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 كل كشور 1398ررسي اليحه بودجه سال ب

 به زبان سادهبودجه . 2

 

 

 

 

 «..بگرداند. رويم آن به روايناز که داند، مرا راز کسی»

 

 سواد گزارش، نيا خواندن يبرا .کندیم ارائه 1398 سال بودجه حهيال از غيرفني يريتصو گزارش، نيا

 ،يسازساده منظور به هستند. مردم عموم گزارش، مخاطب .ستين ازين یخاص ياقتصاد اي یمال یمقدمات

 تردهيچيپ یاندک موارد است. تومان به ارقام است. شده گرفته دهيناد اتيجزئ یبرخ و شده گرد اعداد، یبرخ

 .ديکن موکول يگريد وقت به را آن خواندن ديبتوان لزوم صورت در تا شده نوشته مخصوص کادر داخل در

 

 مقدمه

 دهدیم نشان رقم و باعدد ،سخنرانی و حرف و شعار برخالف و است حكومت اداره شيوه مالی آينه بودجه،

 قول به .دارند آن قبال در یمتقابل فيوظا چه زين مردم و کندیم حكمرانی مردم بر چگونه حكومت

 .ديکنیم اداره را خود کشور چطور ميبگو شما به تا بده نشان من به را اتبودجه معروف؛

 هايشبكه در «1مفت حرف» کاهش هدف با گرفت تصميم 2018 سال بودجه در اوگاندا دولت :مثال

 آوريجمع منابع و کند وضع شبكه از استفاده ماليات اجتماعی، شبكه 60 حدود از استفاده بر اجتماعی،

 اين از استفاده دليل به شد مقرر .کند هازيرساخت توسعه و عمرانی بودجه منابع تأمين صرف را شده

 دالر 2 معادل کشور، اين در درآمد )متوسط شود اخذ ماليات دالر صدم پنج معادل فرد هر از هاشبكه

 اجراي گزارش آخرين شد. گرفته نظر در بودجه در نيز ماليات اين براي درآمدي رديف است(. روز در

 براي دالر ميليون 4/5 حدود امسال، شهريورماه به منتهی ماههسه براي دهد،می نشان اوگاندا بودجه

 ،دالر ميليون 20 اين مقابلِ در دالر(. ميليون 25 تا 20 ساليانه )متوسط است شده کسب درآمد دولت

 اين بابت از کشور، اين اطالعات فناوري بخش و اوگاندا اقتصاد به شده وارد زيان است، شده برآورد

 حال، درعين !2بود خواهد دالر ميليون 750 حدود تصميم اين با مرتبط تصميمات سلسه و تصميم

 استفاده اين با مرتبطجرائم  کرده، پيدا افزايش ماليات پرداخت از فرار براي غيرمجاز هايشبكه از استفاده

 اين به اعتراض مصروف نيز اجتماعی هايگروه انرژي از بخشی حال عين در و يافته افزايش غيرمجاز

 شده گرفته تصميم بررسی حال در اندگفته کشور اين مقامات است. شدهمنجر  تنش ايجاد به و تصميم

 هستند. آتی هايسال در آن اصالح براي

                                                 

1. Idle talk 

2. https://qz.com/africa/1375795/ugandas-regressive-social-media-tax-may-cost-its-economy-hundreds-of-millions-of-dollars/ 
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 كامپاال در شبكه ماليات به اعتراض .1 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .wired.com کاسمانی، ايساك کامپاال، در شبكه ماليات به اعتراض

 

 «بينیکف» قابليت است، کشور يك در حكمرانی شيوه دهندهنشان آنكه بر عالوه بودجه

 ارقام به نگاه يعنی ،ايبودجه بينیکف دهد.می اقتصادي فعاالن و عمومی ناظران به نيزاي العادهفوق

 تاحدود آتی، سال در کشور اجتماعی( و سياسی حتی )و اقتصادي اداره چگونگی پيشگويی براي بودجه

 موارداي، بودجه هاياولويت ،تنظيم براي شده استفاده فروض آن، تنظيم شيوه چراکه است، دقيق زيادي

  .باشد فراوانی هاينكته حاويتواند می همگی شده، برجسته و شده درج

 شود.می بيشتري تمرکز بودجه وجوه از يكی بر عموم، آشنايی منظور به گزارش، اين در ساله همه

 درآمدهاي بودجه، داخل چندگانه هايبودجه نفتی، درآمدهاي مورد در گيريتصميم شيوه شفافيت،

 وها تفاهمسوء و عملكرد بر مبتنی ريزيبودجه نفت، قيمتبينی پيش چگونگی متفرقه، و اختصاصی

 هايبخش ،آنتأخير  هايهزينه و داليل و عمرانی بودجه با رفتار شيوه ،آن با مرتبط يهابرداشتسوء

 گزارش دراند. بوده گذشته هايسال شده برجسته موضوعات جمله از و... هجبود صالحديدي و اختياري

 متعددي رازهاي حاوي هرچند بودجه، که خواند خواهيد شده برجسته اصلی محور عنوان به نيز امسال

 اين ،راز اين فهم براي شود.نمی درج آن در که است چيزي درمعموالً  بودجه راز ترينبزرگ اما است،

 .بگردانيم سويش آن به سو اين از را بودجه لوح همديگر، با تا فرماييد مطالعه انتها تا را گزارش
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 است؟ ايبودجه جور چه خوب بودجه

 که) فتدامی خاصی اتفاق چه باشد نداشته وجود بودجه اگر و دارد ايفايده چه بودجه تدوين شما نظر به

 آسمان آيا ،نباشد بودجه براساس دولت مالی امور اداره باشد قرار اگرمثالً  ؟(افتدنمی آن وجود صورت در

 تفاوت آن به دقيق پاسخ که است مهم جهتآن از ،بديهيظاهراً  سؤال اين به پاسخ آيد؟می زمين به

 مشخص را بد و خوب بودجه و تخيلي بودجه و واقعي بودجه ،ضعيف بودجه و مؤثر بودجه ميان

 سازد.می

 باشد: نداشته وجود بودجه که وضعيتی در گفت، بايد سؤال اين به پاسخ در

 شود.می مختلخرج ودخل هماهنگی مخارج، انجام و درآمدها اخذ ميان معمول زمانی فاصله دليل به 

 را خود جاري امورات کند،می کسب که درآمدهايی براساس روزمره طور به شودمی مجبور دولت 

ريزي برنامه افق داشتن بدون ،است فرج ستون آن به ستون اين از که تصور اين با مدام و کند رجوع و رفع

 دهد. حيات ادامه ،شده

 کمتر درآمدي، رونق درمثالً  و باشد داشته بودجه مسير از اقتصادي سياستگذاري تواندنمی دولت 

 اهرم، يك مانند و کند استفاده شدهآوري جمع آذوقه از بتواند درآمدها، رکود زمستان در که کند مصرف

 کند( عمل ضدچرخهاصطالحاً ) برگرداند اقتصاد به را رونق

 شده نهاده آنها عهده بر قانون براساس که وظايفی به عمل براي توانندنمی دولت و نمايندگان 

  باشند. داشته اقدامات اينکننده منعكس پشتيبان مالی سند نيازمند( افراد به کمكمثالً ) است

 عمران(مثالً )اند گرفتهرأي  آنها براساس کههايی وعده به عمل براي توانندنمی دولت و نمايندگان 

 دهند. انجام خاصیبندي اولويت بگيرد،رأي  مجدد است قرار يا

 بنابراين:

 مالیريزي برنامه امكان خرج(، و دخل سند عنوان به )بودجهخرج ودخل ميان هماهنگی ايجاد

 سند عنوان به )بودجه ايچرخه خالف مالی سياست اتخاذ مالی(، ريزيبرنامه سند عنوان به )بودجه

 براساس و حاکميتی( )سند قانون براساس مجلس و دولت که وظايفی انجام و مالی( سياستگذاري

 )سند بگيرندرأي  اًمجدد است قرار يا ،بندي(اولويت )سنداند گرفتهرأي  آن براساس که هايیوعده

 است. بودجه وجود ضرورت داليل جمله از دهی(عالمت

 شد: مالحظه وقت هر ،آنكه نتيجه

 و شده مصوب آنچه ميان شديد فاصله و کندنمی مشخص دقيق طور به راخرج ودخل بودجه 

 ،سرِکاري( بودجه اصطالحاً) دارد وجود ،شده اجرا آنچه

 ارقام و آن براي شده مشخص اهداف ميان و دهدنمی انجام درستی به را مالیريزي برنامه بودجه 

 برنامه(بی بودجه اصطالحاً) ندارد وجود مشخصی ارتباطاي، بودجه
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 درمثالً  و دهدنمی انجام اقتصادي هايچرخه جهت در خاصی اقتصادي سياستگذاري بودجه 

 کشدنمی را آن ترمز ،طبيعی منابع از ناشی درآمدهاي وفور دليل بهمثالً  اقتصاد، تورمی شدن داغ هنگام

 روزمره( بودجه اصطالحاً) است آن به کمك از عاجز رکود، موقع در يا و

 خنثی( بودجهاصطالحاً ) و... نيست مؤثر چندان سياسی يا حاکميتی وظايف انجام با ارتباط در بودجه 

 عمالً است ممكن ضعف، ميزان به بسته آن، نبود و بود که هستيم مواجه ضعيفاي بودجه با بدانيم

  است. گرفته فاصله خود واقعی معناي از بودجه واقع، در يا و نكند ايجاد خاصی تفاوت دولت امور فرايند در

 وظايفکننده تأمين شده، سياستگذاري شده،ريزي برنامه )دقيق، قوي بودجه وجود فرض بر

 اينكه جمله از .است مطرح بودجه مورد در نيز ديگري مالحظات (،هااولويت دهندهانعكاس حاکميتی،

 بتواند: بايد بودجه

 عمل خودرو( تصادف هنگام در هوا کيسه )مثل حائل يا بالش مثابه به اقتصادي، شوك هنگام در 

 است(، مواجه آن با تحريم با واجههم در کشور آنچه )همانند شود اقتصاد به جدي آسيب مانع و کرده

 که معنی اين به .کند تأمين بلندمدت به نگاهی با و مدتميان در را کشور و دولت مالی پايداري 

 پس عهده از نتواند( بعدي دولت )يا نتواند مدتميان در که نكند استقراض آنگونه خود امور اداره براي

 قرض، براي قرض دام در افتادن وام، تجديدمثالً ) خاص اقدامات به شدن متوسل بدون آنها، دادن

 ،بربيايد و...( ورشكستگی

 فرزندان که را کشور طبيعی منابع و نكند قربانی را آتی هاينسل فعلی، نسل حال رفاه خاطر به 

 ،نكند خورپيش خود نفع به کنند، استفاده بايد و... ما فرزندان فرزندانِ فرزندانِ و ما فرزندان فرزندانِ و ما

 و درآمد کسب خاطر به درآمدي، منابع به توجه در و کند رعايت را زيستی محيط مالحظات 

 ،نكند تخريب را زندگی محيط زندگی، گذران

 کند. لحاظ را و... جنسيتی اي،منطقه درآمدي، عدالت از اعم آن، مختلف ابعاد از عدالت 

 باشد، عموم و متخصصان براي استفاده و فهم قابل و شفاف کافی اندازه به 

 بخش انفعاالت و فعل پايش و رصد بر حداکثري مالی رادار يعنی باشد جامع کافی، اندازه به 

  کند. ايجاد را دولت( از بخشی يا دولت فقط )نه عمومی

 بودجه ارزيابی براي بتوانيم بعداً و بسپاريم خاطر بهتر راحت را شده گفته معيارهاي اينكه براي

 شكل به را آنها کند،می دولت و اقتصاد حال به فرقی حد چه تا بودجه نبود و بود بدانيم و کنيم استفاده

 .1دهيممی نشان (1 )جدول ليستچك يك

                                                 

توان به طور مفهومي هاي كّمي مشخص وجود دارد، اما بدون آنها نيز ميارزيابي قريب به اتفاق اين معيارها، شاخص . براي1

 مطالعه اين گزارش خواهيد توانست اين جدول را تكميل كنيد. از پسو سرانگشتي، بودجه را ارزيابي كرد. 
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 خوب بودجه ارزيابي ليست چك .1 جدول

 تاحدود اگر اصلي معيارهاي

 برقرار زيادي

 بزنيد  است،

 تاحدود اگر مالحظات ساير

 برقرار زيادي

 بزنيد  است،
 توضيح معيار عنوان توضيح معيار عنوان

 دقت

 نبودن )سرِکاري

 بودجه(

 حد چه تا هرکدام پشت فروض و هاهزينه و درآمدها

 از قدر چهمعموالً  بودجه عملكرد و شده،بينی پيش دقيق

 دارد؟ فاصله مصوب ارقام

 

 1شوك بالش
 براي فضا و رفيتظ مقدار چه بودجه شوك، مقابل در

 دارد؟ خودش شدنن متزلزل و اقتصاد تقويت
 

 پايداري
 که طوري است، منطقی مقدار چهاي بودجه هاياستقراض

 بدهيم؟ پس را آنها راحتی به بعداً بتوانيم
 

 تدبير

 برنامه بر مبتنی)

 (بودجه بودن

 ارقام بين ارتباطی و دارد وجود بودجه پشتاي برنامه آيا

 است؟ رديابی قابل آن اهداف و بودجه
 

  شود؟می درست استفاده طبيعی منابع از فرزندانمان سهم

  هست؟ پدري خانه از حفاظت به حواسمان زيست محيط

 سياست

 نبودن )روزمره

 بودجه(

 تحريك به قادر مقدار چه بودجه رکودي، دوران در

 چه رونق، دوران در )و است؟ رکود از خروج براي اقتصاد

 شود؟(می کشيدهاي بودجه منابع تزريق ترمز مقدار

 

 اي منطقه عدالت
 نگاه نسبت يك به زيادبرخوردار و برخوردار کم مناطق به

 ؟خير يا و شودمی
 

 درآمدي عدالت
 متفاوت پردرآمد و درآمد کم افراد براي بودجه خروجی

 است؟
 

 اولويت

 نبودن )خنثی

 بودجه(

 ترجيحات و هااولويت دهندهنشان ميزان چه بودجه

 و انعطاف قابليت ميزان چه تا و است دولت و حكومت

 دارد؟بندي اولويت

 

  است؟ فهمهمه و صحيح باکيفيت، حد تاچه بودجه اطالعات شفافيت

 مالی رادار
 )هرچه عمومی هايبخش بيشتر يا تماماي، بودجه پوشش

 گيرد؟میبردر را غيرخصوصی(
 

                                                 

1  . Cushion against shock 
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 بودجه آشپزي

 ابتدا، که است صورت اين بهمعموالً  هم پز و پخت فرايند .شودیم پز و پخت دولت در ابتدا بودجه

 و فروض آن در که شودمی تهيه آتی سال «بودجه بخشنامه» عنوان تحت پز و پخت اين دستورالعمل

 تهيه در که شودمی درخواست دولت مجموعه از و شده گفته آينده سال در بودجه اصلی هايگيريجهت

 شده گفته موارد - درآمدها و هاهزينه نيازها، برآورد شامل - آن اوليه مواد و کشور براي مالی غذاي اين

 مالی شرايط به دستورالعمل، اين تهيه در کنند. رعايت را اوليه رسپی معروف قول به يا دستورالعمل در

 و مدتی از پس شود.می توجه و... توسعه هايبرنامه مانند باالسري هايدستورالعمل و کشور اقتصادي و

 منابع و هاهزينه برآورد همان که) مختلف هايوزارتخانه و هابخش از شده داده سفارش مواد دريافت با

 اندکی فرايند، اين درمعموالً  و شده ريخته برنامه سازمان بودجه تلفيق قابلمه در آنها همه است( درآمدي

 شود.می افزوده آن به ،است کار سر که یدولت ترکيب به بسته نيز، سياسی گيريجهت فلفل و نمك

 پز و پخت یچگونگ انيجر در مجلس در مردم ندگانينما تا شودیم ارائه مجلس به ،تهيه از پس بودجه

 بهتر را آن رنگ و طعم ادويه، يا مواد برخی کردن زياد و کم با احياناً و گيرند قرار آتی سال براي دولت

 آشپز، دو وجود که داشته وجود بحث اينااليام قديم از البته کنند.تر مغذي اقتصاد و کشور براي و کرده

 تدوين جريان در مردم نمايندگان حقوق رعايت عدم اثر در – متفاوت سليقه دو با و غيرهمسو همآن

 کيفيت و طعمتواند می - بودجه اليحه بررسی جريان در مجلس حداکثري دخالت نتيجه در و اليحه

 برعهده را نهايی خروجی کامل مسئوليت آشپز دو از کدامهيچ کهاي گونه به دهد تنزل را نهايی محصول

 بودجه تصويب و تدوين جريان در همديگر حقوق رعايت و قوا کردن نظرهم براي تالش بنابراين، نگيرند.

 دارد. فراوان اهميت

  :دارد مختلف خوان سه مجلس در بودجه یبررس

  ،یتخصص يهاونيسيکم در بودجه یبررس-

 ،قيتلف ونيسيکم در بودجه یبررس-

  .مجلس یعلن صحن در بودجه یبررس-

 ونيسيکم مثل مختلف یتخصص يهاونيسيکم در حه،يال نيا مجلس، به بودجه حهيال ميتقد از پس

 یبررس هايشگزار سپس .شودیم یبررس امثالهم و ياقتصاد ونيسيکم ،صنايع ونيسيکم بهداشت،

 اسمش از که گونههمان قيتلف ونيسيکم .شودیم ارائه «قيتلف ونيسيکم» به مختلف يهاونيسيکم

 و شده ختهير هم يرو یتخصص يهاونيسيکم کار جهينت آن در که است یونيسيکم است، مشخص

 از نفر 9 همراه به نفر، 3 یتخصص ونيسيکم هر از ون،يسيکم نيا در .شودیم گرفته يینها ميتصم

 يینها یبررس يبرا قيتلف ونيسيکم گزارش تينها در .دارند حضور بودجه، و برنامه ونيسيکم ياعضا

  .شودیم ارائه مجلس یعلن صحن به بودجه حهيال
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 روز 10 مدت حداکثر تا حهيال عيتوز و چاپ زمان از ندگانينما مجلس، یداخل نامهنييآ بنابر

 زمان از زين یتخصص يهاونيسيکم دهند. ارائه یتخصص يهاونيسيکم به را خود يشنهادهايپ توانندیم

 ونيسيکم کنند. ارائه قيتلف ونيسيکم به را خود گزارش توانندیم روز 15 حداکثر تا حهيال عيتوز و چاپ

 را خود يینها گزارش مختلف، يهاونيسيکم يهاگزارش یبررس ضمن تا دارد مهلت روز 15 زين قيتلف

 سهيرئئتيه موافقت با قيتلف ونيسيکم مهلت کند. مجلس صحن ميتقد يینها یبررس يبرا و آماده

 عيتوز و چاپ و حهيال ارائه هنگام از الزم زمان بيترت نيا به .است ديتمد قابل گريد روز 15 تا مجلس

 يهاونيسيکم یبررس فرصت )حداکثر روز 15 از است عبارت مجلس صحن در بودجه یبررس زمان تا آن

 يرو که (قيتلف ونيسيکم )فرصت روز 15 + (ندگانينما شنهاديپ مهلت روز 10 احتساب با یتخصص

 در حهيال یبررس زمان مدت ق،يتلف ونيسيکم مهلت روزه 15 ديتمد صورت در روز. 30 شودیم هم

 .ابديیم شيافزا روز 45 به تلفيق کميسيون و تخصصی هايکميسيون

 البته .است نشده قائل یتيمحدود مجلس یداخل نامهنييآ مجلس، یعلن صحن در حهيال یبررس يبرا

 در کنند، بيتصو و یبررس را بودجه د،يجد یمال سال آغاز و سال انيپا تا بتوانند ديبا ندگانينما قاعدتاً

 کشورها ديگر قوانين در فرايند اين شبيه .بود خواهد یرقانونيغ يبعد سال در دولت مخارج صورت،نيا ريغ

 مريكاآ دولت ،سال از قبل و موعد سر بودجه نرسيدن تصويب به صورت در مثال، عنوان به دارد، وجود نيز

 در تعطيلی اين .فرستدمی استراحت به بودجه تصويب تا را کارکنان و کرده تعطيل را هادستگاه از بسياري

 اگر و شده هستند، غيرضروري ايبودجه لحاظ از که یمختلف هايبخش براي هايیمشكل ايجاد باعث ابتدا

 (.2 )تصوير کندمی فلج نيز را و... عمرانی کارهاي بكشد، طول هفته سه دو از بيش

 

  دولت از هاييبخش تعطيلي از پس هفته يك سفيد، كاخ نزديكي در زباله انباشت .2 تصوير
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 حهيال ارائه در پيشين دولتتأخير  دليل به که گذشته يهاسال یبرخ در که است ليدل نيهم به

 در دولت به تنخواه دادن يبرا شدندیم مجبور ندگانينما شد،ینم تمام سال انيپا تا آن بيتصو بودجه،

 چند به موسوم يهابودجه مجلس، در بودجه یبررس انيپا تا آن مخارج کردن یقانون و ديجد سال آغاز

