بهبینی شده در بودجهتوانایی خلق منابع پیش

 عملکرد اسناد بودجه سنواتی پنهان دانست. زیرا بررسی های دائمی دولت را از نوع کسری بودجهبودجه

از درآمدهای خود در هر  بینانهبا برآورد غیر واقع ها در سنوات گذشته حاکی از این حقیقت است که دولت

نهایت، عدم تحقق این درآمدها، آنها را در انجام تعهداتشان با کسری اند که در شده، متعهد به مخارجی سال

زا مثل تحریم، کاهش قیمت نفت و یا شرایط های بروناست، هرچند بروز برخی رویداد بودجه مواجه کرده

 رکودی، کسری بودجه را تشدید کرده است.

شود، کسری طور که مشاهده مینشان داده شده است. همان« 13»روند کسری بودجه در نمودار شماره 

طور متوسط با رشد ساالنه ، براساس آمارهای اسمی به1395الی  1384های بودجه دولت در فاصله سال

درصدی مواجه شده است،  78/15طور متوسط با رشد ساالنه درصدی و براساس آمارهای حقیقی به 11/33

دارد. درواقع،  (ویژه در سنوات اخیربه)دولت  که این آمار حکایت از گسترده و عمیق بودن کسری بودجه

ریزی کشور دارد و این مسأله بروز دایمی کسری بودجه در مالیه دولت حکایت از ناکارآمدی سیستم بودجه

قطع تبعات منفی برای اقتصاد کشور و فعاالن بخش خصوصی وارد ساخته است. چراکه جدا از آثاری  طوربه

کند، نحوه تأمین مالی کسر بودجه نیز آثار مخربی را بر اقتصاد صاد تحمیل میکه بروز کسری بودجه به اقت

 سازد. میتحمیل 
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 لیارد تومان(یکسری بودجه دولت )واحد: هزار م –13نمودار

 
 مأخذ: گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی بخش مالی و بودجه           

ها برای دولتأمین مالی کسری بودجه حاکی از این نتیجه است که، های صورت گرفته در راستای تبررسی

دهه طی  عنوان نمونه،کنند، بهتفاده میهای پرریسک و ناکارآمد استأمین کسری بودجه خود عمدتاً از روش

مثل استقراض از بانک مرکزی )یا پولی کردن کسری بودجه(، افزایش نرخ هایی همواره دولت از روش اخیر،

پوشاندن کسری بودجه استفاده  دار و... برایهای انرژی، انتشار اوراق بدهی مدتافزایش قیمت حاملارز، 

هایی برای تأمین مالی کسری بودجه، بروز و تشدید کرده است و آشکارترین نتیجه استفاده از چنین روش

های یا افزایش قیمت حاملتورم بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه نشر پول یا اعتبار، افزایش نرخ ارز و 

طور موقتی مشکل کسری بودجه دولت را برطرف انرژی منابع مالی الزم را در اختیار دولت قرار داده و به

های دولت از نشر پول، این نحوه تأمین مالی به افزایش هزینهکرده است اما به خاطر بروز امواج تورمی ناشی 

 . 1ودجه دولت را تشدید کرده استدر آینده منجر شده و از این گذر کسری ب

های جاری دولت باعث شده است، تا دولت ویژه در پرداختعنوان مثال، وجود کسری بودجه دائمی، بهبه

های جاری از سهم ای با هدف پوشش بخشی از هزینههنگام تخصیص درآمدهای خود به مصارف بودجه

نی را با مشکل تخصیص اعتبار مواجه سازد و این امر های عمراهای عمرانی بکاهد و در نتیجه طرحپرداخت

شود. در حالی  ها و ایجاد تأخیر در مراحل مختلف اجرای طرحنیز موجب تخصیص ناکافی اعتبارات به طرح

                                           
دهد، توان گفت تمام متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار میطور قطعی میصاد تحمیل خواهد کرد و بهای بر اقتالبته باید تذکر داد تورم تبعات بسیار گسترده 1

 شده است. ای آن پرداختهخاطر تأکید بر موضوع بودجه تنها بر آثار بودجهدر اینجا به
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های اقتصادی محسوب های عمرانی، هم بسترساز حضور مؤثر بخش خصوصی به صحنه فعالیتکه طرح

همراه دارند. لذا، پوشاندن کسری بودجه  خدمات بخش خصوصی را به شوند و هم افزایش تقاضا برایمی

دولت از طریق اعتبارات عمرانی تأثیر منفی بر عملکرد فعاالن اقتصادی داشته و با کاهش تقاضا برای خدمات 

 کند.های عمرانی، دامنه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد را محدود میپیمانکاران طرح

ز این حقیقت است که کسری بودجه گسترده، دولت را ناگزیر از این امر ساخته که همچنین، شواهد حاکی ا

منظور تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز خود از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی وام بگیرد. همانطور که در به

 1395 الی 1384های شود، میزان بدهی دولت به نظام بانکی در طی سال، مشاهده می«14»نمودار شماره 

ای از بدهی دولت به نظام بانکی بخش عمده 1386الی  1384های رو به افزایش بوده است. در طی سال

ها از بدهی به بعد بدهی دولت به بانک 1387ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است، اما از سال 

 1394الی  1390های سال شود در طیدولت به بانک مرکزی پیشی گرفته است و همانطور که مشاهده می

  این روند شدت بیشتری به خود گرفته است.

 وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی )واحد: هزار میلیارد تومان( - 14نمودار 

 
 : بانک مرکزیاخذم          

 

بخش ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بر عملکرد دولت به بانک شدن بدهی شایان توجه است که گسترده

ها به علت محدودیت منابع، توانایی ارائه تسهیالت به خصوصی تأثیر منفی برجای خواهد گذاشت. زیرا، بانک

های اقتصاد کمبود ترین مشکل بنگاهفعاالن اقتصادی بخش خصوصی را نخواهند داشت و از آنجا که مهم

تنها توانایی گسترش قتصادی نهشود که فعاالن انقدینگی است، این راه پوشاندن کسری بودجه، موجب می
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حوزه فعالیت خود را نداشته باشند، بلکه به علت کمبود نقدینگی به صورت ناکارآمد و زیر ظرفیت به حیات 

 اقتصادی خود ادامه دهند. 

ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی باید گفت که بخشی از این در توضیح گسترده شدن بدهی دولت به بانک

 بخش هایبدهی منظور تأمین مالیکردن رقم انتشار اوراق مشارکت دولتی به اضافه گستردگی ناشی از

در . است حاصل شده غیردولتی اعتباری مؤسسات و هابانک به ها و مؤسسات دولتی(،دولتی )دولت، شرکت

 مشارکت انتشار اوراق افزایش و 1دولت از مطالبات هایحساب افزایش دلیل به بعد، به 1387 سال واقع، از

 به ها،بانک به های دولتیدولت و شرکت بدهی بانکی، غیر اعتباری مؤسسات و هابانک نزد دولتی بخش

یکی دیگر از عوامل توضیح دهنده افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، مربوط به  .است یافته افزایش شدت

مسکن مهر است. عالوه بر دو  منظور سود تعهد شده دولت در زمینه طرحبدهی دولت به بانک مسکن به

نشان کرد که عامل مورد اشاره )انتشار اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر(، باید خاطر 

هایی است که ها، مربوط به اصل و سود تعهدات و تضمینبخش قابل توجهی از مطالبات دولت به بانک

اند و ها ارائه دادهتسهیالت متعدد نسبت به بانکنهم و دهم( در قبال  ویژه دولتهای مختلف )بهدولت

 ها نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیالت، مبالغبانک

 بدهی افزایش از بخشی است بدیهی. اندکرده ثبت دولت از مطالبات سرفصل حساب در را آن سود و اصل

 در مستمر صورتبه و گرفته تعلق تسهیالت این به که است هایییمهجر دلیل به نیز هابانک به دولت

 . 2انباشته شده است دولت از مطالبات سرفصل

منظور پوشاندن کسری های اخیر بههمچنین ذکر این نکته ضروری است، که اگرچه دولت در طی سال