 .کنند بيتصو دوازدهم

 به اجرا يبرا و شده ليتبد قانون به بودجه حهيال نگهبان، يشورا تأييد و مجلس بيتصو از پس

 آغاز تازه و شودینم متوقف نجايا در (يابودجه كليس به موسوم) ايهبودج نديافر .شودیم ابالغ دولت

 بر ندگانينما آن، انيپا از بعد و بودجه ياجرا انيجر در و کندیم شروع را قانون ياجرا دولت .است کار

 به هاپژوهش مرکز و محاسبات وانيد .کنندیم نظارت یاستيس و یمال لحاظ از بودجه ياجرا فيکوکمّ

 یاصل فهيوظ عنوان به که رنديگیم پول کشور بودجه از مجلس، یاستيس و یمال ینظارت يبازو دو عنوان

  .کنند ترراحت مردم و ندگانينما يبرا را کار نيا شانیاصل فيوظا از یكي اي

 آن مهم ارقام برخی و پلو( و )گوشت دولت در شده تهيهاي بودجه غذاي قالما ما گزارش اين در

 در خودتان را بودجه اليحه که مايليد اگر اما دهيم،می توضيح شما براي را (نخود و زمينیسيب حد )در

 :کنيد توجه زير نكات به است بهتر ،بچشيد تردقيق را آن ارقام طعم و بگيريد دست

 خواندن که آنجايی از .شودیم نوشته «يالر يليونم» صورت بهمعموالً  بودجه يحهال جداول در ارقام -

 صورت به را آن صفر 4 توانمی ارقام اين خواندن در تسهيل براي باشد، مشكل است ممكن بزرگ ارقام

 قرائت تومان ميليارد هزار صورت به صفر 7 حذف با يا «تومان ميليارد» صورت به را ارقام و حذف ذهنی

 .کرد

 سپس و ديبخوان هيثان 10 حداکثر در ابتدا را امسال بودجه هايهزينه رقم ،يفور نيتمر كي يبرا

 اگر 1.(2 جدول) ديکن محاسبه ونيليم هشتاد بر ميتقس با را یرانيا هر يازا به آن مقدار ديکن تالش

 در محاسبات نيا اتيئجز د،ينباش نگران ست،ين دست دم حساب نيماش اي ديندار کار نيا فرصت

 .آمد خواهد گزارش نيا يبعد يهابخش

 

 (ريال ميليون)   1398 سال بودجه اليحه در هاهزينه .2 جدول

 مصارف

 3،206،909،041 هاهزينه
 

 واحده ماده» آن، جلد مهمترين و اولين شود.می مجلس تقديم کتابچه 5 درمعموالً  بودجه اليحه

 کلی اعداد جداول اضافه به آن واحده ماده شامل بودجه، اليحه از جلد اين دارد. نام «کالن جداول و

 است. شده گنجانده مختلف بندهاي آن داخل که قانونی ماده يك متن يعنی واحده ماده است. بودجه

 همين داخل زيرا است، کار ظاهر فقط اين اما ندارد، بيشتر ماده يك بودجه اليحه متعارف طوربه اگرچه
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 نمايندگان باشد، کمتر واحده ماده متن چقدر هر شود.می گنجانده مطلب قانونی ماده هاده اندازه به ماده،

 همين رسدمی نظر به شوند. بودجه ارقام و اعداد وارد زودتر خود هايبررسی در که يابندمی را امكان اين

 مختلف هايسال بودجه هاياليحه مشترك موارد بار يك سال چند تجميع رغمعلی که شده باعث عامل

 واحده ماده داخل مطالبی که باشند داشته انگيزه هم باز هادولت بودجه، اليحه از خارج قوانينی در

 شود.می مجلس تقديم ديگر جلد 4 پيوست به بودجه اول جلد کنند! بيشتر را آن يا بگنجانند

 پيوست اولين يا دوم جلد دارد، بودجه کلی جداول و واحده ماده به اختصاص که جلد اولين از پس -

 در سازوساخت اعتبارات به مربوط ياتئجز جلد اين است. عمرانی هايطرح اعتبارات به مربوط ،بودجه

 شبكه توسعه براي که بدانيد خواهيدمی اگرمثالً  کند.می تشريح آمده اول جلد در آن کليات که را کشور

 موزه رودان، فاضالب نمرود، سد يزد، تاريخی هايبافت از حفاظت بيرجند، بهرسانی آب کشور، نوري فيبر

 عمرانی طرح از منظور البته کنيد. مراجعه جلد اين به نشده! يا شده ديده بودجه در اعتبار چقدر ... و اراك

 را خاصی ايسرمايه دارايی که است چيزي هر عمران، از منظور نيست. ... و جاده و سد مثل مواردي فقط

 يا دولتی اداره يك به تجهيزات کردن اضافه است ممكن ايسرمايه دارايی اين کند،می ايجاد کشور براي

 نظارت سامانه يك کشور محاسبات ديوان باشد قرار اگرمثالً  باشد. افزارنرم شكل به دارايی يك ايجاد

 منابع ياحيا و حفظ براي محلی جوامع و هاتشكل سازيتوانمند و ترويج براي يا کند، ايجاد الكترونيكی

 کنيد. پيدا پيوست اين در توانيدمی را آن اعتبارات باشد، الزم خاصی هايآموزش طبيعی

 را ... و مشارکت اوراق و نفت و ماليات از اعم دولت درآمدهاي ياتئجز دوم، پيوست يا سوم جلد -

 ملی شرکت سرقفلی، ماليات فعاليت محل از دولت درآمد بدانيد که باشيد عالقمند اگرمثالً  دهد.می نشان

 کنيد. مراجعه بايد جلد اين به است چقدر استقالل باشگاه يا بهشتی شهيد دانشگاه ژنتيك، پژوهشگاه نفت،

 ديدن براي دهد.می نشان را دولتی هايشرکت خرجودخل ،سوم پيوست يا چهارم جلد -

 کنيد. مراجعه جلد اين به بايد و... کشاورزي بانك يا گيالن گاز شرکت يا اصفهان برق شرکت وخرجدخل

 که است ذکر قابل نكته اين اما .شودنمی يوستپ ينا جزئيات واردمعموالً  بودجه يبتصو در مجلس

 مديران بدانند که است مردم عموم حق لذا است. مردم( )عموم دولت به متعلق دولتی هايشرکت سرمايه

  خير؟ يا اندکرده استفاده مطلوبی نحو به هاسرمايه اين از آيا هاشرکت اين

 و برنامه حسب بر را دولت عمرانی و جاري هايهزينه جزئيات ،چهارم پيوست يا پنجم جلد -

 دانشجوي هر تربيت جغرافيايی، هاينقشه سازينگامهب بدانيد اينكه برايمثالً  دهد.می نشان فعاليت

 چقدر و... اقتصادي مختلف هايشاخص تهيه ها،همايش و هانشست برگزاري قوانين، تدوين دکتري،

 در ارقام و اعداد اين کنيد. مراجعه قسمت اين به واحد( هر ازايبه و )کالً داردمیبر خرج دولت براي

 يلدل به شود.می منتشر و تهيه شودمی خوانده عملكرد بر مبتنی ريزيبودجه که چيزي آن راستاي

 مستقل طوربه ادامه در است کرده ايجاد که هايیتفاهمسوء و اجتماعی هايشبكه در يوستپ ينا يتاهم

 .شد خواهد داده توضيح پيوست اين مورد در
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 رقم و عدد يمك

 هاشرکت بودجه و یعموم بودجه بخش دو به بودجه .است تومان ارديليم هزار 1703 امسال بودجه رقم

 ارديليم هزار 1275 معادل هيبق و يعموم بودجه تومان ارديليم هزار 478 رقم، نيا از .شودیم ميتقس

 1.است يدولت يهابانك و هاشركت بودجه تومان،

 دولت دخل یعني ،شودمی ياد بودجه عنوان به آن از که است يزيچ همان واقع در يعموم بودجه

 مخارج و دستمزد و حقوق )شامل ادارات و یدولت هايهدستگا و دولت خرج و ...( و اتيمال و )نفت

 در ،یکاف فرصت به ازين البته و يیاجرا و یحقوق ،یفن مختلف ليدال به هاشرکت بودجه ...(. و یعمران

 هستند، یعموم هيسرما هاشرکت نيا آنكه دليلبه قاعدتاً هرچند، .شودینم یبررس کامل طوربه مجلس

 سهم .شود یبررس آنها يیاکار و خرجودخل ديبا مجلس در مردم ندگانينما و مردم حقوق بابت از

 یداخل منابع از دولت، به وابسته یانتفاع مؤسسات و هابانك ،یدولت يهاشرکت بودجه مصارف از ياعمده

 بيتصو مربوط یعال يشوراها اي یعموم مجامع در رهيمد يهائتيه شنهاديپ با که شودیم تأمين آنها

 واقع در .شودمی ارسال کشور يزيربرنامه و تيريمد سازمان به بودجه حهيال در درج جهت و شودیم

 بودجه به یدگيرس در ندگانينما نقش بودن نامعلوم کشور، در يزيربودجه یکنون هايابهام از یكي

 هاست.بانك و یدولت يهاشرکت

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

 شود. گرفته اشتباه دينبا دولت يعموم منابع رقم با دولت يعموم بودجه رقم .یاختصاص مصارف

 است درآمد جادکنندهيا دستگاه همان شان،مصرف محل که هستند یمنابعمعموالً  ،یاختصاص منابع

 اي دولت حجم یابيارز يبرا یعموم بودجه رقم ب،يترت نيا به ها(.دانشگاه يا هابيمارستان درآمد )مانند

 دولت عمل ابتكار حوزه یابيارز يبرا زين یعموم منابع رقم و است مناسب واحد کل كي عنوانبه دولت

 استخر كي به ابتدا دولت يدرآمدها تمام است، بهتر ،ريزيبودجه اصول بنابر بود. دخواه مناسب

 کردن یاختصاص .شود يريگميتصم آنها مصرف محل مورد در سپس و شده وارد مشترك يدرآمدها

 محل به م،يمستق انتقال لوله كي با بلكه ،نشده مشترك استخر وارد درآمدها نيا که شودیم باعث درآمد

 کردن یاختصاص .کرد يريگميتصم آن مصرف محل مورد در نتوان جهينت در و برسد نظر مورد مصرف

معموالً  شود،یم یاختصاص ايهبودج سال كي در که يدرآمد نكهيا آن و دارند بد تيخاص كي درآمدها

 یاختصاص .شودیم خارج زين مجلس يريگميتصم حوزه از و ماندیم یباق یاختصاص هم بعد يهاسال در

 آن و دارد هم بدتر تيخاص كي مجلس، و دولت يريگميتصم حوزه يتمحدود بر عالوه درآمد کردن

                                                 

 بودجه در هم واند شده حساب یعموم بودجه در هم یعنی) هستند شده حساب دوبار ارقام تومان ارديليم هزار. پنجاه 1

 یعموم بودجه از ستا عبارت بودجه منابع جمع باشد، درست بودجه سرجمع نکهیا یبرا ن،یبنابرا. یدولت یهاشرکت
 (.شده منظور دوباره ارقام یمنها یدولت یهاشرکت بودجه عالوهبه



 
 ________________________________________________________________________  

 
11 

 زهيانگ و يیپاسخگو جهيدرنت و کندیم راحت درآمد اختصاص بابت از را منابع کنندهافتيدر اليخ نكهيا

 یبرخ در است ممكن که است نيا یاختصاص يدرآمدها ديگر عارضه .دهدیم کاهش را يوربهره بهبود

 شده داده اجازه ميزان از درآمد کسب زهيانگ امثالهم، و مئجرا اي عوارض یبرخ مورد در مخصوصاً مواقع،

 هر داند،یم درآمد کنندهجاديا دستگاه زيرا کند، مضاعف نهيبه و الزم اندازه از شيب را بودجه قانون در

  شد. خواهد داده خودش به کندیم کسب که يدرآمد

 مصارف و منابع ،یعموم بودجه از درصد 85 معادل تومان، ارديليم هزار 407 نده،يآ سال بودجه در

 است یاختصاص مصارف و منابع ،یعموم بودجه از درصد 15 معادل تومان، ارديليم هزار 70 معادل و یعموم

 يجار یاختصاص يهانهيهز صرف آن از درصد 80 حدود است قرار ،یاختصاص منابع ارديليم هزار 70 از که

 .شد خواهد هادستگاه نيا یاختصاص یعمران بودجه صرف هيبق و شود درآمد کنندهجاديا يهادستگاه

 مصارف و منابع شود،یم دانسته مجلس و دولت ابتكار و ارياخت حوزه عنوانبهمعموالً  آنچه ميگفت

 در ،ياهبودج يهاليتحل که است متعارف ن،يبنابرا (،یعموم بودجه مصارف و منابع نه )و است يعموم

 نيا بر گزارش ادامه در زين ما .شودیم انجام آن دهندهليتشك ياجزا و یعموم مصارف و منابع مورد

 .شد ميخواه متمرکز بخش

  است. به شرح ذيل محل سه در زين یعموم مصارف و محل سه از یعموم منابع ،یکل يبندميتقس كي در

 

 بودجه مصارف و منابع

 (مصارف) هاپرداخت (منابع) هاافتيدر

 :شامل درآمدها .1

 اتيمال ـ

 اتيرماليغ -

 ینفت داتيعا .2

 ...( و یمال اوراق) استقراض .3

 

 (يجار) یمصرف يهانهيهز .1

 (یعمران) يگذارهيسرما يهانهيهز .2

 یاستقراض اوراق سود و اصل و ونيد و تعهدات بازپرداخت .3

 هاپرداخت جمع هاافتيدر جمع

 

 تأمين یمل هيسرما فروش محل از آنكه ليدلبه امثالهم و نفت محل از هاافتيدر ،يابودجه اصطالح در

 یوقت است. مشخص هم آن ليدل .شوندیم محسوب ياهيسرما ييدارا يواگذار بلكه درآمد، نه شود،یم

 ن،يهمچن .کردم کسب درآمد دييگوینم د،يبفروش را خود هيسرما از یبخش خانواده، امور گذران يبرا شما

 صدهزار یکس از شما یوقت است، مشخص زين آن ليدل .ستين درآمد زين امثالهم و قرضه اوراق فروش

 و استقراض به ،ياهبودج اصطالح در .کردم کسب درآمد تومان صدهزار دييگوینم ديريگیم قرض تومان

 قبال در دولت زيرا شود،یم گفته يمال ييدارا يواگذار زين بودجه در یمال تأمين منظور به نيد جاديا

  .دهدیم آنها به (یمال يی)دارا امثالهم و بهادار اوراق برگه كي رد،يگیم بازار و مردم از که یقرض
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 درآمد نباشد، استقراض اي و کشور هيسرما فروش محل از آنچه هر ،ياهبودج منابع يبندميتقس در

 اما دارد، یمشخص مفهوم که اتيمال .هااتيرماليغ و هااتيمال :دارد یکل دسته دو دولت يدرآمدها .است

 یورزش سالن كي دادن اجاره از حاصل درآمد )مثل دولت تيمالك از حاصل يدرآمدها شامل اتيرماليغ

 گذرنامه افتيدر بابت که یمبلغمثالً ) یدولت يکاالها و خدمات فروش از حاصل يدرآمدها (،یدولت

 حاصل يدرآمدها و ...( و يسراسر آزمون در نامثبت کارت فروش از سنجش سازمان درآمد د،يپردازیم

 و یستيز طيمح خسارات و مئجرا ،يسرباز خدمت بانيغا مهيجر ،یرانندگ ئمجرا) خسارات و مئجرا از

 امسال بودجه حهيال در دولت مصارف و منابع يهابخش از هرکدام مبلغ 3 جدول در .شوندیم ريسا و ...(

 .است شده مشخص

 يهانهيهز به )معروف نهيهز :دارد یکل بخش سه زين دولت یعموم مصارف طرف م،يگفت که طورهمان

 جاديا صرف که یمبالغ ،ياهبودج اتيادب در .ونيد بازپرداخت و (یعمران نهيهز به معروف) یعمران (،يجار

 ييدارا تملك آنها به و شوندینم يبندطبقه نهيهز (،ی)عمران شوندیم ديجد ايهيسرما يیدارا كي

 يبرا ايهيسرما يیدارا كي جاديا اي درآوردن تملك به يبرا شده خرج که یپول زيرا شود،یم گفته ايهيسرما

 زين امثالهم( و مشارکت اوراق سود و اصل بازپرداختمثالً ) ونيد و بدهی بازپرداخت از .شودیم صرف کشور

 هيتسو و است کرده قرض آنها از که یکسان به یمبالغ دادن با دولت زيرا ،شودیم ادي يمال ييدارا تملك به

 .کندیم يآورجمع آنها دست از را ـ مشارکت اوراق مانند ـ افراد دست در یمال يهايیدارا خود، هايبدهی

  .دينيبب 3 جدول در را امسال بودجه یکل ريتصو
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 است( شده گرد )ارقام (تومان ارديليم )هزار     بودجه( 1فرض پيش سقف )برمبناي 1398 سال بودجه حهيال در يعموم مصارف و منابع يكل ريتصو .3 جدول

 (407) مصارف (407) منابع

 درآمدها

(208) 

 هااتيمال

(153) 

 (37) هاشرکت ماليات 

 (7) دولتی کارمندان دستمزد ماليات 

 (6) خصوصی بخش کارکنان دستمزد ماليات 

 (10) اصناف و مشاغل ماليات 

 (2) درآمد بر هايماليات ساير 

 (4) ثروت بر ماليات 

 (27) واردات بر ماليات 

 (39) افزودهارزش ماليات 

 (10) درمان و بهداشت براي افزودهارزش ماليات 

 خروج، عوارض يگار،س يات)مال خدمات و کاال ياتمال ساير 

 (11) ...( و خودرو انتقال و نقل

 نهيهز

 (ي)جار

(320) 

 (95) دستمزد و حقوق 

 (123) دستمزد و حقوق از ديگري بخش و بازنشستگان 

 (23) ...( و ادارات برق و آب هزينه ها،ساختمان برخی اجاره حق )مثل خدمات و کاال از استفاده 

 و يرش ، مسكن يالتتسه سود يارانه گندم، ينیتضم يدخر يارانه مثل ينقد يارانه از ير)غ يارانه 

)... (12) 

 (67) ساير 

 بلكه ست،ين دولت عمومی بودجه مصارف و منابع جمع تراز وجز تومانی 45.500ينقد ارانهي نكته:

 در .شودیم يريگميتصم هاارانهي هدفمندکردن قانون براساس آن، مورد در بودجه احكام در صرفاً

 .است بودجه مصارف و منابع جمع در شدن لحاظ بدون اما بودجه، داخل کوچك بودجه يك واقع

 بودجه در شفاف صورت به سال نيچند از پس باالخره هايارانه کردن هدفمند قانون به مربوط ارقام

 آب، يهامتيق شيافزا خاطر به که است هزارتومان 143 کوچك، بودجه نيا منابع است. شده درج

 که اول بخش شود. یم ميتقس بخش دو به آن مصارف است. آمده دستبه امثالهم و نيبنز گاز، برق،

 ارديليم هزار 42 )معادل يرنقديغ و ينقد ارانهي پرداخت شامل است تومان پانصد و هزار 62 حدود

 یستيبهز و امداد تهيکم پوشش تحت افراد به پرداخت ارد،يليم هزار 5 سالمت بخش به کمك تومان(،

 حدود یعني تربزرگ و دوم بخش است(. تومان ارديليم هزار 2 ريسا و هزار 6 نان ارانهي ارد،يليهزارم 7

 است. مربوطه وارضع و... نيبنز و گاز و برق و آب ديتول هزينه اردتومانيليهزارم 80

 اتيرماليغ

(55) 

 (10) دولتی کاالهاي و خدمات فروش 

 (25) دولت مالكيت از حاصل 

 (5) خسارات و جرائم 

 (15) ساير 

 (62) (ی)عمران ياهيسرما يیدارا تملك و جاديا (148) (نفت عمدتاً) یمل هيسرما يواگذار و فروش

 (25) امثالهم و ونيد و استقراض هيتسو (51) امثالهم و دين ايجاد و استقراض

                                                 

و در ار ميليارد تومان تنظيم شده است هز 407فرض كه در اين گزارش مبناي تحليل است، بر مبناي منابع و مصارف معادل . سقف اول يا پيشدارد مصارف و منابع سناريوي دو يا سقف ود 1398. بودجه 1

اليحه بودجه( فهرست شده است،  346)صفحه  21اضافه شده و براي مصارفي كه در جدول هزارميليارد تومان تحت عنوان سقف دوم به منابع فعلي  40صورت افزايش درآمدها بيش از اين مقدار، 
بعيد است تنظيم شده است )كه بخشي از آنها در اين گزارش بررسي شده است(، بنابراين منابع سقف دوم به  آنهابر مبناي فروضي كه تحقق  فرضاستفاده خواهد شد. از آنجاكه سقف اول يا پيش