ودجه، انتشار اوراق مشارکت و تر از بانک مرکزی وام گرفته است. اما، برای تأمین کسری ببودجه خود، کم

درصد از واگذاری  48، 1394طوری که در سال اوراق خزانه اسالمی را در دستور کار قرار داده است. به

، این نسبت به 1396و  1395های مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت بوده و در قانون بودجه سال دارایی

ویژه توان نتیجه گرفت که راهبرد دولت بهبر این اساس، می .3درصد افزایش یافته است 73و  69ترتیب به 

 در دو سال اخیر برای تأمین منابع، مراجعه به بازار اوراق بدهی بوده است. 

، 1395شود که بدانیم دولت در قانون بودجه اهمیت حساس شدن به این مسأله از آنجا بیشتر نمایان می

، اوراق مرابحه 4ام به انتشار اوراقی همچون: اوراق مراحبه گندمهای جاری خود، اقدمنظور پوشش هزینهبه

                                           
 .است نشده وصول اما شده، رسید سر است، بوده دولت تعهد به که هابانک اعطایی ایتبصره تسهیالت فرع و اصل مبالغ 1
 15-16 صص، ]17[و  ]8[برگرفته از:  2
 22ص  ،]12[ 3
 1395قانون اصالح قانون بودجه  36طبق تبصره  4
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اقدام به  1396. همچنین دولت در قانون بودجه 1خرید تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی کرده است

هزار میلیارد ریال اسناد  100هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی نوع اول،  95انتشار اوراق تعهدزا شامل: 

هزار میلیارد ریال  50های عمرانی و هزار میلیارد ریال اوراق اسالمی برای طرح 200نه اسالمی نوع دوم، خزا

، کرده است. این ارقام از 1396اوراق اسالمی برای باز پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 

هزار میلیارد  445بینی انتشار ، پیش1396ای دیگر حاکی از این حقیت است که دولت در قانون بودجه زاویه

منظور تأمین ریال اوراق مالی را دارد. در حالی که این نحوه عملکرد دولت در واقع توسعه بازار بدهی به

کسری خود از طریق انتشار اوراق بهادار است که موجب هدایت نقدینگی از بازار جانشین به سمت بازار 

چنین اتخاذ این رویه موجب به آن خواهد شد که در آینده بدهی ایجاد شده توسط دولت خواهد شد. هم

 . 2تر و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کاهش یابداندازه بخش عمومی گسترده

معنای جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی عبارت دیگر، فعالیت دولت با این حجم در بازار بدهی، بهبه

این مسأله در سایه تنگنای مالی که بخش خصوصی و  در بازار تأمین مالی از طریق اوراق بدهی است که

های اند، منجر به تشدید معضل کمبود نقدینگی بنگاهاکنون با آن مواجههای اقتصادی کشور همبنگاه

منظور تأمین مالی از طریق بازار بدهی در های بزرگ خصوصی بهخصوصی خواهد شد. توضیح اینکه، بنگاه

 –های باالتر از اوراق دولتی مزیت اعتماد مردم برخوردار است، به ناچار باید نرخجریان رقابت با دولت که از 

ارائه دهند تا جذابیت اوراق آنها افزایش یابد. این  -های سود قابل توجهی را در بردارنداکنون نرخکه هم

بود نقدینگی مسأله، تأمین مالی بخش خصوصی را از طریق اوراق بدهی پر هزینه ساخته و عمالً مشکل کم

 .3ها را حل نخواهد کردبنگاه

روند، از آنجا که سود اغلب اوراق مشارکت منتشر شده در کشور، توسط  همچنین در صورت تداوم این

های شود. با توجه به ظرفیت مشخص و محدود بانکها و مؤسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین میبانک

ها به های خصوصی و متقاضیان عام، تخصیص یافتن این وامبخشتجاری برای پرداخت تسهیالت و وام به 

اوراق مشارکتی که اکثراً توسط نهادهای دولتی و وابسته به دولت انتشار یافته است، عالوه بر اینکه، موجب 

تواند موجب افزایش بدهی و فشار به سیستم بانکی شود، میخروج این منابع از دسترس بخش خصوصی می

های دولتی در بازپرداخت حاکی از این است که به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت و شرکتشود. شواحد 

  .4های عامل، منابع سیستم بانکی تحت فشار قرار گرفته استاصل و سود این اوراق به بانک
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د اوراق هزار میلیارد ریال اوراق اسالمی برای باز پرداخت اصل و سو 50ای دیگر، در نظر گرفتن رقم از زاویه

(، حکایت از اقدام دولت برای بازپرداخت 1396قانون بودجه  5)بند )ح( تبصره  1396سررسید شده در سال 

گیری دومینوی دارد که این امر نیز موجب شکل« بازی پونزی»های جدید ها از طریق خلق بدهیبدهی

که در صورت تأکید بر استفاده از شود. در این رابطه باید خاطر نشان کرد بدهی در پرتفوی مالی دولت می

های دولت و تشدید بیشتر ها، انباشت بیشتر بدهیفرآیند مذکور بدون مدنظر قرار دادن اصل پایداری بدهی

بر  . به نحوی که ادامه این روند مبنی1های آینده را شاهد خواهیم بودهای مالی در طی سالانضباطیبی

از محل انتشار اوراق جدید، بدهی دولت را با سرعت بسیار باالیی تسویه اصل و سود اوراق سررسید شده 

 .2سازدها مواجه میدهد و در بلندمدت کشور را با خطر بحران بدهیافزایش می

 1396های قبل و چه در قانون بودجه سال همچنین، انتشار اوراق مالی اسالمی چه در قانون بودجه سال

ین صورت که اصالً تاریخ سررسید مشخص نشده و یا اگر هم مشخص فاقد تاریخ سررسید قطعی است. به ا

این شیوه «. تا پنج سال»یا « یک تا سه ساله»شده، مبهم است مانند اینکه گفته شده با تاریخ سررسید 

های عنوان نهاد نظارتی نتواند مقدار اوراق سررسید شده را در سالشود که مجلس بهانتشار اوراق باعث می

ها و اوراق سررسید شده در انظباطی مالی و تجمیع مانده بدهیتواند منجر به بیرد کند و لذا میآتی برآو

 همراه داشته باشد. تواند به یک سال مشخص شود که این کار عالوه بر آثار مالی تبعات سیاسی نیز می

 رهای سیاستیاکبندی و ارائه راهجمع -4

ای بر نحوه کنندهگذاری، نقش تعیینترین کانون سیاستو اصلی قتصادترین بازیگر اعنوان اصلیولت بهد

ویژه فعاالن بخش خصوصی دارد. در این بین، نحوه عملکرد دولت در عملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به

گذاری دولت و سیاست عنوان یک شاخص مؤثر بر نحوهبهتدوین، تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی 

عنوان نقشه راه مالی دولت در طی دیریت اقتصاد حائز اهمیت است. زیرا، از اسناد بودجه سنواتی بهنحوه م

رود که با بسترسازی الزم در راستای تقویت بنیه تولید و تسهیل محیط کسب و کار از یک سال، انتظار می

هایی بهمتوسط، ایجاد زمینهچک و های کوویژه بنگاهها بهثر از بنگاؤطریق حفظ ثبات اقتصادی، حمایت م

اد، کاهش بار مقررات و پیچیدگی نابع مالی، افزایش شفافیت در اقتصمنظور دسترسی فعاالن اقتصادی به م

قوانین و مقررات مربوط به کسب وکارها، شرایط الزم را برای حمایت از تولید ملی و فعاالن اقتصادی محیا 

 نمایند. 
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ریزی از منظر بخش خصوصی بود، بر رویکردهای حاکم بر فرآیند بودجهشناسی هدف از این نوشتار آسیب

نحوی بر عملکرد فعالن اقتصادی بخش خصوصی تأثیر ریزی که بههای نظام بودجهاین اساس عمده چالش