 علوم هايدانشگاه هاياجتناب ناپذير هستند )مانند هزينه كه عمالا  21هاي جدول اري از رديفد محقق نخواهد شد، مگر آنكه برداشت از صندوق توسعه افزايش يابد. با توجه به ماهيت بسياحتمال زيا
 .رسدنمي نظر به انتظار از دور گمانه اين(، استقراضي اوراق بازپرداخت و نظامي پزشكي،
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 ايبودجه نماييواقع

 را بودجه نبودن نماواقع مضرات يعنی آن عكس بايد برد، پی ايبودجه نمايیواقع اهميت به اينكه براي

 از: عبارتند هاهزينه و درآمدها غيرواقعی نمايش يعنی ،بودجه نبودن نماواقع مضرات مهمترين کرد. بررسی

 اشتباه است ممكن هاگيريتصميم در آنها و اندازدمی اشتباه به را هادستگاه ساير نمسئوال 

 ،کنند

 بهبود و ساختاري اصالحات و تحرك براي را تقنينی و اجرايی گيري،تصميم ساختار از انتظارات 

 از کردن خالی شانه براي ابزاري عنوان به واقع )در اندازدمی تعويق به را آن و داده کاهش عملكرد

 ،کند(می عمل اصالح

 ندهند انجام را بالقوه کافی تالش است ممكن آنها و اندازدمی اشتباه به را اجرايي بدنه، 

 کشور ظرفيت از خارجاي بودجه توقعات است ممكن آنها و اندازدمی اشتباه به را عادي مردم 

 باشند، نداشته را الزمه همكاري و داشته

 کند،می بدبين بودجه بر نظارت و يبتصو و تهيه فرايند به نسبت را مطلع افراد 

  شود.می تضعيف است مجلس مطلوب که کشور انهيسال برنامه مهمترين عنوان به بودجه اعتبار 

 استقالل قانون، حاکميت اهميت ميزان همچنين ،فوق موارد اهميت به بسته آنها مسئوالن و کشورها

  .کنندمی اقداماي بودجه نمايیواقع ميزان مورد در گيريتصميم به نسبت نظارتی، نهادهاي قدرت و قوا

 کنيد. حل را نارگيل آفت چالش کنيد تالش بخش اين مطالعه از پس

 

 نارگيل آفت چالش .1 كادر

 در که کشور اين هستيد. بودجستان کشور بودجه تنظيم مسئول شما که بگيريد نظر در را موقعيتی

 به شود.می اداره نارگيل فروش محل از است شده واقع متخاصم جزيره چندين ميان در اطلس اقيانوس

 درختان به که جديدي آفت دليل به ،بعد سال درآمدهاي از توجهی قابل بخش که رسدمی خبر شما

 اين از شد. نخواهد محقق ،نارگيل فروش و پرورش امور وزير تالش رغمعلی و زندمی آسيب نارگيل

 وجهه است ممكن آن عمومی کردن عيان حال، عين در اما ،هستند مطلع نيز ديگري زياد عده موضوع

  .باشد نداشته خوبی

 .کنيد بحث ممكن راهكارهاي از کدامهر مضرات و فوايد در کنيد؟می چه بودجه تنظيم در
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 ؟نه يا ريمدا يكسر

 تلقی زامشكل آن ناقص نمايش يا آن نمايش دليل اين به بلكه ،نيست مشكل خود خودي به کسري

 مصارف و درآمدها بينانهواقع نمايش عدم دليل، همين به .است ديگر مشكلي دهندهنشان كه شودمی

 ميزان و موتور در اشكال نمايش دليل به را راننده جلوي نمايشگر پنل که ماندمی آن مثل ايبودجه

 يا دهد نشان مطلوب واقع، برخالف را مقادير يا ندهد نشان را واقعی مقادير تا کنند دستكاري بنزين

  است. حرکت حال در مناسبی سرعت با خودرو اين کنند تصور خودرو بيرون افراد

 تلقی بودجه نبودن سرِکاري و ايبودجه اعتبار اصلی شالودهاي، بودجه نمايیواقع متعارف، طور به

 غيرواقعی کاهش يا درآمدها در اغراق از پرهيز کنار در راستا، همين در کنندمی سعی کشورها و شودمی

 و کسري مصارف، )منابع،اي بودجه هايشاخص اصلی قلم چهار از يكی عنوان به نيز را کسري ها،هزينه

  کنند. اعالم بدهی(

 مختلف جغرافيايی مناطق از مختلف اقتصادي توسعه سطوح با کشور چنداي بودجه اسناد بر مروري

 (6 تا 4 جداول) باشد مفيدتواند می زمينه اين در

 

 متحده اياالت بودجه اليحه سند در كسري .4 جدول

 

 

 

 
 

 

 

 .1سفيد کاخ بودجه دفتر :مأخذ

  

                                                 

1. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf  
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 سعودي عربستان بودجه اليحه در كسري .5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1سعودي ماليه وزارت مأخذ:

 

 ماداگاسكار جمهوري بودجه اليحه در كسري .6 جدول

 

 

 

 

 
 

 2.ماداگاسكار امورمالی و اقتصاد وزارت مأخذ:

 

 زندگی کتاب و حساب در مسئله شدن ملموس براي بياييد شود؟می حساب چطور کسري ميزان اما

 چگونهمعموالً  ديدار يکسر خود خرجودخل در بپرسد ما از روزمره یزندگ در یکس اگر کنيم. دقت خود

 :ميکن مرور را ممكن يهاجواب دييايب ؟ميدهیم جواب

 هايیقرض مبالغ و آورم دستهب منزل و سرمايه فروش از توانمیم که منابعی )شامل منابع کل 

  ؛مخارج کل منهاي (دهم انجام توانمیم که

 منهاي (بدهم پس بايد که هايیقرض و بگيرم توانمیم که هايیقرض التفاوتمابه بجز) منابع کل 

  ؛مخارج کل

 از غيربه و آورم دستهب توانمیم پا زير ماشين و خانه فروش از که منابعی از غير )به منابع کل 

  ،مخارج کل منهاي (بدهم پس بايد که هايیقرض و بگيرم توانمیم که هايیقرض خالص

                                                 

1. https://www.mof.gov.sa/mediacenter/News/Pages/News_18122018.aspx 

https://www.mof.gov.sa/en/mediacenter/News/Pages/News_18122018.aspx 

2. http://www.mefb.gov.mg/textes_lois/PLFI2019/TOME_2.pdf 
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 داشته يکسر از یفيتعر چه نكهيا به بسته یعني است. برقرار تيوضع نيهم زين کشور بودجه در

 مخصوصاً .ميباش داشته يکسر یتوجه قابل مبالغ اي و ميباش نداشته يکسر اصالً است ممكن م،يباش

 100 بعد، سال است قرار که ميکن فرضمثالً  و ميباش داشته هم برآوردشيب منابع، برآورد در اگر آنكه

 شود. برآورد اي شود اخذ واحد 90مثالً  تينها در و شود اخذ اتيمال تومان

 بودجه حهيال بودجه يکسر زانيم ،يکسر از مختلف يهافيتعر به توجه با و منظور نيهم يبرا

اصطالحاً  يهاشاخص ها،شاخص نيا تمام که است ذکر شايان .است 7 جدول شرح به 1398 سال

 حذف آنها از رکود و رونق اثر ديبا تر،نانهيبواقع درك يبرا و هستند بودجه «تيتر» يا «شونده مشاهده»

 )که شود ديده و... بلندمدت روند و اقتصاد ظرفيت نسبت به بودجه مصارف و منابع واقع، در يعنی دشو

کنند(. مراجعه پيوست به توانندمی عالقمندان  و نيست گزارش اين حوصله در
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 (اندشده گرد )ارقام      بودجه( فرض پيش سقف )برمبناي  1398 سال بودجه يبرا آن برآورد و يكسر مختلف انواع .7 جدول

 عنوان

 يكسر
 معادل محاسبه روش

 ارديليم هزار

 تومان

 كل از درصد 

  يعموم منابع

 از رصدد 

 بينيپيشپ»

 «1تحقق بينانهخوش

  يعموم منابع كل

 GDP از درصد 

 2شده ينيبشيپ

 ندهيآ سال

 مالحظات

 صفر صفر صفر صفر - مصارف کل يمنها منابع کل یشكل تراز

 خاصی هنر به نيازي و است صفر هميشه رقم اين

 کسري نوع اين کردن صفر براي بودجه تنظيم در

 نيست.

 تراز

 3یاتيعمل
 يجار يهانهيهز يمنها درآمدها

 ريسا و اتيمال

  درآمدها

 و نفت بجز)

 يمنها (استقراض

 يجار يهانهيهز

112 28 31 4 
 بوده توجه مورد گذشته هايدهه در شاخص اين

 است. شده کاسته آن اهميت از کم کم و است

 4یکل تراز
 مخارج کل يمنها استقراض( بدون نفت، )شامل منابع کل

 (یقبل بدهی پرداخت )شامل
 دهدمی نشان را استقراض ميزان 2 14 13 51 استقراض

 5هياول تراز

 کل يمنها استقراض( بدون نفت، )شامل منابع کل

 نظر در بدون ،یقبل بدهی پرداخت )شامل مخارج

 (ايهبهر مخارج گرفتن

 مخارج - استقراض

 بهره
35 9 10 1 

 هايتحليل در استفاده مورد کسري مهمترين

 تراز نفتی، کشورهاي براي است. متعارفاي بودجه

 گيرد. قرار توجه مورد بايد هم غيرنفتی اوليه

                                                 

مورد عدم تحقق، با توجه به تجارب ساليان گذشته از عملكرد  درصدي درآمدهاي مالياتي و سي هزار ميليارد تومان عدم تحقق نفتي. اين فروض در 10بيني و محاسبات تحقيق براساس عدم تحقق پيش .1

 بينانه تلقي مي شود.بعد و ميزان فروش نفت خوش مالياتي، ركود احتمالي سال

 .1398نيم درصد در سال وبيني و محاسبات تحقيق براساس نرخ رشد منفي دو تا سهپيش .2

3  . Operating Balance 

4  . Overall Balance 

5  . Primary Balance 



 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

19 

 عنوان

 يكسر
 معادل محاسبه روش

 ارديليم هزار

 تومان

 كل از درصد 

  يعموم منابع

 از رصدد 

 بينيپيشپ»

 «1تحقق بينانهخوش

  يعموم منابع كل

 GDP از درصد 

 2شده ينيبشيپ

 ندهيآ سال

 مالحظات

 یکل تراز

 1نفت بدون

 کل يمنها استقراض( بدون نفت، )بدون منابع کل

 (یقبل قروض پرداخت )شامل مخارج

 خالص + نفت

 استقراض
 نفتی کشورهاي تحليل مناسب کلی تراز 8 53 48 194

 هياول تراز

 2نفت بدون

 کل يمنها استقراض( بدون نفت، )بدون منابع کل

 نظر در بدون ،یقبل قروض پرداخت )شامل مخارج

 (ايهبهر مخارج گرفتن

 خالص + نفت

 مخارج - استقراض

 بهره

 نفتی کشورهاي تحليل مناسب اوليه تراز 7 49 44 178

 کسري

 3شده تكميل

 منهاي استقراض( بدون نفت، )شامل منابع کل

 و  قبلی( قروض پرداخت )شامل مخارج کل مجموع

 هايصندوق از شده برداشت اضافه مبالغ

 ايفرابودجه

 + استقراض

 از شده برداشت

 هايصندوق

 اي فرابودجه

78 19 22 3 
 منابع شامل مرکزي دولت بودجه جامع کسري

 اي فرابودجههاي صندوق از شده برداشت اضافه

 کسري

 شده تكميل

 4غيرنفتی

 از برداشت شامل و نفت )بدون منابع کل

 منهاي استقراض( بدون بودجه، خارجهاي صندوق

 و قبلی( قروض پرداخت )شامل مخارج کل مجموع

هاي صندوق از شده برداشت اضافه مبالغ

 توسعه( صندوقمثالً )اي فرابودجه

 + استقراض + نفت

 برداشت اضافه

 خارجهاي صندوق

  بودجه

221 54 61 9 
 کشورهاي در مرکزي دولت بودجه جامع کسري

 از شده برداشت اضافه منابع شامل نفتی

 ايفرابودجههاي صندوق

                                                 

1  . Non-oil Overall Balance 

2. Non-oil Primary Balance 

3  . Augmented Deficit 

4. Non-oil Augmented Deficit  
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 خود پاي روي بخواهد بودجه در ما اقتصاد اگر که ميکنیم مالحظه 7 جدول به توجه با

 ،نكند برداشت اضافه هم بودجه از خارجهاي صندوق از و نكند استقراض د،نفروش نفت يعنی بايستد،

 .دارد يكسر يعموم منابع درصد 60 معادل و داخلي ناخالص توليد درصد 10 نزديك تا عمالً

 گرفتن نظر در با يعنی است بودجه فرضپيش سقف در و بوده بينانهخوش مذکور کسري اينكه ضمن

 اجباري ماهيت دليل بهاحتماالً  )که دوم سقف نظرگرفتن در و مالياتی عملكرد ازتر بينانهواقع شرايط

 علومهاي دانشگاههاي هزينه و استقراضی اوراق بازپرداخت جمله از دوم، سقفهاي رديف از بسياري

 افزايش قابل کسري اين ،شد( خواهد تكميلاي فرابودجه منابع از برداشت اضافه با نظامی، و پزشكی

 يهاتالطم مقابل در کشور بودجه يريپذبيآس رفع به توجه تياهم ،یرنفتيغ يکسر از حجم نيا .است

  .دهدیم نشان را دولت وظايف محدوده در اصالحات ضرورت و ینفت

 

 بودجه معكوس مهندسي و نفت

 سندهينو و شاعر (يسعد ساده، زبان )به مشرّف بن عبداهلل بن مُصلح نيالدمُشرف ابومحمّد آقاي

  فرمايد:می سخنشيرين

 يسرود مالحان نديگویم که                     کن ترآهسته خرج ست،ين دخلت چو

 يرودخشك گردد، دجله یسال به                           نبارد کوهستان به باران اگر

 و بيايد اقتصاد کمك به بودجه رکود، هنگام در که کندمی اقتضا ريزيبودجه اقتصادي منطق اگرچه

 اقتصادي لحاظ از» که باشد منابعی مبناي بر بايد افزايیرونق اين منطق، همان مبناي بر اما ،کند افزايیرونق

 هست هم دليل همين به نكنند. اضافه کنونی دردهاي بر دردي معروف قول به و باشند «دردسترس و سالم

 «دسترس در منابع» بايد ابتدا بودجه تدوين هنگام در ريزي،بودجه شده پذيرفته هنجارهاي بنابر که

 سرمايه از بخشی فروش باشد، اقتصاد ظرفيت با متناسب درآمدها شاملتواند می منابع )اين شوند محاسبه

 را اقتصاد و بودجه پايداري که استقراضی ميزان حداکثر نيز و بماند چيزي هم آيندگان براي که طوري به

 همين بهاصوالً  شود. تنظيم مصارف و مخارج دسترس، در منابع اين برمبناي سپس و باشد( نزند هم به

 از را خود انعطاف و شودمی سفت هاوقت بعضی بودجه، که هست مصارف بر منابع بودن مقدم يعنی دليل،

 مصارف» امكان نتيجه، در و نيست موجود کافی اندازه به سالم و دردسترس منابع يعنی .دهدمی دست

 .شودمی سلب بودجه از و...( رونق تحريك براي مصارف يا ضروري مصارف از )اعم «مطلوب

 و شود حساب مصارف اول يعنی شود تدوين معكوس صورت به کشور يك بودجه کنيد تصور حال

 الزم حد از بيش منابع برخی يا که شودمی اين نتيجه شود. برآورد منابع مصارف، اين براساس سپس

 ماليات شود، برداشت فعلی نسل متعارف و منطقی سهم از بيشتر طبيعی منبعمثالً ) شودمی استفاده

 هم اينها اگر يا و شود( ايجاد آن دادن بازپس توان از بيش بدهی يا و شود گرفته توليد توان از بيش

  «.شوند باد» صوري طور به و کاغذ روي بر منابع ارقام نباشد،
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 نفت قيمت تعيين نفت، صادرکننده همسايه کشورهاي برخی در بودجه معكوس مهندسی بارز مثال

 طوري را نفت قيمت که است شده مالحظه هاسال برخی در يعنی است، روش اين اساسبر بودجه در

 تعيين جهانی دربازار نفت قيمتاصوالً  که حالی در بدهد، را مصارف سمت کفاف کهگيرند می نظر در

  نيست. خاص کشور يك دردست و شودمی

 :ببينيم هم را ايران بودجه در نفت وضعيت بياييد رسيده اينجا به بحث که حاال

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

 قيمت 1398 سال بودجه اليحه در ما، محاسبه براساس کرد. برآورد را آن بايد و شودنمی ذکر بودجه در

 1تومان 6000 حدود دالر برابري نرخ متوسط دالر، 54 حدود گازي ميعانات و خام نفت بشكه هر

 حدود نفت صادرات ،تومان( 8000 حدود سايركاالها براي و 4200 حدود اساسي كاالهاي )براي

 .ستا شده فرض دالر ميليارد4/3حدود طبيعي گاز صادرات و 2روز در بشكه ميليون 1.635

  است. شده گرفته نظر در تومان ميليارد هزار 142 از بيش نيز بودجه در نفت منابع سرجمع

 بودجه، گيرد:می تعلق جا چهار به گاز و نفت فروش از حاصل درآمدهاي که است ذکر شايسته

 حدود 1398 سال در نفت از حاصل منابع کل گاز. ملی شرکت و نفت ملی شرکت ،ملی توسعه صندوق

  از: است عبارت شده گفته قلم چهار از کدام هر سهم که است دالر ميليارد 5/35

 رديف دو در تومان ميليارد هزار 142 )معادل دالر ميليارد 75/23 عمومی: بودجه سهم 

 (21009 و 210101

 دالر ميليارد 59/6 ملی: توسعه صندوق سهم 

 دالر ميليارد 65/4 نفت: شرکت سهم 

 دالر. ميليارد 51/0 گاز: شرکت سهم 

 بودجه منابع تومان ميليارد هزار 4/2 از بيش کاهش سبب آينده، سال در نفت قيمت کاهش دالر هر

 شد. خواهد

 توجه بايد البته بود. خواهد درصد 35 حدود ،1398 سال بودجه اليحه در نفت به بودجه وابستگی

 برآورد بينانهخوش عمل در اليحه غيرنفتی منابع زيرا است، واقعی ميزان از کمتر نسبت اين که داشت

  است. بعيد آن کامل تحقق و شده

 

 

                                                 

 تعيين نيما سامانه در كه دالري با كاالها ساير و تومان 4200 دالر با اساسي كاالهاي مينأتتقريبي نرخ دالر براي  متوسط .1

 .شود متعادل و كند پيدا كاهش يا افزايش تواندمي متوسط اين نفت، با مرتبط ديگر فروض تغيير به بسته. شودمي

 به گازي ميعانات فروش روز در بشکه هزار 135 و یگاز عاناتيم مجموع صادرات نفت خام و بشکه در روز نيمو. يك ميليون2

 ها یميپتروش
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 نفت به بودجه وابستگي درصد .8 جدول

 عنوان
 عملكرد

1391 

 عملكرد

1392 

 عملكرد

1393 

 عملكرد

1394 

 عملكرد

1395 

 قانون

1396 

 قانون

1397 

 اليحه

1398 

 درصد حداقل

 به وابستگی

 نفت

0/40 4/42 8/36 1/35 3/27 35 3/33 35 

 

  که باشد نشده شروع اساساً قضيه اصلی روايت بسا چه شود. نمی ختم جا اين به قضيه  کنيد، صبر  اما

  بشكه ميليون 2/1 تا 1 بينمثالً  زياد احتمال به نفت صادرات  رقم که کنيم تصور  اگر واقع، در .بشود  تمام

ــبی طور به يا محقق رقم اين همه اگر همآن – روز در ــود تهاتر مناس ــد کار در هم يفیفتخ و ش   - نباش

  ديگري محاسـبات  و شـوند  گرفته ناديده بايد فوق محاسـبات  تمام که شـد  خواهد اين نتيجه بود، خواهد

   بماند. باقی بشكه در دالر 54 حدود همان در نفت قيمت که است فرض اين با اين تازه شود. انجام

 

 بودجه _هشتگ#

 در و مترو و یتاکس در يا یاجتماع يهاشبكه در است ممكن که موارد برخی توضيح به بخش نيا در

 .است شده پرداخته ديباش کرده برخورد آن به روزمره يگفتگوها

 

 ايبودجه _ارز#

 )يعنی بودجه در ارز 1تسعير نرخ کلی طور به و نه يا شودمی تعيين بودجه در آينده سال ارز آيا اينكه

 اما است. بوده بحث محل ماالياقديم از شود(می گرفته نظر در ريال به دالر تبديل براي که نرخی همان

 ؟است قرار چه از وضعيت امسال بودجه در و باشد بايد چه منطقاً و چيست واقعيت

 زندگی ارز نرخ و ارز بدون دنياي يك در کنيد تصور کنيم.می شروع مثال يك از بحث شروع براي

 کاالهاي کشورها، اين است. 2چندرغاز اسم به خاص پول يك دنيا، کشورهاي همه پول واحد که کنيممی

 و فروشندمی همديگر به ،است غاز گوشت هم آن و نيست بيشتر کاال يك قضا از که را خود توليدي