 کنند عبارت است از:های بخش خصوصی نقش ایفا میعنوان مانعی در گسترش فعالیتمنفی داشته و به

 وابستگی باالی درآمدهای رآمدهای نفتی در قوانین بودجهسهم قابل توجه د :

 ،پذیری باالی این نوع از درآمددولت به منابع حاصل از فروش نفت، از یک سو و تأثیر

زا قیمت نفت از سوی دیگر، موجب تأثیرپذیری بنیه مالی دولت از از متغییرهای برون

شود که این الن اقتصاد میضای کثباتی در فروند نوسانی درآمدهای نفتی و ایجاد بی

هایشان در فعاالن اقتصادی نسبت به بازدهی فعالیترا برای افزایش نااطمینانی شرایط، 

های . در این شرایط، از یک سو، از دست ندادن امکانات و سرمایهکندایجاد میآینده 

قتصادی جای انباشت سرمایه و افزایش حجم تولید به دغدغه اصلی عامالن اموجود به

گذاری در نظام های انباشت سرمایه و سرمایهشود، و از سوی دیگر، الگوتبدیل می

با سرمایه اندک،  شود و به سمت فعالیتتولیدی کشور از حالت طبیعی خارج می

شود. به این صورت که بر مدت و مقیاس کوچک تولید منحرف میقراردادهای کوتاه

، 1335های ای نفوس و مسکن در فاصله سالههای حاصل از سرشماریاساس داده

 4نفر به  33ای )از مدیریت های تولیدی با افت قابل توجهمقیاس بنگاه 1390و  1385

 نفر نیروی کار توسط هر کارفرما( مواجه شده است. 8و 

 شیوه ورود درآمدهای : ناکارآمدی نحوه ورود درآمدهای نفتی در قوانین بودجه

شکل گیرد، که این نرخ  ای دولترز مبتنی بر نیازهای بودجهنرخ اموجب شده،  نفتی

رو، تبعیت گذاری در کشور در تضاد است. ازاینبا مقتضیات تولید، صادرات و سرمایه

مندی و ای، موجب عدم قاعدههای ارزی براساس مالحظات بودجهسیاست

تلف شده است. ها و شرایط مخهای ارزی کشور در زمانپذیر بودن سیاستبینیپیش

گیری تواند تصمیماین امر نیز با ایجاد نااطمینانی در زمان و میزان تغییر نرخ ارز، می

فعاالن اقتصادی در رابطه با آینده کاری را با مشکل مواجه سازد. همچنین، بروز 

انداز ثباتی اقتصاد ملی، تیره شدن چشمنااطمینانی در فضای کالن اقتصاد، سبب بی

وکار و های تولید، نا مساعد شدن فضای کسبری، افزایش ریسک و هزینهگذاسرمایه

فعال شدن انتظارات تورمی در آینده خواهد شد، که برآیند تمامی موارد مورد اشاره، بر 

ای سنگین را به گذارد و ضربهعملکرد بخش خصوصی واقعی تأثیر منفی بر جای می

 ازد. سهای تولیدی و مولد اقتصاد وارد میبنیان
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 در پی ناکارآمدی رویکرد حاکم بر افزایش درآمدهای مالیاتی در اسناد بودجه :

رفت که در خصوص رکود حاکم بر اقتصاد کشور در طی پنج سال اخیر این انتظار می

هایی هایی صورت گیرد و در مقابل بخشصنعتی بازنگری–های تولیدی مالیات بخش

ستند یا به دلیل شفاف نبودن سیستم درآمدزایی نوعی از پرداخت مالیات معاف هکه به

گرفتند، های داللی، سوداگری و... ( در دایر شمول مالیات قرار نمی)همانند فعالیت

سنواتی سهم تنها در قوانین بودجه مورد هدف قرار گیرند. این در حالی است، نه

ست، بلکه عمدتا ای از درآمد مالیاتی را مالیات بر اشخاص حقوقی تشکیل داده اعمده

تناسب دقیقی میان نرخ رشد مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی در اسناد بودجه با 

قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالین اقتصادی است، وجود  نرخ رشد اقتصادی سال

 ندارد. 