 کشورشان هايبانك در را خود دريافتی هايپول ،کشورها کنيد فرض همچنين .کنندمی مبادله چندرغاز

 کنيد فرض همچنين .کنندمی نگهداري ،دهدمی سود چندرغاز دهميك ،سپرده چندرغاز هر براي که

 شود.می تهيه غاز گوشت بابت شده فروخته هايچندرغاز همين براساس هم کشورها تمام بودجه

                                                 

ابونصر، صحاح،  ،ینرخ است )جوهر نييتع یو نرخ جدا شده و به معنا متيق یبه معنا« ِسْعر»از واژه  یاز نظر لغو ريتسع .1

 م.(19۵6ق/1376سعر، قاهره،  لیبه کوشش احمد عبدالغفور عطار، ذ

 ،زيناچ اريبس یپول ،سخت اندک یتنخواه ،ناقابل نهینقد ،پول اندک ،کم اريبس ی. ] چ ِ ِد [ )اِمرکب ( شندرغاز. پولچندرغاز .2

 (دهخدا نامهوجه اندک. )لغت
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 شويد: متصور را سناريو معروف قول به يا وضعيت دو حاال

 را خود کشور در غاز گوشت قيمت بخواهد، سفلی غازستان نام به کشورها از يكی کنيد تصور 

  بياورد.تر پايين

 بابت بيشتري سود نرخ بخواهد، عليا غازستان نام به کشورها از ديگر يكی کنيد تصور 

 بدهد. گذارانسپرده به خودهاي بانك در شده گذاريسپرده چندرغازهاي

 ؟افتدمی اتفاقی چه

 سفلی، غازستان توليدي گوشت مصرف با توانندمی چون ديگر کشورهاي مردم اول، حالت در 

 سفلی غازستان کشور غازهاي گوشت طالب باشند، داشته پولشان خريد قدرت از را استفاده نهايت

 کشورهاي از پول نتيجه در شود.می زياد آنجا از بقيه واردات نيز و آنجا از غاز گوشت صادرات و شوندمی

 بهتر هم کشور آن بودجه و صادرات و درآمد وضعيت و کندمی حرکت سفلی غازستان سمت به ديگر

 را خود غازهاي گوشت ناچار اند،شده مشكل دچار که ديگر کشورهاي ،وضعيت اين ادامه با .شودمی

 گوشت قيمت کشورها، بين قيمت رقابت با و ادامه در بگيرند. را وضعيت اين جلوي تا آورندمی پايين

 شود.می يكسان آنها در غاز

 شوندمی سفلی غازستان در باال سود نرخ متوجه که ديگر کشورهاي ساکنان دوم، حالت در، 

 پول نتيجه در .آورندمی عليا غازستان به و کنندمی خارج خود کشورهايهاي بانك از را خودهاي سپرده

 بهتر کشور آن بودجه و اقتصاد وضعيت و کندمی حرکت عليا غازستان سمت به ديگر کشورهاي از

 هايبانك سپرده سود نرخ ناچار شوند،می مشكل دچار که ديگر کشورهاي وضعيت، اين ادامه با شود.می

 نرخ اين کشورها، بين سود نرخ رقابت با و ادامه در بگيرند. را وضعيت اين جلوي تا برندمی باال را خود

 شود.می يكسان کشورها همه در

 حالت به منتهی فرايند به و «کااليی آربيتراژ»اصطالحاً  ،اول حالت به منتهی فرايند به اقتصاد در

 نيب متيق تفاوت از گرفتن بهره يعنی آربيتراژ شود.می گفته «مالی بازارهاي در آربيتراژ»اصطالحاً  دوم،

 .نفع کسب يبرا بازار چند اي دو

 همه، براي يكسان پولی واحد يك جاي بهگيرند می تصميم مدتی از پس کشورها کنيد فرض حاال

 غازستان چندرغاز مثل پول مختلف واحد چند نتيجه در و باشند داشته خود به مخصوص پولی واحد

 از شود.می ايجاد ... و غربی غازستان چندرغاز شرقی، غازستان چندرغاز عليا، غازستان چندرغاز سفلی،

 ديگر کشورهاي پول واحد چند با را همديگر پول کشورها يعنی .کندمی پيدا معنا ارز نرخ که اينجاست

  دهد؟می رخ اتفاقی چه باال در شده گفته حالت دو براي که کنيد فكر اين به حاال .کنندمی مبادله

 نهايت در باشد، هرچه ارز نرخ يعنی، است قبلی اتفاق همان ،فرايند اساس که است اين پاسخ

 کشور آن بااي بهره يا خريدي قدرت رقابت وارد خاص، کشور يك بري نفع از جلوگيري براي کشورها

 هاسپرده جذب برنده يا و صادراتی مسابقه برنده کشوري هيچ که کنندمی تنظيم طوري را ارز نرخ و شده
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 ارز تعيين را کااليی( آربيتراژ بر مبتنی ارز رخن )يعنی ارز نرخ تعيين اول روش اسم اقتصاد، در نباشد.

 بازارهاي در آربيتراژ بر مبتنی ارز نرخ )يعنی دوم روش اسم واند گذاشته 1خريد قدرت برابري بر مبتنی

  .3گويندمی 2بهره پوشش بدون يرابرب بر مبتنی ارز تعيين هم را مالی(

 كشورهاست در ارز نرخ از تابعي بودجه، وضعيت که شودمی مشخص روشنی به فوق مثال دو از

  آن.كننده تعيين نه و

 در قيمت ارزيابی معيار )که ارز نرخ بخواهند کشور آن مسئوالن خاص، کشور يك در کنيد تصور حاال

 فرضمثالً  افتد؟می اتفاقی چه کنند! تعيين کشور آن بودجه به توجه با را است( خارج به نسبت داخل

 و صادراتی )مالحظه فوق مالحظه دو جاي به را کشورشان ارز نرخ بخواهند غربی غازستان مسئولين کنيد

 منابع کمبود ،کشور بودجه که روزگاري در يعنی .کنند تعيين بودجه براساس مالی( بازارهاي مالحظه

 دولت هم را غازها از بخشی و مردم را غازها )بيشتر را دولت صادراتی غازهاي بگيرند تصميم دارد، درآمدي

 ارز نرخ گيردمی تصميم دولت کار، اين براي شود. پر دولت بودجه چاه تا کنند حساب ترگران (فروشدمی

 اشبودجه به و کند حساب چندرغاز دهمدو چندرغاز، دهميك ايج به را صادراتی غاز هر یيعن ببرد باال را

 :که شودمی اين نتيجه همزمان اما شود،می رفع دولت مشكل کار، اين با بريزد.

 ترگران هم مردمی بخش غازهاي بنابراين دولت، غازهاي فقط نه و است اقتصاد کل براي ارز نرخ چون

 غازهاي چون همچنين، شود.نمی پيدا مشتري آنها براي ديگر بازارهاي در نتيجه در و شوندمی حساب

 غربی غازستان مردم براي بنابراين شوند،می قيمتگذاري چندرغاز دهميك با همچنان ،همسايه کشورهاي

 تا کنند مصرف و دانسته خودي غاز معادل هم را همسايه مرغ حتی و بخرند را همسايه غاز که است بهتر

 زياد کشور به غاز واردات مدتی، از پس نتيجه در باشند. داشته جيبشان توي پول با بيشتري خريد قدرت

 با داخلیهاي بانك در که پولی چون ديگر، طرف از شوند.می ورشكست داخلی غازهاي توليدکننده و شده

 آن ارزش شودمی همسايه پول به تبديل که موقعی است، شده گذاريسپرده چندرغاز دهمدو ارز نرخ

 هايبانك در گذاريسپرده به رغبت بنابراين، .کندمی پيدا کمتري ارزش ،شودمی چندرغاز دهميك معادل

 خارج غربی غازستان از را خودهاي پول که کنند فكر اين به است ممكناي عده و شودمی کمتر هم داخلی

 ارائه به غربی غازستانهاي بانك منابع نتيجه در کنند. نگهداري مجاورهاي غازستانهاي بانك در و کرده

 شود.می کمتر هم کشور آن غاز توليدکنندگان و مردم به تسهيالت

 تعيين غيرمتعارف نوع واقع در که ارز نرخاي بودجه کتاب و حساب سادگی، همين به آنكه، خالصه

اصطالحاً  کند،می منحرف را ارزي سياستاي، بودجه سياست که غيرمتعارف حالت اين )به است نرخ

 و مردمی بخش کتاب و حساب کلتواند می شود(،می گفته ارز نرخ تعيين براي دولت مالي تسلط

                                                 

1  . PPP (Purchasing Power Parity) 

2  . UIP (Uncovered Interest Parity) 

 ريسك كار، نيروي وريبهره تورم، مانند نيز ديگري متغيرهاي نيست، هم مثل كشورها شرايط چون واقعي، دنياي در البته .3

 .شودمي اضافه هاروش اين در محاسبات شدن تردقيق و تكميل براي هم...  و تجاري موانع مختلف، بازارهاي در
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 براي ندارند حق هادولت ،که شودمی گفته دليل همين به دهد. قرار تأثير تحت را کشور اقتصاد

  .بريزند هم به را مردم و اقتصاد محاسبات كارمندانشان، و خود جيب پركردن

 و مالی بازارهاي در عمالً آنچه اقتصادي نظريه از استاي شده ساده شدت به حالت فوق،هاي مثال

 افتد؟مي اتفاقي چه ايران در اما .سازوکار اين به نسبت تصورات برخی تصحيح و گذردمی کاال و ارز

 آن به يا شده نوشته مشخصاً بودجه در كه نيست رقمي بودجه، ارز نرخ که دانيممی اوالً

 آن براساس دولت نفتی درآمدي محاسبات که است نانوشته رقمی صرفاًاي بودجه ارز نرخ .شود اشاره

 فروش از مشخصی رقم احتساب باتواند می ارزي نرخ چه با که کندمی فرض دولت يعنی گيرد.می صورت

 ريالی نهايی رقم فقط شودمی نوشته بودجه در آنچه کند. حاصل را خاصی ريالی مقدار دالر، به نفت

 و کتاب و حساب کمی با اگرچه .شودنمی نوشته ارز نرخ براي دولت فرض و است نفت فروش از حاصل

 چه اش،بودجه در دولت زد حدستواند می فروشی، نفت بشكه مقدار دانستن بامثالً  معكوس، مهندسی

 است. کرده فرض ريال به دالر تبديل براي را نرخی

 .نيست آزاد بازار در چيزي هيچ دهندهنشان بودجه ارز نرخ متعدد، ساليان تجربه طبق ثانياً

 بودجه ارز نرخ يا تومان. 3000 بازار ارز نرخ اما باشد، تومان هزار است ممكن بودجه ارز نرخمثالً  يعنی

 از مختلفی متغيرهاي براساس ارز نرخ اساساً تومان. 10000 سال آن در بازار ارز نرخ و باشد تومان 5000

 مرکزي، بانك ذخاير ميزان اقتصاد، در توليدي و مصرفی کاالهاي تمام واردات و صادرات ميزان جمله

 در انسانی و فنی وريبهره تجارت، طرف کشورهاي و داخلی کشور در تورم کشور، بر حاکم ارزي سيستم

 است. آن از بخش يك فقط بودجه صادراتیِ کاالي ارز و شودمی تعيين و... صادراتی ارز به دسترسی کشور،

 براي را خاصی نرخ ربازا به بخشآرامش سيگنال ارسال تصور به است ممكن صرفاً دولت ديگر، عبارت به

 دربياورم(. را خودم خرج توانممی هم بازار ارز قيمت نصف با من که بگويد بازار به )يعنی کند فرض دالر

 مواجه ارزي محدوديت با كشور كههايي سال در که است داده نشان تجربه حال، عين در ثالثاً

 ارز نرخ ايمداشته تحريممثالً  که سالی در يعنی .است يافته افزايش هم بودجه ارز نرخ است، شده

 دو نزديك به تومان پانصد و هزار و سه از يا و تومان پانصد وهزار دو نزديك به تومان دويست و هزار از

  است. يافته افزايش آن برابر

 هنگام در هادولت اما نيست، بازار نرخ دهندهنشان بودجه ارز نرخ اگرچه آنكه نتيجه

 بودجه اليحه تنظيم هنگام در بازار، در افتاده اتفاق ارز نرخ افزايش از پس ارزي، محدوديت

  د.نشومي نزديك يافته افزايش جديد نرخ به مقداري آينده سال

 يعنی پيشينی. نه است پسينياصطالحاً  بازار، ارز نرخ و بودجه ارز نرخ رابطهمعموالً  ديگر، بيان به

 جهانی(، رکود و تحريم نتيجه )در نفت فروش کاهش يا نفت قيمت کاهش علت به که یهايسال درمثالً 

 بودجه کسري تأمين از ناشی )معموالً نقدينگی افزايش دليل به يا کندمی پيدا کاهش کشور به دالر ورود
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  :خوردمی هم به ارز عرضه و تقاضا تعادل مرکزي( بانك يا بانكی سيستم محل از

 شود،می ايجاد ارزي محدوديت اول  

 يابد.می افزايش بازار ارز نرخ سپس 

 چه و خود مخارج تأمين خاطر به چه - را بعد سال بودجه اليحه در ارز رخن دولت ،نهايت در 

 از کسري اندازه به - شود(می ناميده ارز نرخ شدن يكسان )آنچه بازار ارز نرخ به شدن نزديك خاطر به

 دهد.می افزايش ،است يافته افزايش قبالً که یرقم

 از جلوگيري خاطر )به دوم هدف با صرفاً را افزايش اين که دارند تمايلمعموالً  هادولت اگرچه

 مختلف هايمجلس و هادولت دراي بودجه مذاکرات شفاهی تاريخ اما ،کنند اعالم بودن( نرخی دو مفاسد

 در اما دارد، بودجه ارز نرخ تعيين در هم مهمی نقش و دارد وجود دوم مالحظه اگرچه که دهدمی نشان

 نيست. تأثيربی نيز اول مالحظه يت،واقع

 تومان هزار 6 نزديك را امسال بودجه در ارز نرخ متوسط دولت کنيم. نگاه امسال بودجه به حاال

 اينكه: يعنی اين .کاالها( بقيه براي 8000 نزديك و اساسی کاالهاي براي 4200) است کرده وارد

 و دولت کار تومان، هزار 6 نزديك متوسط ارز رخن نفت، فروش مقدار براي دولت فروض به توجه با

 سال در ارز رقم دهندهنشان وجه هيچ به رقم اين اما ندازد.امی راه تاحدودي را آينده سال در کارمندانش

   .باشد بيشتر حتی يا و هزارتومان 10 تومان، هزار 7تواند می رقم آن که چرا نيست، آينده

 تومان هزار 3 تومان، هزار 6 نزديك جاي به ،بودجه ارز نرخمثالً  اگر اينكه شودمی مطرح که الیؤس

 ؟هزارتومان 12 يا هزارتومان 8 يا و افتدمی اتفاقی چه شدمی گرفته نظر در

هاي انتخاب بين بايد دولت يعنی است. 1ستیسيا مخلوط مسئله يك ،موضوع اين که است اين پاسخ

 :مثالً است. اقتصاد نفع به نهايت در يكکدام ببينيد تا کند سنگين و سبك حالت هر در مختلف

 هزار حتی يا تومان هزار سه چرا را بودجه مفروض ارز نرخ که باشد اين گزينه يك است ممكن 

 شكاف کردن پر براي ديگر طرف از شودمی ناچار دولت اما است، ممكن کار اين که البته نگيرد؟ تومان

 وجودبه سنگين تورم که باشد مرکزي بانك از استقراض اين اگر کند. استقراض شده، ايجاد درآمدي

 بابتمجدداً  مشارکت( اوراق انتشار )با باشد مردم خود از اگر و رفت( خواهد مردم جيب )از آورد خواهد

 همان و بردارد مردم( جيب )درواقع بودجه جيب از بايد آتیهاي سال در اوراق سود و اصل بازپرداخت

 دهدمی ارائه که خدماتی قيمت افزايش يا مجدد استقراض بامثالً ) ديگر نوع به نيز را برداشتن جيب از

 .کند جبران و...(

 طور اين نباشد. مانهزارتو 15 حتی و تومان هزار 10 چرا که باشد اين گزينه يك است ممكن 

 قرضه اوراق انتشار طريق از استقراض از را دولت و شودمی رفع دولتهاي بودجه منمز کسري هم که

                                                 

1 Policy Mix 
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 افزايش اين اگر که است اين پاسخ آيد.می پيش ديگر کارهاي براي کافی منابع هم و کندمی نيازبی و...

 و دستمزدها افزايش به آن بندپشت و تورم به وارداتی و واسطه کاالهاي قيمت افزايش مسير از ارز، نرخ

  چه؟ بزند دامن و... دولت مصارف افزايش نتيجه در

 هزار 6 به نزديك متوسط نرخ که رسيده نتيجه اين به خود محاسبات با دولت رسد،می نظر به

 سيگنال هم است، کافی دولتاي بودجه مخارج براي هم يعنی هست تعادلی نرخ امسال، بودجه در تومان

 اما شد. نخواهد اين از بيش تورم مضاعف افزايش باعث اينكه هم و رودمی شماربه بازار براي مناسبی

 نيست آينده سال در ارز نرخ دهندهنشان وجه هيچ به ديديم، که همچنان نرخ، اين اينكه، همه از مهمتر

 ندارد. صحت تجربه، بر بنا نيز و منطقاً مورد، اين در هازنیگمانه و

 

 كوچك هاينظارت بزرگ، هايشركت#

 بودجه به مربوط بودجه، سومدو نزديك شد، گفته گزارش اين قبلیهاي بخش در که طورهمان

 و دارند شرکتی ساختار اما ندارند، خود بر شرکت نام هاشرکت اين از )برخی است دولتی هايشرکت

 البته شود.نمی بررسی مجلس در که (هايارانه هدفمندکردن سازمان مانند شوندمی اداره هاشرکت مانند

 سري يك خرجودخل عمدتاً واقع در زيرا نيست، هادستگاه بودجه جنس از بودجه از بخش اين جنس

 بعضی )و رسانندمی مدد دولت به ودخ سود از بخشی و ماليات پرداخت با که هستند دولتی بزرگ مغازه

 بودجه با بستن جمع قابل آنها بودجه بنابراين و گيرند(می زيانکمك لتدو از هستند دهزيان که هم

 بودجه با )ادارات( دولتهاي دستگاه بودجه نبودن سنخهم يعنی بحث اين اما نيست. دولتیهاي دستگاه

  نشود. بررسی اساساً نيز آنها بودجه که شودنمی دليل ها(،)شرکت دولتهاي مغازه

 مجلس کهاي بودجه اينكه نه مگر و 1هستند مردم عموم به متعلق هم هاشرکت اين اينكه نه مگر

 دولت حتی و دولتیهاي دستگاه بودجه نه و کشدمی يدك را «کشور کل بودجه» عنوان کندمی بررسی

 چيست؟ بررسی عدم اين دليل پس ؟را

 بررسی را نيست( خصوصی آنچه هر) عمومی بخش هوايی نقشه و برگرديم عقب به قدم چند بياييد

 است. 1 نمودار شامل عمومی بخش حيطه جهانی، استانداردهاي طبق کنيم.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .درصد است ۵0ها، باالي به تعريف، سهم دولت در اين شركت بنا .1
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 عمومي بخش حيطه .1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار در شده رنگی کادرهاي فقط که شودمی مشخص کشور، کل بودجه بر فوق نمودار تطبيق با

 در اساساً يا هابخش بقيه و شودمی بررسی دارد را کشور کل بودجه عنوان کهاي بودجه بررسی در فوق

 بررسی زمان در چه و دولت در بودجه بررسی زمان در )چه نيست دولت( )نه کشور کل بودجه بررسی

 بودجه مثال، عنوان به شود.نمی بررسی و دولتی(هاي شرکت بودجه )مثل هست يا و مجلس( در

 بودجه يا و شودنمی بررسی عمدتاً اما ،شودمی ارائه مجلس به مربوطه پيوست در دولتیهاي شرکت

 )طبق ندارد وجود «کشور کل بودجه» در اساساً آنهاهاي شرکت و غيردولتی عمومی نهادهاي به مربوط

 منطق براساس اما ،شوندنمی محسوب دولتی بخش ءجز مربوطههاي شرکت و بخش اين قانون،

 تمام در بايد خود نمايندگان طريق از مردم که دليل اين به و آنها بودن عمومی دليل به و کشورداري

 و کشور کل بودجه بررسی جريان در بايد مجلس باشند، داشته نظارت کشور عمومی امور جمله از امور

 کند(. رسيدگی آنها بودجه به ديگر، مشخص زمان در يا

 چيست؟ آن عواقب و آثار و شودنمی بررسی مجلس در دولتیهاي شرکت بودجه چرا اما

 آنكه: جمله از دارد متعدد داليل مسئله اين

 اجرايی مقام باالترين يا وزير تابع التیيكتش نظر از آنها( ذيل و ها)وزارتخانه دولتیهاي دستگاه 

 خود عمومی مجمع تصميمات تابع مالیهاي صورت و تشكيالتی نظر از دولتیهاي شرکت اما هستند،