 سهم باالی های عمرانی در اسناد بودجههای جاری به هزینهاولویت هزینه :

ندگی این مخارج در کنار کمبود منابع تحقق یافته دولت، در های جاری و چسبهزینه

های های عمرانی به هزینهعمل منجر به تخصیص منابع مالی مربوط به بخش هزینه

های عمرانی را با مشکل تخصیص اعتبار و در نهایت جاری شده است و در نتیجه طرح

رو، برداشت از اینتأخیر در مراحل مختلف اجرای طرح مواجه ساخته است. از

نفع مخارج جاری و عدم تحقق کامل اعتبارات در نظر گرفته شده های عمرانی بههزینه

روی فعاالن اقتصادی نقش عنوان مانعی اساسی پیشتنها بهدر اسناد بودجه سنواتی، نه

کند. بلکه، تقاضا برای خدمات پیمانکاران را نیز کاهش داده و لذا، حوزه فعالیت ایفا می

رو، بخش خصوصی از دولت انتظار خصوصی را با رکود مواجه ساخته است. ازاین بخش

ای تنها در راستای پیگیری اهداف توسعهدارد که با الزام در تحقق اعتبارات عمرانی، نه

کشور گام بردارد، بلکه افزایش تقاضا برای خدمات پیمانکاران بخش خصوصی را نیز 

 خصوصی در اقتصاد را رونق بخشد.  خشایجاد کند و از این طریق حضور ب

 تسلط : های عمرانی در اسناد بودجهتسلط رویکردهای سیاسی بر تصویب طرح

های های جدید در قوانین بودجه یکی از چالشرویکردهای سیاسی در تصویب طرح

شود. زیرا این وضعیت از یک سو، موجب فعالین اقتصادی بخش خصوصی محسوب می

دار و مورد نیاز برای حضور های اولویتهای جدید، طرحیب طرحشود که در تصومی

ها با توجیه های اقتصادی در نظر گرفته نشود و طرحفعاالن اقتصادی به صحنه فعالیت

ها با اقتصادی پایین مصوب شوند و از سوی دیگر، تصویب تعداد زیادی از طرح –فنی 
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شده در اسناد بودجه، موجب  داده های سیاسی بدون توجه به اعتبارات تخصیصانگیزه

نارسایی در تخصیص اعتبار و طوالنی شدن در مراحل مختلف اجرای طرح شده که این 

برداری واسطه طوالنی شدن زمان بهرهشود که، فعاالن اقتصادی بهموجب میتنها امر نه

های عمرانی، از منافع آن محروم بمانند، بلکه مشکالت متعددی برای از طرح

 آورد.وجود مییمانکاران بخش خصوصی بهپ

 های پرریسک برای رفع آنگسترده بودن کسری بودجه دولت و اعمال روش :

ریزی بروز دایمی کسری بودجه در مالیه دولت حکایت از ناکارآمدی سیستم بودجه

طور قطع تبعات منفی برای اقتصاد کشور و فعاالن بخش کشور دارد و این مسأله به

بررسی تجارب سنوات اخیر گویای این حقیقت  رد خواهد ساخت. زیرا،خصوصی وا

هایی مثل استقراض از ها برای تأمین کسری بودجه خود عمدتاً از روشدولتاست که، 

های بانک مرکزی )یا پولی کردن کسری بودجه(، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل

هایی برای تأمین ه استفاده از چنین روشاند و آشکارترین نتیجانرژی و... استفاده کرده

مالی کسری بودجه، بروز و تشدید تورم بر اقتصاد کشور بوده است. از سوی دیگر تأمین 

مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی کشور نیز، موجب شده 

ادی را ها به علت محدودیت منابع، توانایی ارائه تسهیالت به فعاالن اقتصکه بانک

های اقتصاد کمبود نقدینگی است، ترین مشکل بنگاهنداشته باشند و از آنجا که مهم

تنها توانایی شود که فعاالن اقتصادی نهاین راه پوشاندن کسری بودجه، موجب می

گسترش حوزه فعالیت خود را نداشته باشند، بلکه به علت کمبود نقدینگی به صورت 

 ات خود در اقتصاد ادامه دهند. ناکارآمد و زیر ظرفیت به حی

 ریزی بر فضای کالن اقتصاد و عملکرد بخشمنظور کاهش مخاطرات ناشی از روند بودجهرو، بهایناز