 و کنندمی ارسال ييدتأ جهت بودجه و برنامه سازمان به را خود مصوب بودجهها، شرکت مجمع .هستند

 و درآمد ارقام کند.می ارسال تصويب براي مجلس به را آنها کافی( بررسی بدون )غالباً نيز برنامه سازمان

 درآمدها اين چون و کنندمی توليد که است کاالهايی قيمت و توليد هزينه تابع عمدتاً هاشرکت اين هزينه

 درآمد ارقام سال،يك براي زمانی نقطه يك در تواننمی لذا ،کنندمی تغيير روزمره صورت به هاهزينه و
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دولت عمومي

دولت مركزي

بودجه دولت مركزي

صندوق هاي بازنشستگي

فرايندها و صندوق هاي 
فرابودجه اي

دولت هاي محلي

شركت هاي عمومي

شركت هاي مالي 
عمومي

شركت هاي سپرده 
پذير عمومي

بانك مركزي

بانك ها و ساير 
ساير شركت هاي ماليمؤسسات مالي عمومي

شركت هاي غيرمالي عمومي
عمومي
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 است تغيير حال در دائماً آنها ارقام طبيعی، صورت به لذا کرد. تصويب و تعين دقيق صورت به را هزينه و

 نيست. معنادار دولتی اداره يك بودجه تصويب مانند آنها بودجه تصويب و

 دولتیهاي شرکت اما شوند،می اداره دولتی حسابداري سيستم براساس دولتیهاي دستگاه 

 ،کنندمی فعاليت بازرگانی حسابداري براساس

 تابع دولتیهاي شرکت اما هستند، عمومی محاسبات قانون نام به یقانون تابع دولتیهاي دستگاه 

 قانون در که مقرراتی از دسته آن مگر) هستند خودشان مصوب معامالتی و مالی مقررات و تجارت قانون

 (و... شود گرفته نظر در دولتیهاي شرکت براي

 ها، شرکت هزينه تأمين که حالی در است، دولت بودجه محل ازمعموالً  هادستگاههاي هزينه تأمين

اصطالحاً  يا خدمات و کاالها فروش محل از يرند،ميگ دهزيانهاي شرکت برخی که زيانی کمك از غير به

 ،کنندمی فعاليت دولت حاکميتی وظايف حوزه در عمدتاً دولتیهاي دستگاه که حالی در) است کاسبی

 (.کنندمی داريبنگاه دولتیهاي شرکت

 بررسی معيارهاياصوالً  که است اين دولتیهاي شرکت بودجه بررسی عدم دليل مهمترين اما

 دولتی ادارات هدف باشد. هاوزارتخانه مانند دولتیهاي دستگاه معيارهاي از متفاوت بايد هاشرکت بودجه

 است، مردم به رسانیخدمات و... ها()بيمارستان درمان و بهداشت )مدارس(، پرورش و آموزش مانند

 کاالها انواع توليد يا گاز( و برق و آب )مانند عمومی تسهيالت ارائه يا هاشرکت اين هدف که درحالی

 است. سودآوري ميزان برخی براي يا توليد هزينه بودن حداقل آنها، کارکردن خوب معيار بنابراين .است

 ميزان يا توليد هزينه مانندهايی مالك و شرکت آن ايجاد داليل به بايد شرکت هر بررسی براي بنابراين

 انهيسال بودجه بررسی و تهيه زمان مدت در آنها بررسی و معيارها اين تعيين کرد. نگاه غيره و سود

 شود. انجامهايی نظارت و هابررسی چنين بايد سال طول دراصوالً  و نيست امكانپذير

 و مشكالت چه سال طول در هاشرکت اين بودجه بررسی عدم آنكه آيدمی پيش که الیؤس حاال

 دهزيان يا و هستند سودده يا هاشرکت اين اينكه خاص طور به .باشد داشته دنبال بهتواند می هايیآسيب

 )سود کنند دولت بودجه عايد فعلی، سود از بيش توانندنمی هاشرکت اين چرا شود مشخص بايد هستند.

 هاشرکت )بعضیگيرند می زيانکمك اگر يا و است( منطقی حد چه تا هاشرکت اين در دولت سهام

 ادامه است؟ فساد دليل به دارد؟ مديريتی )دليل است دليل چه به گيرند(می زيانکمك هاستسال

 ....( و ندارد ضرورتی شرکت فعاليت

هاي بررسی و مطالعات جريان در کار، شروع براي و ها(دهه واقع در) هاسال از پس اينكه خوب خبر

 )شامل بزرگ شرکت 15 از ،1398سال  بودجه اليحه مورد در مجلس بودجه و برنامه کميسيون مقدماتی

 هدفمندکردن سازمان نفتی،هاي فراورده پخش و پااليش شرکت گاز، ملی شرکت نفت، ملی شرکت

 مسكن بانك ،ملت بانك ،مرکزي بانك ،سالمت بيمه ،کشور دام امور یبانيپشت شرکت ،توانيرها، يارانه

 ارسال کميسيون اين به بررسی جهت را کميسيون اين نياز مورد اطالعات برخی شد درخواست (و...
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 بررسی و بحث و اطالعات ارائه به اقدام و شده حاضر جلسات اين در هاشرکت برخی آن دنبال به و کنند

 حاضر هاشرکت برخی نيز جلسات همين در اينكه، بد خبر اما کردند. هاشرکت اين اداره کيفيت مورد در

 .نشدند کافی اطالعات ارائه يا و حضور به

 به معطوف اقدامات ناگزير تسريع نيز و گرفته شكل مطالبه و شده ايجاد روند با رسدمی نظر به

 آتیهاي سال در ،مجلس در دولتیهاي شرکت بودجه بررسی روند کنونی، دوران در ساختاري اصالحات

 کرد. خواهد پيدا بيشتري شدت

 

 يپولبي_وقتبه_پولداري_بچه#

 و مرامنيكو یکاسب دور، چندان نههاي گذشته در که است آمده ديرين روزگاران حكايات کتاب در

 رسيده منالی و مال به خود، پرونق کاسبی محل از و داشت ايحجره ،فروشانزعفران بازار در خلقوشخ

 آن و داشت هنر يك فقط ،دنيا ندار و دار از که داشت پسري ما، قصه نيكومرام حاجیِ کهاند آورده بود.

  حاجی. کيسه از منديبهره جز نبود هم هنر

 کار و کسب در رونق افزايش براي تدبير و تالش فكر در حاجی و گذشتمی منوال همين به روزها

 .پدر اموال از بيشتر منديبهره فكر در پسرحاجی و خود

 تر.اندك ،زعفران صنف دخل و شد اندك فروش و برداشت و افتاد زعفران در آفتی اه،ناگ به اينكه تا

 گرداندنبر براي تالش و قناعت در نيكومرام حاجی که حالی در که پسرحاجی، روز و حال از بشنويد اما

 و داريسفره حال در ،پدر حجره زعفران دخل خالیِ کيسه از پسرش بود، خود کسب و کار به رونق

  رفقا. و دوستان با سياحی

 تا صف. به طلبكاران و ديوار به هاسفته و گرفت پيشی زعفران دخل از پسرحاجی مخارجِ القصه...

 ريق پسر، غصه از حاجی و بردند خود با را پسرحاجی عدليه و نظميه مأموران ،بعد هفته چند اينكه

 شتافت. فانی ديار به و کشيد سر رحمت

 ،پولیبی وقت به پولداري بچه که شد محفلی هر نقل پسرحاجی، بازيِ پولدار بچه قصه ،روز آن از

 آورد.می بار به رسوايی نخواند، آينده و حال کتاب و حساب با و نباشد توان در اگر

 است بوده يونان اقتصاد در آن اخير بارز نمونه است. شده تكرار بارها نيز مدرن اقتصاد در قصه اين

 خواند،نمی هم با خرجودخل و بود يافته کاهش عمومیهاي صندوق و دولت درآمدهاي که وجودي با که

 از خارج بدهی ايجاد همزمان و کسري دادن نشان کم و سازيحساب با بودند کرده سعی مسئوالن اما

 دوران رفاه همچنان ،«نبود همخوان کشور آتی و جاري درآمدهاي جريان با که طوري به» اقتصاد، توان

 نوبه به نيز مردم البته هستند. کشور به خدمت حال در که تصور اين با کند فراهم مردم براي را گذشته

 مالی وضعيت اصالح براي هماي مطالبه نعمت، خوان اين از منديبهره دليل به که چرا بودند مقصر خود
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 نهايت در و شد تربزرگ و بزرگ ،«کسري برف گلوله» و شد انباشه هاناکارآمدي اينكه تا نكردند دولت

 الزم اصالحات انجام و مالیهاي حساب نمايیواقع با توانستمی که اقتصادي و شد خراب اقتصاد سر بر

 شبهيك اصالحات مالی، تنگناي و خارجی طلبكاران فشار زير شد مجبور کند، تقويت را خود تدريجی،

 ياد مشابه کشورهاي بقيه و هايونانی موقع آن از کند. تحميل مردمش و دولت به را سنگين رياضت و

 براي کهاي، بهانه هيچ و است موجود وضعيت نماييواقع اصالح، براي الزم شرط اولين که گرفتند

 دوم درس باشد. مهمتر واقعيت اين از تواندنمی بود،المللی بين دهندگانوام به دادن نشان بهتر هايونانی

 باشد، فعلي استقراض و مخارج پاسخگوي تواندنمي آتي درآمدهاي جريان وقتي که بود اين هم

 به بازي پولدار بچه که چرا .كرد پيشه قناعت بايد و ارزدنمي بعديش مصيبت به ،اقتصاد تحريك

 خود، به ندادن سختی و روزه چند تصنعی رفاه چراکه داشت، نخواهد جالبی عاقبت و آخر پولی، بی وقت

 شد. خواهد ختم يكباره سختی و عقوبت به

 فروش محل از تومان ارديليم هزار 50 1حداقل که کرده بينیپيش ندهيآ سال بودجه حهيال در دولت

 هيتسو بابت زين تومان ارديليم هزار 33 نزديك مقابل در و کند )قرض( یمال تأمين امثالهم، و قرضه اوراق

 امسال و فروخته قبل يهاسال در که یاوراق اي داده انجام قبل يهاسال در که يیهاوام سود و اصل

 یمعن چه بودجه و اقتصاد طيشرا با ارتباط در و چه؟ یعني رقم نيا .2دکن پرداخت شوند،یم ديسررس

 فاصله مذکور عدد ظاهر از سپس و ميدهیم حيتوض را مربوطه مقدمات یکم ابتدا منظور، نيا يبرا دارد؟

 .ميکنیم مشاهده يتربزرگ نهيزم در را مذکور ايهبودج استقراض يمعنا و گرفته

 منزل اگر اي بخرند یمنزلمثالً  دارند. خود خانواده اقتصاد يبرا يیهابرنامه خانوار سرپرستان معموالً

 يبرا اما . ... و کنند اجاره يبهتر يجا باشند، داشته يبهتر نيماش هستند، يتربزرگ منزل فكر به دارند

 ندهد کفاف درآمدها اگر اما .شود نييتع درآمدها از ديبا کارها نيا منابع قاعدتاً است. الزم پول کارها نيا

 و آشنا و دوست از کردن قرض چطور؟ را اش هيبق .کرد جبران «شتريب کار» با توانیم را یبخش چطور؟

 در درآمدها انيجر با كه ييجا تا» که است نيا متعارف پاسخ کجا؟ تا استقراض اما .یبانك وام یحت

 همان نيا .«ميبده پس را شده گرفته يهاقرض ميبتوان هم و ميبگذران روزگار ميبتوان هم آينده

 آن به و مواجهند آن با استقراض قيطر از یمال تأمين و بودجه ميتنظ در هم هادولت که است یطيشرا

 يکمتر تيمحدود است ممكن بودن، دولت واسطهبه دولت البته .نديگویم «يداريپا» شرطاصطالحاً 

 مختل دولت یمال تيفعال که رسدیم حدي به و دارد يحد هم آن باالخره اما باشد، داشته استقراض در

 .نديگویم «يداريپا آستانه» را حد اين شود. بحران وارد است ممكن و شودیم

 

                                                 

 ها، رقم انتشار اوراق فراتر از سقف بودجه است.به دليل موارد ذكر شده در تبصره .1

آورده شده است،  –يعني مشروط به تحقق درآمدهاي اضافي  –ه ها در جدول سقف دوم بودجمقداري از اين بازپرداخت .2

ر ماهيت اين اوراق و پيامدهاي خطرناك بدقولي در مورد بازپرداخت اوراق براي اعتبار دولت، دولت به احتمال خيلي زياد اما بناب
 .آنها را فارغ از سقف دوم و اينكه درآمدها محقق شوند يا نه، بازپرداخت خواهد كرد
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 يفضا چقدر گريد عبارتبه اي است باز چقدر دستمان روزمره یزندگ یمال امور يبرا يزيربرنامه در

 استفاده با ميبتوان که يیجا تا - قرض قيطر از یمال تأمين امكان حداکثر با را مانيدرآمدها اگر م؟يدار یمال

 بودن باز محدوده م،يکن کم یفعل مخارج از سپس و ميکن جمع – ميبده پس را آنها یآت يدرآمدها از

 را مخارجمان استقراض، قيطر از ميبتوان تا ميکن يزيربرنامه آن يرو ميتوانیم که ديآیم دستبه دست

 شده فيتعر آن يبرا قيدق یشاخص البته و است برقرار تيوضع نيهم هم دولت بودجه در .ميکن اديز هم

 یفعل یمال تأمين فاصله از است عبارت فيتعر طبق یمال يفضا .نديگویم «يمال يفضا» آن به که است

 عبارتبه اي) نخورد مشكل به آنها هيتسو در که يطوربه یبده قيطر از یمال تأمين سقف تا یبده قيطر از

 (.است باز دستش استقراض قيطر از يمال تأمين يبرا چقدر دولت اينكه يعني مالي فضاي تر،ساده

 قابل البته و بهتر ريتفس قابل که سنجدیم کشورها یداخل ناخالص ديتول نسبت بهمعموالً  را فاصله نيا

 کشور، در شده ديتول خدمات و کاال مجموع یعني یداخل ناخالص ديتول شده ساده في)تعر باشد هم سهيمقا

 (.سال كي یط آنها، ديتول يبرا شده استفاده ياواسطه خدمات و کاالها نظرگرفتن در بدون

 ارقام و آمار نكهيامثالً  دارد. وجود یمختلف يهاروش یبده آستانه همان اي خطرناك سقف نييتع يبرا 

 به آنها یبده نسبت که افتاده اتفاق یزمان قاًيدق کشورها ايهبودج بحران موارد از یمين از شيب دهد،یم نشان

 60 یحوال نسبت نيا که بوده یزمان هابحران دوسوم اي و دهيرس درصد 40 یحوال به شانیداخل ناخالص ديتول

 يبرامعموالً  است. بوده درصد 72 حدود اند،شده بحران دچار که يیکشورها تمام یبده متوسط اي و بوده درصد

 يیکارها نديبرآ از المللیبين يهاسازمان باشد، داشته وجود سقف نيا يبرا یراحت و شمولجهان اريمع نكهيا

 يبده نسبت آستانه حد .کنندیم فيتعر یبده آستانه حد ،المللیبين اجماع زين و شودیم ارقام و اعداد يرو که

 نسبت، نيا اگر که یمعن نيا به .است شده نييتع درصد 70 تا 50 نيب رانيا مثل يیکشورها يبرا ديتول به

 زابحران «خطرناك» هيناح وارد کرد رد را 70 اگر و ميباش «حساس» آن به نسبت ديبا کرد، رد را درصد 50

 نيا به بلكه شد، ميخواه بحران وارد خودکار طوربه که ستين یمعن نيا به خطرناك هيناح به ورود .است شده

  1.است اديز بحران بروز احتمال که معناست

 فاصله اگر که شودمی تفسير نيز صورت اين به مالی( )فضاي بدهی آستانه از بدهی نسبت فاصله

 قابل ريسك باشد، درصد 70 تا 40 بين اگر است، وخيم يا خطرناك باشد، درصد 40 زير عدد دو اين

 آيد.می حساب به امن باشد، باال به 125 اگر و آميزاحتياط باشد 125 تا 70 بين اگر توجه،

 در و 1398 سال بودجه در یمال يفضا مينيبب م،يشد آشنا موضوع نيا یمقدمات ميمفاه با که حاال

 (.2 )نمودار ميندازيب کشورها یبرخ یمال يفضا به ینگاه آن از قبل .است چگونه روشيپ و گذشته يهاسال

 هرکشور، اسم يجلو یافق ايهليم نمودار اندازه .ستين ارقام و اعداد در دقت به يازين نمودار نيا فهم يبرا

 بابت از کشورها یفعل تيوضع هم قرمز تا سبز یرنگ يهافيط و دهدیم نشان را آن یمال يفضا زانيم

 .است وخيم( تا )امن یبده بحران به یكينزد

                                                 

 .ستين گزارش نیا حوصله در که دارد وجود موضوع نیا سنجش یبرا زين یگرید یهاشاخص ،یداخل ناخالص ديتول به یبده بر عالوه .1
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  مختلف يكشورها بودجه در يمال يفضا .2 نمودار

 بدهي( آستانه حد از داخلي ناخالص بدهي فاصله )درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .IMF، 2018 ،يمود :مأخذ

 

 ته به عمالً و است صفر قبرس و ژاپن ونان،ي در یمال يفضا مثال، براي که مينيبیم نمودار نيا در

 البته .دارد وجود آنها در ديشد تالطم بروز احتمال و انددهيرس یبده قيطر از ايهبودج یمال تأمين گيد

 بالعكس، دارد. يبهتر وضع شده، تأمين کشور داخل از که خارج، از نه آن یبده شتريب آنكه دليلبه ژاپن

 در یداخل ناخالص ديتول به یبده نسبت که است یمعن بدان نيا است. 250 حدود نروژ در یمال يفضا

 آستانه حد به دنيرس تا ،یفعل وضع (برابر 5/2) درصد 250 تا است، درصد 30 ريز االن که کشور نيا

 .دارد شيافزا تيقابل (کشور نيا يبرا 100 تا 85 )حدود
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 در مدتميان بينیپيش و 1398 سال بودجه ر،ياخ يهاسال بودجه در یمال يفضا ،3 نمودار در

  .ميکنیم مالحظه را یفعل طيشرا ادامه صورت

 

 ايران بودجه در يمال يفضا .3 نمودار
 (بودجه يداريپا عدم حساسيت آستانه از یداخل ناخالص ديتول به یعموم یبده فاصله درصد)

 
 .قيتحق محاسبات :مأخذ

 

 يترازها شدن یمنف و گذشته يهاسال ياقتصاد تحوالت دنبالبه که شودیم مشاهده فوق نمودار در

 1393 لسا از که يطوربه است، شده کاسته بودجه یمال يفضا از ،یبده محل از یمال تأمين ديتشد و بودجه

 سال، اين در اندك بهبود از پس و رسيده خود حداقل به 1395-1394 سال در کرده، پيدا کاهش مالی فضاي

 آستانه تا دولت بدهی فاصله ،1398 سال در که طوري به است، کرده پيدا کاهش 1397 سال در دوباره

 نارنجی )ناحيه درصد 78 ناپايداري خطرناك آستانه تا و (2 نمودار قرمز احيه)ن درصد 27 ناپايداري حساسيت

  .بود خواهد فوق( شكل

 ريسك بين فاصله حد در همچنان دولت مالی فضاي ساله، 5 تا 4 مدتدرميان که است اين ما ارزيابی

  ماند. خواهد باقی خطرناك تا زياد

 یبده نسبت شاخص است موظف دولت د،يگویم باره نيا در توسعه ششم برنامه نكه،يا يادآوري

 درصد 40 حداکثر سطح در ششم برنامه طول در را یداخل ناخالص ديتول به یدولت يهاشرکت و دولت

 است. دسترس از دور امر نيا ،یفعل تيوضع با کند. حفظ
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 ؟درصد40_تورم_درصد20_حقوق_افزايش#

 30 بااليالمللی بين و داخلی مراکز اکثربينی پيش بنابر بعد سال متوسط تورم که وضعيتی در 

 را حقوق افزايش منطقی چه براساس دولت درصد، 40 باالي نيز نقطه به نقطه تورم و بود خواهد درصد

 داده؟ پيشنهاد درصد 20

 ًنكنيم. توزيع مردم بين و نكنيم پول خلق گفته کسی چه اصال  

 که است اين از کمتر ضررش شودمی چه هر شود؟می چه کند چاپ پول اگر آي گويندمی 

 از بعد و کندنمی ايجاد مشكلی هاکردن چاپ پول اين اينكه دوم شود. متالطم مردم زندگی و معيشت

  م!برداري را هاصفر و مکني پولی اصالح متوانيمی گذار دوره اتمام

 است. کافی درصدي 20 حقوق افزايش کنندمی فكر که دانندنمی را مردم درد مسئولين 

 شود...می بلند گرم جاي از نفسشان وگيرند می ميليونی هاده حقوق البد آنها 

 اقتصاددانان برخی حتی و سياستمداران عادي، مردم برخی زبان از مكرر طور به تقريباً فوق، عبارات

 مخفی چه و آشكار )چه بودجه کسري با مواجه کشورهاي تجربه که است اين پاسخ رسد.می گوش به

 ند(بپوشا را آن پول چاپ با دولت )يعنی شود پولی دولت، بودجه کسري هرگاه که است داده نشان شده(

 جيب در پول گذاشتن با همزمان و بود خواهد پيش در تورم کسري، اين شدن پولی ميزان به بسته

 يعنی گويندمی تورمی ماليات پديده اين به) شودمی برداشته بيشتري مقدار ديگر، جيب آن از مردم،

 بهتر راه واقع در پرکنند(. را آنها ديگر جيب تا کنندمی خالی را مردم جيب يك تورم، ايجاد با هادولت

 دولت که باشد سمت اين به عمومی بخش مديران با عمومی همراهی نيز و مطالبات جهت که است آن

 ،حد از بيش استقراض يا اسكناس با شده ايجاد کسري چاه کردن پر و هاهزينه شديد افزايش جاي به

 را غيرضروريهاي هزينه اولها، هزينه طرف در يعنی ،کند متعادل امكان حد تا را درآمدها و هاهزينه

 افزايش را درآمدها همزمان و دهد کاهش را آنها رشد يا بكاهد باالتر درآمدهاي به پرداختی از و بكاهد

 افزايش يا و دهد افزايش را آنها دارد، وجود گوناگون اصناف در مالياتی فرار يا معافيت اگرمثالً  دهد،

 و... کند اعمال کمتر باالتر درآمدهاي براي و اعمال بيشتر پايين دستمزد داراي افراد براي را دستمزدها

 تقواي چنين که افتاد خواهد اتفاقی چه کند چاپ اگر پرسيدمی نيفتد. پول چاپ فكر به امكان حد تا

 الونزوئ و روسيه تجربه است؟ الزم ملت و دولت متقابل درك و همگانی انديشیعاقبت و مالی و پولی

 ماست. چشم پيش

 تحت دولت ،(4 )نمودار يوشور جماهير اتحاد در بودجه کسري افزايش با کهگويد می تاريخ معلم

 (.5 )نمودار کرد اقدام پول چاپ به شدت به و کرد انتخاب را راه ترينآسان تقريباً گورباچوف مديريت

 سرکوب يا و کردن مخفی که آنچه انجام و کاالها قيمت بر اقدام اين ثيرأت از جلوگيري براي همزمان
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 کسري نتيجه در و کرد پرداخت سنگين يارانه کاالها فروشیخرده قيمت روي بر ،1است شده ناميده تورم

 آمارهاي تحريف مانند ديگر، متعدد عوامل کنار در که اقدامی شد. مضاعف پول چاپ و تشديد بودجه

 سال در ناگهان ديگر، عوامل کنار در قرن يك به نزديك قدمت بارا  نظام اين ،2گوسپلن توسط مالی

 کرد: ساقط 1991

 

 يشورو جماهيري اتحاد در بودجه كسري افزايش .4 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Miller, C., 2016. The struggle to save the Soviet economy, p. 148. 