 شود:خصوصی، موارد زیر پیشنهاد می

 های اخیر با توجه به واقعیات موجود بازار نفت در سال لزوم انضباط مالی دولت؛

نسبت به سنوات قبل و نوسانی بودن منابع حاصل از درآمدهای نفتی مبنی بر کاهش

های گذاری دولت باید در راستای دو محور کاهش هزینهسیاست ،فروش نفت در آینده

غیرضروری و افزایش درآمدهای غیرنفتی متمرکز شود. بنابراین، لزوم انضباط مالی 

 شود.های گذشته احساس میدولت بیش از سال
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 کرد گیری سیاست هزینه؛ پیکرد احتیاطی از سوی دولتگیری سیاست هزینهپی

نظر احتیاطی از سوی دولت برای کاهش مخاطرات ناشی از کسری بودجه ضروری به

های غیرضروری اجتناب رسد. بدین صورت که دولت باید تا سر حد امکان از هزینهمی

ین شده اقدام به های تعیبندی و براساس اولویتکردهای خود را اولویتکند و هزینه

 هزینه کند.

 یک اقدام اساسی در اصالح فرآیند تدوین و تصویب  ریزی؛اصالح ساختار بودجه

سنجی تحقق درآمدهاست. این موضوع با قوانین بودجه، بازبینی محل درآمد و امکان

شود. های مازاد در الیحه بودجه میتر از درآمدها موجب حذف هزینهبینانهبرآورد واقع

طوری که در ها نیاز دارد، بهبه ذکر است که این امر به مدیریت کارآمد هزینه الزم

های دولت بندی هزینهزمان کمبود منابع تمهیدات مناسبی برای بازبینی و اولویت

های غیرضروری و دارای اندیشیده شود تا در مواقع کاهش درآمدهای دولت هزینه

 مد موکول شود. اولویت کمتر حذف یا به زمان افزایش درآ

 یکی از دالیل عمده پایین بودن درآمدهای مالیاتی در های مالیاتی؛ گسترش پایه

کنند. های زیادی از اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمیکشور این است که بخش

منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، باید به سمتی حرکت کرد که در آن از بنابراین، به

جای تحمیل ریزی بهگرفته شود. برای این منظور، نظام بودجه کل اقتصاد کشور مالیات

های مالیاتی داشته باشد. گسترش فشار به بخش خصوصی باید سعی در گسترش پایه

از جمله مالیات های مختلف های مالیاتی نیز از طریق گسترش دامنه شمول مالیاتپایه

مانند سوداگری در بازار ارز، های سودآوری مالیات بر فعالیت بر مجموع درآمد و وضع

 پذیر است.  خودرو و مسکن، امکان

 سازی در تخصیص اعتبارات در التزام دولت به ارائه اصالحیه بودجه و شفاف

ای که گونهارائه اصالحیه بودجه بسیار ضروری است، به زمان مواجهه با کمبود منابع؛

شود، قبل از آنکه ابع مواجه میبعد از تصویب بودجه در شرایطی که دولت با کمبود من

جا ها را جابههای مختلف هزینههای هزینه اقدام و ردیفبه کاهش سهم سایر محل

های کارشناسان اصالحیه بودجه ارائه دهد. در این مرحله با اعمال نظرها و دیدگاه کند،

کن آید و تا حد ممهای دولت جلوگیری به عمل میمورد هزینهاقتصادی از رشد بی

 کند. های اضافی دولت را حذف میهزینه
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 های انباشته شده خود به جای تمرکز بر انتشار التزام دولت به مدیریت بدهی

؛ از آنجا که علت اصلی ریزی دقیق برای بازپراخت اوراق اوراق بدهی بدون برنامه

شود، دولت کسری انتشار اوراق بدهی، کسری بودجه دولت است. لذا، پیشنهاد می

خود را عمدتاً از افزایش کارایی بخش دولتی و افزایش رونق در عملکرد بخش  بودجه

سازی، خودداری از پوشش های کوچکخصوصی در اقتصاد از طریق تقید به سیاست

های غیرضروری همانند های جاری از طریق استقراض، پیشگیری از هزینههزینه

فرار مالیاتی و اصالح نظام پرداخت سمینارهای فراوان و موارد مشابه، جلوگیری از 

 های دولتی قابل واگذاری تأمین نماید. ها و داریییارانه، فروش واقعی شرکت

 های درآمدی دولت و کاهش تنها راه از بین بردن انگیزه استقالل نرخ ارز از بودجه؛

ست. در استقالل نرخ ارز از بودجه ا های ارزی دولت،ثباتی اقتصاد از ناحیه سیاستبی

طور مستقل در شود نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی و بهاین خصوص توصیه می

های پولی تعیین شود، فارغ از اینکه میزان فروش و صادرات نفت چهارچوب سیاست

های پولی و چقدر است. این رویکرد سه مزیت دارد؛ نخست اینکه مانع پیروی سیاست

پذیری بودجه از ناحیه وم آنکه، از آسیبشود. دارزی کشور از سیاست مالی می

کند و سوم اینکه انگیزه درآمدی دولت را در تغییر های خارجی جلوگیری میشوک

های داخلی های درآمدی دولت با شوککند و اقتصاد از ناحیه انگیزهنرخ ارز مسدود می

 شود.مواجه نمی

 عتبارات عمرانی تنها به ؛ به این معنا که اکارآمد نمودن تخصیص اعتبارات عمرانی

های تخصیص این اعتبارات برای انجام هزینههای عمرانی تخصیص یابد و امکان طرح

جاری دولت وجود نداشته باشد و همچنین، اعتبارات عمرانی بر روی منابع درآمدی 

شود که امکان تحقق آنها وجود داشته باشد تا مشکل اعتباری در اجرای  بسته

 ع گردد.  های عمرانی رفطرح

 ؛ جهت ایجاد های عمرانیلزوم برقراری توازن بین امکانات و تعداد پروژه

های جدید خوداری شود که از تعریف و تصویب طرحهای الزمه پیشنهاد میتعادل

ها و اهداف مورد نظر به وجود آید. زیرا هر ساله بودجه ای بین تواناییشود، تا موازنه

ها شود، از آنجا که در برخی از سالی پروژه تقسیم میعمرانی مصوب بین تعداد کثیر

رشد تعداد پروژه بیش از میزان اعتبارات است لذا به هر پروژه مبالغی کمتر از مقدار 
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شود. های همانند طوالنی شدن مدت اجرا ایجاد مییابد و لذا نارسایینیاز تخصیص می

اطمینان از ضرورت کار و بایست ضمن حصول های جدید میهمچنین در تصویب پروژ

های عمرانی مطابقت آن با اهداف برنامه، ارتباط منطقی بین تعداد و میزان اعتبار پروژ

اند برداری رسیدههایی که به بهرههای اجرایی و تعداد و میزان اعتبار پروژجدید دستگاه

 ایجاد شود. 

 ها و لتبه علت آنکه دوهای عمرانی؛ تغییر در مرجع تصویب کننده طرح

عنوان اهرمی به نفع مالحظات سیاسی خود های عمرانی بهنمایندگان مجلس از طرح

رو، تعیین مرجعی که از صالحیت کارشناسی الزم و همچنین کنند، ازایناستفاده می

ها برخوردار است، ضروری به استقالل و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح

ها را تنها براساس مطالعات طرف طرحشده به صورت بیرسد، زیرا مرجع یادنظر می

های عمرانی رساند و از تصویب طرحفنی و نیاز منطقه به تصویب می –توجیهی 

 کند.جلوگیری می براساس مالحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس
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