 

 

 

  

                                                 

1. Kim, B.Y., 2002. Causes of repressed inflation in the Soviet consumer market, 1965–1989: retail 

price subsidies, the siphoning effect, and the budget deficit. The Economic History Review, 55(1), 

pp.105-127. 

2  . Gosplan: The State Planning Committee 
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 شوروي جماهير اتحاد در بودجه كسري پوشش براي پول چاپ .5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .153 ص همان، مأخذ:

 

 نشان اقتصادي متغيرهاي ارقام و آمار به نگاهی است. توجه قابل زمينه اين در هم الئوونز تجربه

 است داشته مردم خريد قدرت از کاستن و تورم به زدن دامن در را نقش مهمترين پول، چاپ دهد،می

 کرد چاپ بيشتري پولها، پرداختی افزايش و تورم مقابل در مردم از حمايت هواي به دولت .(6 )نمودار

 کشور، اين در .کرد فقيرتر نهايت در نامناسبی شكل به را مردم شد، تشديد آن دنبال به که تورمی اما

 اخيراً حتی .1کندمی شدن آب به شروع شود،می گرفته ستد در کهاي لحظه از که است يخی مانند پول

 فضا کردن آرام راستاي در کرد تالش خود پولی واحد از صفر چند حذف با کشور اين 2018 سال در

 شود.می برابر دو روز، هفت تا پنج هر تقريباً کاالها قيمت و نشد حاصل توفيق که بردارد قدم

 

                                                 

1  . https://twitter.com/yahoofinance/status/1076190570509451266 
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 ونزوئال در پول عرضه و تورم همراهي .6 نمودار

 
 در شده داده نشان مقدار برابر چندين به شده برآورد آمارهاي و ندارد وجود 2016 از بعد پول عرضه و تورم )رقم جهانی بانك مأخذ:

 .است( رسيده نمودار

 

 و پول چاپ افزايش به توصيه تاکسی در ديگري فرد يا سياستمدار يك که بعد دفعه آنكه نتيجه

 درست راه و رسدمی کجا به راه اين که باشد حواسمان ،کندمی هاهزينه افزايش براي بودجه در آن توزيع

 است. کدام شد، اشاره که همانگونه

 

 بودجه_و_تحريم#

 جلوي نفت صادرات از ناشی رقم فحذ و سال نام حذف با را اخيرهاي سال لوايح جداول کنيد تصور

 براي اليحه کدام بزنيد حدس بودجه، جداول و هاتبصره مرور با بتوانيد بايد شما واند گذاشته شما

 است. اليحه کدام ،ايمشده تحريم که سالی اليحه مشخص، طور به يا است سال کدام
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 چيست؟ هاسال ساير لوايح با 1398 بودجه اليحه تفاوت .3 تصوير

 
 .تزئينی طرح :تصوير

 

 متناسب ارقام افزايش از غير به ديگر، لوايح با اليحه اين ميان چندانی تفاوت که است اين ما ارزيابی

 سال بودجه اليحه بتوان سختی به ارقام، تورمی شدن بزرگ به توجه بدوناحتماالً  و ندارد وجود تورم با

  داد. تشخيص ديگرهاي سال لوايح از را 1398 تحريمی

 در که است شده پيشنهاد احكامی و است شده تنظيم سقف دو در بودجه 1398 بودجه اليحه در

 )تبصره کند محدود را دولت هايهزينه از برخی رشد تواندمی اسالمی شوراي مجلس تصويب صورت

 روست؟روبه آن با اقتصاد که است بزرگی واقعيات دهندهنشان اليحه اين آيا ،کنيد ارزيابی شما (.«21»

 .کنيد فكرمسئله  اين داليل درباره

 چه دليل پس هستيد. اشتباه در بوده، اصلی عامل نويسبودجه ضعف کنيدمی فكر اگر :)راهنمايی

 (1باشد؟تواند می

 

 زياد؟_ماليات#

 رشد»اصطالحاً  را مفهوم اين بگيرند. بهره تناسب به اقشار تمام بايد کشور اقتصادي رشد ثمرات از

 است. منصفانه و درستستانی ماليات رشد، کردن فراگير ابزارهاي مهمترين از يكیگويند. می «فراگير

                                                 

 كه تاكنون طرح شده است، در آخرين بخش گزارش خواهد آمد.مسئله  و مسائل ديگر نزديك به اينمسئله  پاسخ اين .1
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 که بهداشتی ،کنندمی دريافت که آموزشی بابت دولت به مردم عموم بدهی ماليات، ساده بيان به

طبعاً  .کنندمی استفاده که است عمومی خدماتاصوالً  و... کنندمی زندگی آن در که امنيتی ،است برقرار

 اموال در فقرا حق ماليات، معروف، قول به و شودمی جامعه نيازمندان صرف هم ماليات از بخشی

 بايد که کسانی و ثروتمندان از ماليات اخذ در مالياتی سيستم قدر هرچه .است ثروتمندان و پردرآمدها

 زياد گيرسهل قوانين يا مالياتی سيستم اطالعاتی ضعف دليل به مالياتی فرار باشد، ناتوان بدهند، ماليات

 نيازمندان سفره از حمايت و بهداشت آموزش، امنيت، ارائه براي دولت توان از اندازه همان به باشد،

 اخالقی منطقی چه و اقتصادي ادبيات نظر از چه بنابراين، کنيد(.تأمل  4 تصوير سؤال )در شودمی کاسته

  است. کشور يك حكمرانی کيفيت سنجش معيارهاي از مناسب،ستانی ماليات ،دينی و

 

 تصوير اين با ارتباطي چه مالياتي فرار و نامناسبهاي معافيت) اقتصاد در مرتبطه ظروف .4 تصوير

 چطور؟( الكترونيكي فروش صندوق نصب الزام ؟باشد داشته است ممكن

 
 .تصويرنگاري مأخذ:

 

 عبارتند آنها مهمترين که است مشخصاتی داراي فراگير، رشد معيارهاي با متناسب مالياتی نظام يك

 از:

 دولتی چه کشور، اقتصاديهاي فعاليت تمام يعنی باشد، داشته فراگير و جامع پوشش، 

 ناقص نبايد حاکميت مالياتی رادار بگيرد. بردر را خصوصی چه و حكومتی يا دولتی چهارميك دولتی،نيمه

 شود.می حاصل توانمند و يكپارچه مالی اطالعات سيستم و مناسب قوانين واسطه به جامعيت اين باشد.
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 فعاليت درآمد، هرگونه يعنی مالياتی پايه باشد. اندك مالياتي نرخ و گسترده مالياتيهاي پايه 

 به که مال يا هافعاليت اين عايدي از درصدي يعنی مالياتی نرخ و گيردمی تعلق ماليات آن به که مالی يا

 تعلق بايد ماليات آن بر که است مالياتی پايه يك مالی بازارهاي در معاملهمثالً  شود.می اخذ ماليات عنوان

 دليل هيچ بدون کنيد فرض حاال .است مالياتی نرخ شود،می اخذ که فعاليت اين عايدات از درصدي و گيرد

 بود؟ خواهد چه آن نتيجه .نشود گرفته کشور يك در ماليات از خاصی نوع توجهی، قابل

 اينطور اينكه يعنی بحث اين .باشد 1صعودي يا پيشرو االمكانحتي ماليات اخذ شيوه 

 اقشار درآمدهاي از مالياتی خاص پايه يا موضوع يك بابت درصد 10 ،يكسان طور بهمثالً  که نباشد

 .گويندمی ارتجاعی يا 2نزولی مالياتاصطالحاً  راستانی ماليات شيوه نوع اين خالف شود. اخذ مختلف،

 پردرآمد افراد با مقايسه در رادرآمد کم افراد درآمد از بيشتري سهم نسبت، به ،ماليات نوع يك هرگاهمثالً 

 کمتري ماليات خود درآمد نسبت به اندتوانسته پردرآمد افراد حقيقت در زيرا ،است نزولی کند جذب

 فعاليت انگيزه که نباشداي گونه به يعنی باشد هم متعادل بايد ماليات بودن تصاعدي البته ،بپردازند

 دهد. کاهش را اقتصادي

 از دولت یعموم منابع درصد 38 نزديك که است شده ینيبشيپ ،1398 سال بودجه حهيال در

 كي در هااتيمال است. تومان ارديليم هزار 153 از بيش که شود تأمين یاتيمال يدرآمدها محل

 دستمزد، و حقوق اتيمال ،هاشرکت بر اتيمال )مانند ميمستق يهاتايمال دسته دو به یکل بنديميتقس

 افزودهارزش اتيمال واردات، از اتيمال )مانند ميرمستقيغ يهااتيمال و و...( ملك انتقالولنق بر اتيمال

 همان ات،يمال هدف که شوندیم خوانده ميمستق ليدل نيا به ميمستق يهااتيمال .شوندیم ميتقس و...(

 هدف ات،يمال کنندهپرداخت م،يرمستقيغ يهااتيمال در اما ،پردازدیم اتيمال که است یشرکت اي فرد

 اتيمال اي افزودهارزش اتيمال درمثالً  است. يگريد هدف از اتيمال افتيدر واسطه بلكه ،ستين اتيمال

 اي واردکننده از اتيمال اما ،و استخودر اي کاال يینها کنندهمصرف ،یاتيمال هدف خودرو، واردات بر

 متيق يرومثالً ) کندیم منتقل کنندهمصرف به را اتيمالمعموالً  ،دهندهاتيمال و شودیم اخذ فروشنده

 هااتيمال کل درصد 43 حدود که است شده مقرر 1398 سال بودجه حهيال براساس (.کشدیم خودرو

 هزار  88 حدود) آن یمابق درصد 57 و ميمستق يهااتيمال قيطر از (تومان ارديليم هزار 66 حدود)

  شود. يآورجمع ميرمستقيغ يهااتيمال محل از (تومان ارديليم

 که شده بينیپيش تومان ارديليم هزار 37 نزديك هاشرکت بر اتيمال م،يمستق يهااتيمال انيم از

سال  قانون به نسبت هاشرکت ماليات است. بودجه عمومی منابع یاتيمال يدرآمدها کل درصد 24 حدود

 توجه قابل کاهش اين تورم، احتساب با و است کرده پيدا کاهش تومان ميليارد هزار 4 به نزديك ،1397

 :بدهند اتيمال شرح نيا به 1398 سال در است قرار هاشرکت است.

                                                 

1  . Progressive 

2  . Regressive 
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 تومان ميليارد هزار 24 :غيردولتی هايشرکت 

 تومان ميليارد هزار 12 :دولتی اتمؤسس و هاشرکت 

 و نهادها به مربوط هاي)شرکت تومان ميليارد 16 :بنيادها و نهادها کنندهاداره هايسازمان 

 دهند(.می ماليات جداگانه خودشان مستقل حقوقی شخصيت عنوانبه بنيادها

 است شده ینيبشيپ تومان ارديليم هزار 25 حدود مشاغل، و افراد درآمد بر اتيمال 1398 سال در 

 است: ريز شرحبه اتيمال نوع نيا بيترک .شودیم شامل را یعموم یاتيمال يدرآمدها کل از درصد 16 که

 تومان ميليارد هزار 7 :دولت کارمندان 

 تومان ميليارد هزار 6 :خصوصی بخش کارکنان 

 تومان ميليارد هزار 10 :مشاغل و اصناف 

 تومان ميليارد هزار 5/1 :مستغالت 

 که رودیم شمار به هااتيمال از دسته نيا قلم نيآخر ثروت بر اتيمال م،يمستق يهااتيمال انيم از

 صدم 16 حدود و عمومی یاتيمال يدرآمدها درصد 3 از کمتر رقم نيا .است تومان ارديليم هزار 4 حدود

 مهم عوامل از یكي عنوانبه ثروت بر اتيمال از بود! خواهد آتی سال یداخل ناخالص ديتول از درصد

 زين و کشورمان یداخل ناخالص ديتول نسبت به مقدار، نيا شما نظربه .شودیم ادي درآمد کنندهمتعادل

 گوگل از) است؟ یکاف کشورمان يبرا دهد،یم ليتشك یاتيمال يدرآمدها از اتيمال نوع نيا که يدرصد

 (ديبپرس

 بودجه حهيال در .است افزودهارزش بر اتيمال بودجه، در کسبه و مردم توجه قابل يهااتيمال گريد از

 پيش سال درصد 9 همان و نكند تغييري افزودهارزش بر اتيمال نرخ که است شده ینيبشيپ امسال،

 عوارض تحت آن درصد 3 و شودمی درمان و بهداشت هايهزينه خرج درصد 1 درصد، 9 اين از .باشد

 و شودیم ياقتصاد فعاالن تيفعال محل يروستاها و شهرهاهاي شهرداري يهانهيهز صرف افزودهارزش

 در )بدون اتيمال نوع نيا که است نيا دولت ینيبشيپ  .است دولت عمومی منابع سهم درصد( 5) باقی

 کرد خواهد کشور بودجه ديعا تومان ارديليم هزار 48 حدود مجموع در (هاشهرداري سهم گرفتن نظر

 .است سالمت بخش براي آن تومان ميليارد هزار 10 به كينزد که

 معادل 1398 الس در که گفت توانیم شده ینيبشيپ يهااتيمال تحقق بابت از و یکل طوربه

 رقم به نسبت رقم اين .است شده مقرر عمومی مالياتی درآمدهاي عنوانبه تومان ميليارد رهزا 153

 8 حدود بود، تومان ميليارد هزار 142 حدود که 1397 سال بودجه قانون عمومی مالياتی درآمدهاي

 یعني نيا م،يريبگ نظر در درصد 30 داقلح را ندهيآ سال و امسال تورم نرخ اگر است. داشته رشد درصد

 شودمی محسوب توجه قابل که کرده پيدا کاهش درصد 20 تا رفته( در )تورم ثابت متيق به اتيمال نكهيا

 است. آن وضعيت به کمك مالحظه با و اقتصاد وضعيت به دولت توجه دليل به کاهش اين احتماالً
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 صرفنظر کل، طوربه ما ايآ که است نيا سؤال شود، محقق بعد سال مالياتی درآمد تمام که فرض بر

 م؟يدهیم اديز اتيمال بدهند، حد از بيش ماليات است ممكن که خاصی موارد از

 .کنيد مالحظه 7 نمودار در منطقه کشورهاي و جهان متوسط به نسبت را ايران در ستانیماليات مقدار

 

 ديگر كشورهاي در و ايران در داخلي ناخالص توليد به ماليات نسبت .7 نمودار

 
 .جهانی بانك :مأخذ

 

 ماليات خود، داخلی ناخالص توليد با مقايسه در ايران اقتصاد که دهدمی نشان فوق نمودار در دقت

 اقتصاد بر حاکم رکود و رونق يا و اخير هايسال به اختصاص مسئله اين و کندنمی آوريجمع چندانی

  ندارد.

 اقتصاد دهد،می نشان ما بررسی .است توجه جالب هم مالياتی پتانسيل مورد در هابررسی نتايج

 تر،قدقي عبارتبه (.ببينيد را 8 نمودار) کندنمی استفاده را خود مالياتی پتانسيل از نيمی تقريباً ايران

 قابل ميزان به شده آوريجمع ماليات نسبت معناي )به مالياتی تالش متوسط دهه، دو از بيش طی

 برخیمثالً  آنكه ازجمله دارد بسياري داليل موضوع اين .است بوده درصد 60 تا 50 بين 1(آوريعجم

 يا سينما هنرمندانمثالً ) اقشار برخی يا هاسازمان و سساتؤم از برخی يا (کشاورزيمثالً ) هابخش

 انواع برخی يا تمام از معاف آزاد( مناطقمثالً ) مناطق يا و...( کنندمی برگزار کنسرت که خوانندگانی

 هايسيستم دارد(، وجود مالياتی )فرار دهندنمی را مردم حق اقتصادي فعاالن از ايعده ،هستند ماليات

 کافی ايران اقتصاد در متعارف مالیهاي پايه تنوع اينكه و ندارد وجود ستانیماليات براي کافی اطالعاتی

هاي معافيت اين از برخی در کنيد سعی شود.نمی اخذ شود، گرفتهتواند می که هاماليات برخی و نيست

 نه؟ يا است منطقی آنها معافيت ادامه ببينيد و کنيدتأمل  مالياتی

 

                                                 

 .بيني تحققو نه به معناي نسبت تحقق به پيش .1
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  ايران در شده محقق ماليات با مقايسه درستاني ماليات پتانسيل .8 نمودار
 (داخلی ناخالص توليد از )درصد

 
 .تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 عمراني؟_عمر_پايان#

 دليل به .ندشومی انجام ياقتصاد يهاتيظرف توسعه و ينگهدار يبرا یعمران يهايگذارهيسرما اصوالً

 دليل به عمرانی بودجه افت مانع )که اقتصاديهاي چرخه با مرتبطاي بودجه مناسب مالی قواعد نبود

 به فقط نگاه )يعنی کشور بودجه تنظيم در مدتميان نگاه نبود نيز، و شود( نفتهاي شدن پايين و باال

 طوري به کرده، پيدا نفت نوسان با مستقيمی ارتباطمعموالً  بودجه، از قسمت اين نباشد(، ايبودجه سال

 و شودمی نحيف نيز بخش اين تحريم، يا نفت قيمت کاهش از ناشی نفتی درآمد کمبودهاي سال در که

 استفاده با عمران عمر و گذردمی (جاريهاي هزينه همان يا )جاري امور گذران به بودجه اعظم بخش

 .آيدمي سربه عمالً نفت پول از

 سال بودجه حهيال در (ياهيسرما يهايیدارا تملك به )موسوم یعمران يهايگذارهيسرما اعتبارات

 هزار 62) 1397 سال قانون رقم با مقايسه در که شده گرفته نظر در تومان ميليارد هزار 62 حدود 1398

 با البته .(است عمرانی بودجه کاهش معنی به اين ،تورم به توجه )با است. نكرده تغييري تومان( ميليارد

 نيز، عدد اين افزايش صورت در حتی گذشته، ساليان در عمرانی بودجه ارقام واقعی تحقق ميزان به توجه

  داشت. درستی تفسير آن مورد در تواننمی

 يهابودجه برخالف که دهدیم نشان یخوببه گذشته انيسال در یعمران يهابودجه تحقق ارقام و اعداد

 یعمران يهابودجه درصد!(، 100 از بيش حتی هاسال برخی )در بپردازند ندبود مجبور هادولت که يجار

 براي تحقق رقم متوسط (.9 )نمودار اندشده محقق قانون در شده مشخص عدد از کمتر و نوسان بامعموالً 

 درصد 97 حدود جاري هايبودجه براي و درصد 67 حدود عمرانی هايبودجه براي گذشته سال بيست
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 نزولی روند عمرانی بودجه تحقق ميزان دهد،می نشان که است روند خط ،نازك يهاچينخط .است بوده

 سال در درصد 40 حدود از نيز جاري به عمرانی بودجه يافته تحقق رقم نسبت همچنين، .است داشته

 است. رسيده 1397 سال در درصد 17 حدود به 1376

 

 )درصد(   گذشته ساليان در عمراني و جاري هايبودجه تحقق ميزان .9 نمودار

 
 

 طی رفته( در )تورم ثابت قيمت به عمرانی و جاري هايهزينه بودجه يافتهتحقق رقم 10 نمودار

تأمل  نمودار اين در است. شده مشخص چيننقطه با نيز روند خطوط .دهدمی نشان را گذشته سال 20

  کنيد. تفسير را آن کنيد تالش و کنيد

 

  1395 سال ثابت قيمت به عمراني و جاري بودجه به شده داده اختصاص اعتبارات .10 نمودار
 (تومان ميليارد )هزار
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 ترتيب به که دوم( و اول قرمز )کادر نفتی درآمد کاهش دوره دو در که دهدمی نشان فوق نمودار

 است. گرفته ارقر روند خط زير نيز عمرانی بودجه ،است افتاده اتفاق تحريم و نفت قيمت کاهش دليل به

 باالي انیعمر بودجه است، شده داده نشان خاکستري وسط کادر با که نفتی رونق دوران در همچنين

 و نفت درگير ،ايبودجه آبادانی و عمران که دهدمی نشان واضح طور به فوق نمودار دارد. قرار روند خط

 ،نبوده وقت هر و آورده خودش با هم را عمرانیهاي طرح بوده، نفت وقت هر است. نفتیهاي چرخه

 رفته؟( کجا سياستگذار هنر )پس است. افتاده رمق از هم عمرانی بودجه

 قيمت به مدام اخير سال 20 در بودجه اين که دهدمی نشان جاري بودجه نوسان در دقت همچنين،

 بيشتر ،1380 دهه نشينیخوش و درآمديپر دوران در افزايش اين شيب است. بوده افزايش حال در ثابت

  است. شده برابر دو تقريباً ثابت قيمت به جاريهاي هزينه دهه، اين طول در و بوده

 کاري چه به دقيقاً دوران اين در مجالس و هادولت و است بوده چه کار اين دليل کنيدمی فكر

 اند؟بوده مشغول

 از پس عمرانی هايطرح به يافته اختصاص ايبودجه منابع ظرفيت اينكه، ديگر توجه قابل نكته

 نيز رقم همين اختصاص کيفيت در .است بوده ثابت تقريباً تاکنون موقع آن از و کرده افت 1390 سال

 نيست. گزارش اين حوصله در که هستهايی بحث

 به آيا کرد؟ توانمی چه شما نظر به است بام لب عمرانی بودجه عمر آفتاب که حاال حال، هر در

 ساخته دولت را آهنراه و هافرودگاه ،هاتونل ،هاپل ،هاجاده تمام ديگر، كشورهاي در شما نظر

 کنيد. جستجو گوگلدر  را (Public-Private Partnership) خصوصی - عمومی مشارکت است؟

 

 ستون_اون_به_ستون_ازاين#

 شكل و سر درآمدها، و منابع سقف بدون هم بودجه دارد، سروسامان سقف، بدون شما منزل قدر هرچه

 شده گذاشته 1 عدد منابع، يا درآمدها برخی جاي به متعدد، موارد در امسال، بودجه در دارد. واقعی

 اما داريم ذهن در عددي اينكه يا قدر، چه نيستيم مطمئن يا دانيمنمی اينكه يعنی 1 عدد است!

 درآمدي منابع سقف ترتيب، اين به شد. خواهد مشخص بودجه اجراي جريان در و بنويسيم خواهيمنمی

 چندين از دارد، ايران به اختصاص که نويسیبودجه در جالب تكنيك اين است. مغشوش کامالً بودجه

  است. رسيده خود اوج به امسال و شده تعبيه بودجه در پيش سال

 برداشت ميزان املش که است مشاهده قابل 6 و 5 تصوير در آينده، سال اليحههاي 1 مهمترين

 و نفت صادرات مازاد محل از بودجه واريزي منابع ميزان و استقراض ميزان توسعه، صندوق از

 مديريتِ در نگاه اين بارز مصداق و نويسی بودجه اصول صريح خالف بودجه، در گذاشتن 1 عدد است. گاز

 مغشوش نيز آنها معادل مخارج شود،می باعث و است فرج ستون آن به ستون اين از که استخرج ودخل

 شود. گذاشته 1 هم و...( هابانك به دولت بدهی تسويه بابتمثالً ) نيز آنها جلوي و شده
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 بودجه در نامشخص منابع مقادير برخي .5 تصوير
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 بودجه در نامشخص مصارف برخي .6 تصوير

 

 

 
 

 اضافه از ناشی ارزي منابع مازاد از ناشی مصارف مقابل در شود،می ديده فوق تصوير در که همانطور

 چه - شودمی ديده قبل صفحه تصاوير در که منابع جدول همانند - گاز و گازي ميعانات و نفت صادرات

 يعنی اين است! شده 2 نيز آن مجموع که شده گذاشته 1 عمرانی، مصارف چه و جاري مصارف براي

 خواسته سفيد چك عبارتی به يا اجازه بودجه، اليحه داخل در ،1بودجه متمم يك براي دولت عمالً اينكه

 نيست مشخص اما ،داندمی صالح که مواردي براي شد ايجاد جديدي درآمد که قدر هرچه که است

 بودجه در مردم نمايندگان حقوق و نويسیبودجه و بودجه قواعد با هايی،اجازه چنين کند. مصرف

 ندارد. سازگاري

 

                                                 

از آغار سال، درآمدهاي جديدي  پسچند ماه  شود كه در جريان اجراي بودجه، مثالا مواقعي ارائه مي متمم بودجه معموالا  .1

 .آيد كه دولت قصد مصرف آن را دارد و براي مصرف آن بايد از مجلس اجازه بگيردبه دست مي
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 1398_بودجه_و_دنيا_اقتصاد#

  منتقل تجارت و بدهی( اوراق و )بورس مالی بازارهاي مســير دو از عموماً دنيا در اقتصــادي نوســانات

 شود.می

 اقتصاد به کندمی ثرأمت را کشورها ديگر کهاي گونه به دنيا اقتصاد نوسانات سفانه،أمت يا خوشبختانه

 عموماً امروز، دنياي در اقتصاديهاي تالطم و نوسانات که است خاطر اين به امر اين شود.نمی منتقل ما

تر مهم و نيستند گسترده و عميق چندان اوالً ما مالی بازارهاي و شودمی منتقل مالی بازارهاي مسير از

  ندارند. دنيا مالی بازارهاي با ارتباطی چندان آنكه

 در است. تجارت طريق از دنيا در اقتصادي مشكالت سرايت دوم مسير شد، گفته که همانگونه اما

 تحريم، وجود با را نفت از مشخصی بخش اينكه فرض با است. نفت ما کشور تجاري عمده قلم ارتباط، اين

 قيمت طريق از عمدتاً دنيا، اقتصادهاي نوسانات که گيريممی نتيجه بنابراين ،کرد خواهيم صادر بعد سال

 نفت قيمت بر دنيا در اقتصادي رکود و رونقهاي دورانمعموالً  گذاشت. خواهد ثيرأت ما بودجه بر نفت

 تقاضاي با متناسب را نفت عرضه که اوپك نام به کارتلی وجود رغمعلی که ترتيب اين به گذارند،می ثيرأت

 براي تقاضا جهان، اقتصادهاي رشد افت يا رکود دوران در متعارف، طور به اما کند،می تنظيم جهانی

 قيمت ،نفت عرضه تنظيم براي اوپك تالش رغم به تاريخی، تجربه براساس ،معموالً و شده کم هم نفت

 بود؟ خواهد چطور بعد سال در دنيا اقتصاد وضع اما کند.می افت تاحدودي نفت

 بخش، چهار به را جهان اقتصاد نفت، قيمت نوسانات و رشد ارتباط تحليل براي که است متعارف

 آينده: سال در .کنندمی تقسيم نفت صادرکنندگان و نوظهور اروپا، مريكا،آ

 پولی سياست دليل به شديد، تالطم عدم فرض با امسال، به نسبت آينده سال در مريكا،آ رشد 

 بينیپيش امسال نصف بودجه، با مرتبط عوامل برخی و بهره نرخ افزايش در کشور آن رکزيم بانك

  شود.می

 و مسائل و اروپا اتحاديه از انگليس خروج از ناشیهاي تنش دليل به نيز اروپا رشد همچنين 

  .بود خواهد امسال از کمتر کشورها، ساير به آن سرايت احتمال و ايتاليا مالی مشكالت

 مواجه صفر نزديك يا منفی رشد با ترکيه مانند يا ساختاري مشكالت دليل به نوظهور بازارهاي 

 داشت. خواهند رشد اندك افت التين، يمريكاآ کشورهاي مانند يا و... شد خواهند

 بدهی کنترل از ناشی مشكالت نيز و متحده اياالت با تجاري جنگ خاطر به نيز چين رشد 

 بود. خواهد انتظار حد از کمتر خصوصی و عمومی بخش

 سال تا رودمی انتظار و بود خواهد کاهنده امسال به نسبت دنيا آينده سال رشداحتماالً  نتيجه در

 نفت قيمت ترتيب، اين به باشد. داشته قرار رکود، الزاماً نه ،کاهشی مسير در دنيا اقتصاد نيز آن از بعد

 نگارش لحظه در برنت نفت قيمت بود. خواهد کاهشی بازار، تنظيم در اوپك تالش وجود بااحتماالً  نيز

 و يافته کاهش آتی، سال در مريكاآ ويژههب و دنيا رشد کاهش طليعه شدن روشن داليل به گزارش، اين
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 تامعموالً  شودمی محسوب اوپك سبد ءجز که ايران نفت قيمت است. رسيده دالر 50 باالي اندکی به

 )در نشود مواجه شديدتري رکود با دنيا اقتصاد اگر رود،می انتظار و است قيمت اين ازتر پايين دالر چند

 اين از نفت، قيمت کاهش صورت در يافت( کاهش خود نصف به نفت قيمت ،2008 مالی رکود جريان

 تاثير اين باشد، بيشتر دنيا اقتصاد بر حاکم رکود قدر هرچه گيرد. قرار مضيقه در تاحدودي بودجه ،مسير

  بود. خواهد بيشتر

  

 بودجه_از_من_سهم#

 مدير به که شارژي پول قبال در که است اين سؤال يك کنيم، تشبيه ساختمان يك به را کشور اگر

 را بحث ادامه تا کنيدتأمل  سؤال اين مورد در کنيم؟می دريافت خدماتی چه ماه در دهيم،می ساختمان

 1بگيريم. پی

 2ايرانی هر سهم اينكه يعنی اين .است تومان ميليارد هزار 454 حدود 1آينده سال عمومی بودجه مصارف

 455 حدود یعبارتبه يا و سال در تومان هزار 460 و ميليون 5 ودحد ،1398 سال اليحه در بودجه مصارف از

 در و سال در ايرانی نفر هر ازاي به دولت عمومی بودجه مقدار ،10 و 9 ولاجد در است. ماه در تومان هزار

 عبارتبه .کنيد توجه جداول اين به هامحدوديت درك براي .کنيدمی مالحظه را عموم توجه قابل موارد در ماه،

 پول اين بگويند او به و کنند تقسيم ايرانی هر بين را ...( و ماليات ،نفت )شامل بودجه منابع کل اگر ديگر،

 تومان هزار 455 اين با کنيد تصور .کرد خواهيد کار چه بود، خواهد تعطيل فردا از دولت اما باشد شما پيش

 خواهد اتفاقی چه خانواده اعضاي يا خود جراحی عمل اولين )در کنيد درمان را خود بيماري هم است قرار

 را محاسبات همين بايد هم وي براي است تحصيل سن در فرزندتان )اگر بدهيد تحصيل خرج هم (،افتاد

 استخدام راهنمايی پليس هم مرزها(، جهت خاردارسيم تهيه برايمثالً ) کنيد کشور از دفاع خرج هم (بكنيد

 تضمينی خريد پول هم شرب، آب تأمين سدهاي اداره خرج هم بدهيد، را محل کالنتري پول هم کنيد،

 کارمند اگر آنكه ضمن . ...و هاجاده ترميم هم جديد، ورزشگاه ايجاد پول هم مجرمان، زندان پول هم گندم،

 اکنونهم که خود همشهري يا فاميل يا دوست براي و بگرديد ديگر کار يك دنبال بايد فردا از هستيد دولت

 .کنيد فكري کنندمی زندگی حمايتی نهادهاي حمايت با

 شوراي مجلس خرج تومان 600 حدود ماه در ايراني هر دهد،می نشان مثال براي 9 جدول ارقام

 امنيت و نظم براي تومان هزار 20 کند،می صرف کشور از دفاع براي تومان هزار 31 کند،می اسالمی

 کند،می خرج عالی آموزش براي تومان هزار 20 و پرورش و آموزش براي تومان هزار 45 کند،می پرداخت

 تأمين صرف تومان 4600 ،کندمی پرداخت درمان براي تومان هزار 49 و بهداشت براي تومان هزار 14

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

 .هابدهي پرداخت همان يا مالي

 .بود خواهد نفر ميليون 83 حدود كه 1398 سال براي آمار مركز جمعيت برآورد براساس .2

 (953-151647-19-03-1397.xls?ver=1415-1396Files/baravord/p/0https://www.amar.org.ir/Portals/) 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/baravord/p1396-1415.xls?ver=1397-03-19-151647-953
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 مصرف مذهب و دين براي تومان 1300 و هنر و فرهنگ براي تومان 1900 کند،می کشور آبی منابع

 هم ديگر تومان 400 يك و گردشگري صرف تومان 400 و کندمی ارتباطات خرج تومان 3800 کند،می

 متوسط طوربه ايرانی هر دهد،می نشان بودجه که همچنان که کنيدمی مشاهده . و... زيست محيط براي

 يعنی آن برابر سه و هزارتومان( 154 ماه )در دهدمی ماليات تومان هزار 849 و ميليون 1 حدود سال در

 هاستماليات بر مازاد که هاهزينه بقيه پس !ميكند دريافت خدمات سال در هزارتومان 460 و ميليون 5

 اگر ديگر، عبارتبه شود. گرفته نظر در هم دولت درآمدي منابع ديگر موارد بايد شود؟می تأمين کجا از

 از بيش تومان، هزار 154 انهيماه مالياتی شارژ قبال در هستيم، ساختمان يك ساکنان که کنيم تصور

 تومان هزار 148 از بيش ساختمان مديريت آنكه ضمن .کنيممی دريافت ماه در خدمات تومان هزار 455

 از درآمدزايی محل از تومان هزار 126 و امثالهم و شده کشف منزل حياط در که نفتی چاه بابت از

 بيش نيز واحد هر از و داردمی بر امثالهم و ساختمان( مشاع مغازه يا پارکينگ چند اجارهمثالً ) ساختمان

 از نيابت به ساختمان امور اداره کسري جبران براي مديريت که جديدي وام بابت تومان هزار 26 از

 شودمی داده آنها به که خدمات اين کيفيت درباره که دارند حق مردم البته .گيردمی کرده اخذ واحدها

 1.باشند ناراضی يا کنند سؤال

 

 )تومان(   شد خواهد خرج 1398 سال در ايراني هر ازاي به كه دولت عمومي بودجه مقدار .9 جدول

 مصرف محل تومان مصرف محل تومان

 قانونگذاري 7,144 آب منابع 55,384

 قضايی امور 142,760 معدن و صنعت 20,604

4,847 
 محيط از )حفاظت زيست محيط

 ...( و آلودگی کاهش زيست،
 دفاع 378,532

 عمومی امنيت و نظم 246,817 بازرگانی 31,867

 923,764 انرژي 17,865
 )عمومی، پژوهش و آموزش

 ...( و عالی اي،حرفهوفنی

 بهداشت 168,661 نقلوحمل 92,043

 درمان 584,888 اطالعات فناوري و ارتباطات 45,181

 هنر و فرهنگ 23,058 ...( حمايتی ها،)بيمه اجتماعی رفاه 1,365,363

46,337 
 روستايی و شهري عمران و مسكن

 ...( و فاضالب و آب )مسكن،
 تفريحات و ورزش 15,080

 گردشگري 4,899 مذهب و دين 15,914

 طبيعی منابع و کشاورزي 40,055 رسانه 27,872

 .بودجه اليحه ارقام براساس تحقيق محاسبات :مأخذ

                                                 
هاي دارايي واگذاري(، سال در تومان هزار 849 و ميليون 1) هما در تومان هزار 154 :پرداختي ماليات از ستا عبارتها سرانه. 1

ميليون  1هزارتومان در ماه ) 143( كه سهم نفت از آن سال در تومان هزار 781 و ميليون 1) ماه در تومان هزار 149: ايسرمايه
 مجموع( و سال در تومان هزار 313) ماه در تومان هزار 26: ماليهاي دارايي واگذاري خالصهزار تومان در سال( است،  716و 

 (.سال هزار 517 و ميليون 1) ماه در تومان هزار 126: اختصاصي درآمدهاي و درآمدها ساير
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 شد خواهد خرج 1398 سال در ماه در ايراني هر ازاي به كه دولت عمومي بودجه مقدار .10 جدول
 )تومان( 

 مصرف محل تومان مصرف محل تومان

 قانونگذاري 595 آب منابع 4,615

 قضايی امور 11,897 معدن و صنعت 1,717

404 

 از )حفاظت زيست محيط

 آلودگی کاهش زيست، محيط

 ...( و

 دفاع 31,544

 عمومی امنيت و نظم 20,568 بازرگانی 2,656

 76,980 انرژي 1,489
 )عمومی، پژوهش و آموزش

 ...( و عالی اي،حرفهوفنی

 بهداشت 14,055 نقلوحمل 7,670

 درمان 48,741 اطالعات فناوري و ارتباطات 3,765

113,780 
 ها،)بيمه اجتماعی رفاه

 ...( حمايتی
 هنر و فرهنگ 1,922

3,861 

 و شهري عمران و مسكن

 و آب روستايی)مسكن،

 ...( و فاضالب

 تفريحات و ورزش 1,257

 گردشگري 408 مذهب و دين 1,326

 طبيعی منابع و کشاورزي 3,338 رسانه 2,323

 

 رديابی را شودمی آنها صرف بودجه از بيشتري بخش که مواردي کنيد سعی جدول اين مشاهده با

 اليحه (جداول و هواحد )ماده اول جلد 6 جدول به توانيدمی جدول اين ترکامل فهرست براي .کنيد

 .کنيد مراجعه بودجه

 

 بودجه_در_من_استان# 

 از مصارف طرف در است. یاستان منابع ،1398 سال بودجه اليحه عمومی بودجه منابع از درصد 28 حدود

 ميليارد هزار 25 )معادل است استانی اعتبارات، درصد 6 حدود تومان(، ميليارد هزار 407 )معادل اعتبارات کل

 معناست اين به بلكه ،است تهران استان به مربوط بودجه بقيه كه نيست معنا اين به رقم اين تومان(.

 استاندار از متشكل )شورايي استان توسعه ريزيبرنامه شوراي اختيار در بودجه از قسمت اين كه

 ماده و دائمي احكام (31) ماده موضوع ... و هااستان كل ادارات رؤساي و وي ريزيبرنامه معاون و

 توجه بايد شود.مي گيريتصميم آن درباره شورا اين توسط و گيردمي قرار (2 الحاق قانون (44)

 و مديريت سازمان توسط )يعني متمركز صورتبه ـ كه نيز غيراستاني بودجه از بخشي كه داشت

 بودجه اليحه در استانی اعتبارات شود. هزينه هااستان درـ  شودمي گرفته تصميم وزرا( و ريزيبرنامه
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 تومان ميليارد هزار 8/21 رقم از که طوريبه داشته افزايش یکم 1397 سال قانون به نسبت 1398 سال

 رشد يانهيهز اعتبارات نيب نيا در (.درصدي 10 رشد )معادل داشته افزايش تومان ميليارد هزار 24 به

 20 يانهيهز اعتبارات که يطور به است داشته ياهيسرما يیدارا تملك اعتبارات به نسبت ياعمده

  .است داشته رشد درصد 2 از کمتر ياهيسرما يیدارا تملك اعتبارات که یحال در است داشته رشد درصد

 که است گرفته قرار یاستان 10 شماره جدول در متفرقه يهافيرد یبرخ فوق، اعتبارات بر عالوه

 ماده موضوع اعتبارات و روستايی فاضالب و آب هايشرکت زيانکمك مرزي،هاي بازارچه اعتبارات شامل

هاي دهياري و هاشهرداري به پرداخت جهت رانندگیجرائم  و تخلفات به رسيدگی نحوه قانون( 23)

 شده نيمع 10 جدول 2 شماره وستيپ در زين آن یاستان عيتوز که اعتبارات نيا مجموع .باشدیم کشور

 1397 سال بودجه قانون به نسبت که است تومان ارديليم 726 با برابر 1398 سال بودجه حهيال در است

  .است داشته رشد درصد 19 از شيب

 استفاده قانون محل از شودیم ياهيسرما يیدارا تملك صرف که هااستان گريد مهم منابع از یكي

 یبخشتعادل جهت ديبا یعموم بودجه از درصد 3 انهيسال آن بنابر که است کشور امكانات از متوازن

 )معادل باشدیم تومان ارديليم هزار 14 با برابر 1398 سال بودجه در رقم نيا .شود هااستان نيب توسعه

  .است داشته رشد درصد 14 ،1397 سال بودجه قانون به نسبت که (یعموم منابع از درصد 5/3

 

 (درصد تومان، )ميليارد      1398 سال بودجه اليحه در استاني اعتبارات .11 جدول

 عنوان
 سال عملكرد

1396 

 قانون

 1397 سال

 اليحه

 سال بودجه

1398 

 اليحه رشد

 نسبت 1398

 1397 قانون به

 )درصد(

 ايهزينه اعتبارات مجموع

 (عمومی منابع از )سهم

9.544 

(--) 

10.619 

(7/2) 

12.752 

(3) 
20 

 )عمرانی( ايسرمايه دارايی تملك اعتبارات مجموع

 (عمومی منابع از )سهم

7.041 

(1) 

11.184 

(8/2) 

11.400 

(8/2) 
9/1 

 19 726 608 - استان به يافته انتقال متفرقه اعتبارات

 کشور امكانات از متوازن استفاده قانون موضوع اعتبارات

 (یاستان بودجه بر )مازاد
- 

12.500 

(2/3) 

14.358 

(5/3) 
14 

 

 80 يعنی .باشدمی 7/4 حدود استانی مصارف به استانی درآمدهاي نسبت 1398 سال بودجه اليحه در

 نسبت اين .شودمی گيريتصميم آن درباره ملی طوربه و ستين هااستان اختيار در استانی درآمدهاي درصد

 باز هااستان به استانی درآمدهاي درصد 22 فقط يعنی بود برابر 4/4 حدود 1397 سال بودجه قانون در

  .شدمی گيريتصميم ملی صورت به آن درصد 78 و تگشمی
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 رضوي خراسان و خوزستان اصفهان، تهران، هاياستان درآمد، نظر از شده انجام محاسبات براساس

 درآمدهاي از تهران استان سهم .کشندمی دوش به را بخش اين در دولت مالی بار از درصد 68 از بيش

 خراسان درصد(، 7/4) خوزستان درصد(، 7) اصفهان هاياستان و بوده درصد 53 حدود تنهايی به استانی

 شد، گفته قبالً که گونههمان درآمد از منظور .اندگرفته قرار چهارم تا دوم هايرتبه در (درصد 6/3) رضوي

 .شودنمی بنديطبقه درآمد عنوانبه نفت و است مالياتی درآمدهاي عمدتاً

 بازگشت ضريباصطالحاً  )که استانی درآمدهاي به عمرانی( و )جاري هااستان اعتبارات مجموع نسبت

 ،وبلوچستانسيستان ،بويراحمد و کهگيلويه ايالم، استان 9 براي 1398 سال بودجه اليحه در (شودمی ناميده

 به که بوده 100 از بيش شمالی خراسان و گلستان ،وبختياريچهارمحال کردستان، ،لرستان ،جنوبی خراسان

 از کمتر هااستان ساير براي نسبت اين است. هايشدرآمد از استان درصدي 100 از بيش برخورداري معناي

 .فرماييدمی مالحظه 11 نمودار در مختلف هاياستان براي را ضريب اين مقدار .است 100

 

  1398 سال بودجه اليحه در استاني بازگشت ضريب .11 نمودار

 
 .بودجه اليحه ارقام براساس تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 براي نرخ اين .است بوده درصد 20 حدود هااستان براي متوسط طوربه استانی ايههزين اعتبارات رشد

 غربی ذربايجانآ استان به مربوط رشد بيشترين .است بوده کمتر هااستان برخی براي و بيشتر هااستان برخی

 22 با بعدي هايپله در ايالم و شرقیآذربايجان  ،کرمانشاه ،تهران ،خوزستان هاياستان و رشد درصد 23 با

  .قرار دارند رشد درصد

 17 با  بوشهر استان بين اين در .است بوده درصد 9/1 با برابر هااستان براي عمرانی اعتبارات رشد متوسط

  اند.داشته منفی رشد استان 13 و مثبت رشد استان 18 مجموع در است. داشته را رشد بيشترين رشد درصد
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 استاني تملك و ايههزين اعتبارات رشد .12 جدول

 استان
 اعتبارات رشد

 استاني ايهزينه
 استان

 ايسرمايه دارايي تملك اعتبارات رشد

 )عمراني(

 بوشهر غربی ذربايجانآ

 کردستان خوزستان

 فارس تهران

 وبلوچستانسيستان کرمانشاه

 هرمزگان شرقی ذربايجانآ

 خوزستان ايالم

 ايالم اصفهان

 جنوبی خراسان کردستان

 گلستان هرمزگان

 رضوي خراسان مازندران

 کرمانشاه رضوي خراسان

 لرستان بوشهر

 غربی ذربايجانآ کرمان

 زنجان فارس

 وبختياري چهارمحال وبختياري چهارمحال

 همدان همدان

 البرز گلستان

 بويراحمد و کهگيلويه بويراحمد و کهگيلويه

 شرقی ذربايجانآ يزد

 شمالی خراسان وبلوچستانسيستان

 قم گيالن

 کرمان لرستان

 سمنان اردبيل

 مرکزي مرکزي

 قزوين قم

 اصفهان جنوبی خراسان

 اردبيل البرز

 يزد قزوين

 تهران شمالی خراسان

 گيالن زنجان

 مازندران سمنان

9/1 كشور 20 كشور  

 .بودجه اليحه ارقام براساس تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 (استان ساکنين تعداد بر تقسيم استانی ايههزين بودجه )يعنی استانی ايههزين اعتبارات سرانه

 حدود با برابر استانی )عمرانی( ايهسرماي دارايی تملك اعتبارات سرانه و است هزارتومان 154 حدود
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 ايالم هاياستان براي ايههزين اعتبارات سرانه بيشترين استانی، توزيع نظر از .است تومان هزار 137

 تومان( هزار 347) جنوبی خراسان و تومان( ميليون 353) بويراحمد و کهگيلويه تومان(، هزار 460)

 البرز تومان(، هزار 58) تهران هاياستان به مربوط استانی ايههزين اعتبارات سرانه کمترين و باشدمی

 ايهسرماي دارايی تملك اعتبارات نظر از .است هزارتومان( 108) رضوي خراسان و تومان( هزار 89)

 و کهگيلويه ،تومان( هزار 532) بوشهر هاياستان به مربوط عمرانی اعتبارات سرانه بيشترين )عمرانی(

 دارايی تملك اعتبارات سرانه کمترين .است هزارتومان( 412) ايالم و هزارتومان(، 485) بويراحمد

 (تومان هزار 42 )حدود البرز (،تومان هزار 19 )حدود تهران هاياستان به مربوط نيز )عمرانی( ايهسرماي

 يا يافتگیتوسعه مورد در کنيد سعی شده ذکر ارقام به توجه با .است (هزارتومان 62 )حدود اصفهان و

 و بويراحمد و کهگيلويه ايالم، چرا اينكهمثالً  کنيد. برقرار ايهرابط استانی بودجه و استان محروميت

 کمتر؟ اصفهان البرز، تهران، امثال وگيرند می را استانی اعتبارات سرانه بيشترين جنوبی، خراسان

 

 

 (نفر هر ازاي به به ومانت هزار)  1398 سال اليحه در استاني اعتبارات و درآمدها سرانه .13 جدول

 استان

 سرانه

 درآمدهاي

 استاني

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 ايهزينه

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 استاني عمراني

 بوشهر ايالم تهران

 بويراحمد و کهگيلويه بويراحمد و کهگيلويه بوشهر

 ايالم جنوبی خراسان هرمزگان

 خوزستان سمنان اصفهان

 جنوبی خراسان وبختياري چهارمحال يزد

 وبلوچستان سيستان شمالی خراسان مرکزي

 شمالی خراسان بوشهر قزوين

 کردستان اردبيل خوزستان

 هرمزگان يزد سمنان

 کرمان کرمانشاه کرمان

 لرستان زنجان زنجان

 غربیآذربايجان  کردستان البرز

 زنجان لرستان شرقیآذربايجان 

 سمنان گلستان رضوي خراسان

 وبختياري چهارمحال گيالن فارس

 يزد مازندران گيالن

 کرمانشاه مرکزي قم

 اردبيل همدان مازندران

 فارس هرمزگان شمالی خراسان
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 استان

 سرانه

 درآمدهاي

 استاني

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 ايهزينه

 استان

 سرانه

 اعتبارات

 استاني عمراني

 گلستان قزوين بويراحمد و کهگيلويه

 مرکزي کرمان همدان

 گيالن فارس ايالم

 همدان وبلوچستان سيستان جنوبی خراسان

 قزوين غربیآذربايجان  اردبيل

 قم خوزستان کرمانشاه

 مازندران قم غربیآذربايجان 

 رضوي خراسان شرقیآذربايجان  کردستان

 شرقیآذربايجان  اصفهان وبختياري چهارمحال

 اصفهان رضوي خراسان گلستان

 البرز البرز لرستان

 تهران تهران وبلوچستان سيستان

  كشور  كشور  كشور

 .بودجه اليحه ارقام براساس تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 ستين زمستان فقط بودجه فصل

 بررسی و مجلس به ارائه دولت، در آن تهيه زمان به مربوط فقط مربوطه التهاب و تابوتب و کشور بودجه

 شد، گفته قبالً که گونههمان .نيست (زمستان اواخر تا پاييز اواخر از )يعنی مقننه قوه در آن تصويب و

 آن از مهمتري بخش و است کشور در ايهبودج سيكل از بخش يك صرفاً مجلس، در بودجه تصويب

 :افتدمی اتفاق بودجه اجراي و قانون ابالغ از پس

 دارد؟ فاصله اجرا با چقدر شده بينیپيش ارقام و است چقدر بودجه اجراي دقت اينكه 

 رعايت بودجه اجراي يندافر در چگونه باالدستی اسناد در شده بينیپيش مالی قواعد اينكه 

 شوند؟می

 را است شده تهيه آن براساس که ايهتوسع يا اقتصادي اهداف است توانسته بودجه آيا اينكه 

 کند؟ محقق

 کرده بروز آن در تخلفی يا و شده انجام درستی به بودجه نقدي و حسابداري عمليات اينكه 

 ... و است؟

 دولت، طرف از مناسب دهيگزارش بودجه، عملكرد در شفافيت به نياز موارد اين تمام

  .دارد ايهبودج سال طي عمومي افكار توجه و مجلس از مستمر حسابداري و سياستي نظارت

 عوارض نادرست، و ناقص اجراي يا نامناسب سياستگذاري و بينیپيش صورت درتواند می بودجه 
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 آن از که است ايهمسئل عوارض، اين مهمترين از يكی آورد. وجودهب کشور اقتصادي شرايط در متعددي

 براي تمايل دليلبه کشور مالی امور مديريت آن، در که ايهپديد .شودمی برده نام 1مالی بينینزديك به

 در مشكالتی به و شده خارج خود قاعده از شديد، کسري فشار از ناشی يا اقتصادي اوضاع ترسريع بهبود

 دچار مالی بينینزديك به کشورها مالی ساختار اينكه براي .انجامدمی رکود يا تورم جمله از کشور اقتصاد

 دهیگزارش و مالی نگهبان مالی، قواعد مالی، مدتميان ريزيبرنامه مكمل داروي چهارمعموالً  نشوند،

 :شودمی تجويز مصارف عملكرد

 نكنند نگاه روپيش سال به فاًصر بودجه تنظيم در هادولت اينكه يعنی مدتميان ريزيبودجه 

 نهايی ارائه و اوليه ارائه فاصله در دولت جاري، سال در .بگيرند نظر در را سال چهار تا سه مدتميان و

 رويكردي صورت به و موارد برخی در صرفاً که کند تنظيم دوساله نگاه با را بودجه ،شد موظف اليحه

هايی بودجه چنين متعارف ارقام و اعداد ،اسلوب شامل چندساله مدتِميان بودجه و شد لحاظ دوساله نگاه

 نكرد. پيدا تدوين فرصت

 آن از و شده بينیپيش هابودجه در خاصی کمی نسبی مقادير يا هانسبت يعنی مالي قواعد 

  نشود. تخطی

 عملكرد که آن از خارج يا و پارلمان در مستقر مستقل نهاد يعنی (مالي شوراي) مالی نگهبان 

 2.کنندمی پايش و ارزيابی را بودجه حسابداري نه و سياستی

 مهم هايطرح مورد در مخصوصاً کشور، بودجه عملكردهاي يعنی مصارف دهيگزارش و 

  شود. منتشر آنها نمايندگان يا و عموم ارزيابی و اطالع جهت اي،هبودج

 ايران: در 

 شود.نمی تصويب مدتميان ريزيبودجه الگوي براساس کشور بودجه 

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

 شودمی منتشر دنيا در آن متعارف شكل به ندرتبه نيز، مصارف دهیگزارش. 

 ديد از مجلس هايپژوهش مرکز و بودجه حسابرسی ديد از محاسبات ديوان کشور، مالی نگهبانان

 و کنيد مشاهده مراکز اين سايتوب روي بر را هاآن هايگزارش توانيدمی ساليانه که 2است آن سياستی

 اجراي گانهسه قواي از و باشيد آن از پس و اجرا جريان در ايهبودج سيكل تداوم جريان در طريق، اين از

 .کنيد مطالبه را بودجه دقيق

 

                                                 

1. Fiscal Myopia 

 .است كرده شناسايي كشور مالي شوراي را مجلسهاي پژوهش مركز بودجه دفتر پول، الملليبين صندوق .2
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 بودجه روي آن

 از قبل که است بوده گونهاين رويه متفاوت،هاي مجلس و هادولت در مختلف، هايدوره در سال، ساليان

 اوج اليحه اين از انتظارات مجلس، در بودجه بررسی به مربوط مذاکرات حين در و بودجه اليحه ارائه

 شود.می دميده تنور اين بر اجتماعی، هايشبكه اخيراً واي رسانه و مطبوعاتی پوشش افزايش با و گيردمی

 تا بگيرحقوق از است، ثيرگذارأت برآنها بودجه کههايی گروه يا نفعذي مختلف هايگروه همزمان

 بخش در فعال هايشرکت تا مختلف اقشار از بگيرانيارانه تا کشاورزان تا خصوصی بخش پيمانكاران

 از پسمعموالً  اشتياق و شور اين .کنندمی نگاه خود دردهاي درمان مرهم عنوان به بودجه به خصوصی

 از شكايت ابراز و نارضايتیمعموالً  رسدمی گوش به آنچه و گرايدمی تلخی حتی بعضاً و سردي به مدتی

 زياد کسري و بهمان بخش به یتوجهبی و فالن بخش براي اعتبارات بودن ناکافی و بودجه بودن قناس

 غيرفنی و فنی مشكالت ميان در ،«بودجه اصلی مشكل» آيا است؟ چنين چرا اما است. ... و کم عمرانی و

 يك حضور بامثالً  که است بودجه سند نحوه و بودجه نگارش شيوه در بودجه، فرايند با مرتبط متعدد

 فكر کمی سؤال اين مورد در د؟وش رفع هم هاقناسی و هانارضايتی و مشكالت اين اي،بودجه سوپرمن

 بگيريم. پی را ماجرا ادامه حكايت، يك شنيدن از پس تا کنيد

 یسنگتخته يپا در جوانان و زنان مردان، از جمعی روزگاري، روزي که است آمده کهن هايقصه در

 اينكه تا .نداشتند رضايت خود حال و وضع و امور گذران از واند هکردمی زندگی کوهی دامنه در ،بزرگ

 هاآن بر آسايش راه و بسته نقش سنگتخته بر که يراز کشف به را آنان مرموز، يیصدا روزها، از روزي در

 .نداخویم فرا ،دادهمی نشان

 روي غبارگرفته نوشته و رودیم باال آنان از يكی .روندیم سنگتخته يسو به زيخنهيس همگان،

  .بگرداند ميرو آن بهرو ايناز كه داند مرا راز يكس است: نوشته که خواندیم را سنگتخته

 تخته راز تا بگردانند رو آن به را سنگين سنگ تخته تا کوشندیم ار،يبس يتقال و تالش با جماعت،

 بگردانند. را لوح تا شوندمی موفقتر فراوان تالش و فراوان اميد از پس و سرانجام آنها .بدانند را سنگ

 تخته سوي آن در که بهيکت راز تا سازندیم روانه را ديگر یكي ،شادمانه و فاتحانه آن، از پس ،جماعت

 بخواند. شانيبرا را بوده شده نوشته سنگ

 آن هنوشت که شودیم معلوم .ماندیم برجا مبهوت و مات اما خواند،یم را راز شگرف، یاقياشت با او 

 داند مرا راز يكس است: بسته نقش شيرو نيا بر که همان جز ،نبوده يزيچ زين سنگتخته ديگر يرو

 ...1بگرداند رويم آن به رو اين از كه را

 اشتباه آدرس به معروف، قول به و اشتباهی و واهی اميد نماد به ،تالش اين قصه هنگام، آن از

  است. شده تبديل بزرگ مشكل يك حل براي رفتن

                                                 

 .سازي(الث )با اندكي دخل و تصرف و رواناخوان ث یسروده مهد «بهيکت»شعر  ريو تفس ليتحل .ضاروزبه، محمدر .1
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 و چيده هم با يكیيكی را بودجه مفهومی ديوار هايآجر و ايمرسيده گزارش انتهاي به که اکنون

 است چيزي آن از مهمتر شود،نمی نوشته بودجه در آنچه که ايدرسيده نتيجه اين به البد ،ايمکرده مرور

 عمومی بخش مديريت و اقتصاد از تصوير يا سايه يك صرفاً بودجه واقع، در شود.می نوشته آن در که

 خوش آن تصوير يا سايه اما باشد، بدقواره و ناجور ،جسم يك اصل شود،نمی که آنجا از بنابراين، است.

 نفتِ به متكی قوارهبی اقتصاد يك بودجه از داشتن خاص کار يا معجزه انتظار دليل، همان به باشد، قواره

 که است مضحك يا و ناگوار عبث، اندازه همان به و... زياد مالياتی فرار داراي يِچندپاره بنيانِ غيردانش

 سنگ. همان کردن رو آن به رو اين از آسايش انتظار

  ايم؟آمده کنار گونهاين قوارهبی تصوير اين با چرا ما اما

 و روتوش قدرتمند، افزارنرم يك با را تصوير اين ايمکرده عادتمعموالً  ما که است اين در پاسخ

 از نوازچشم و فيك تصوير يك با اقتصاد، ازاي بودجه راستين تصوير يك جاي به واقع در و کرده دلپذير

 چيست؟ جادويي پفتوشا اين اما کنيم. زندگی ماناقتصاد

 

 بودجهفتوشاپ  .7 تصوير

 
 .تزئينی طرح تصوير:

 

 )در نفت اسم به خود مهم ابزارك دو با که است غلط ريزيبودجه فرايند همان قدرتمند،فتوشاپ  اين

 زندگی هايکژي تمام بر نفتی( کم هايسال )در ارقام گرفتن باال دست و نفتی( رونق هايسال

 عادي کشور اين ساکنان همه براي را اقتصاد از فيك تصوير و پاشيده خوشرنگی رنگ ما ناقواره اقتصادي

 .است بازداشته است آن تصوير بودجه، که واقعيتی بهبود براي تالش از و کرده
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  چيست؟ چاره راه

 اشتباه راه به اقتصاد، و دولت اصالح جاي به معجزه، براي بودجه از انتظار شد، گفته كه آنگونه

 است. اقتصاد تاروپود و بنيان و بيخ اصالح چاره، راه پس است. چرخيدن خود دور و رفتن

 خوش بايد هم دولت و باشد پايدار درآمدهاي داراي و نفت به غيرمتكي متنوع، بايد اقتصاد

 رضايت صرفاً نه )و مردم بلندمدت مصلحت دنبال به و مردم اراده و خواست به متكي فكر،

 شود. اصالح هم بودجه يعني آن تركيبي تصوير تا باشد آنها( مدتكوتاه

 ببينيد. را گزارش آخر کادر شد، گفته فوق در آنچه درك براي

 عنوان به واقع در سنتی، طور به ما، ريزيبودجه جادويیفتوشاپ  افزارنرم شد، گفته که همانگونه

 دهدمی ارائه اقتصاد از غلط تصوير و نشسته کشور اقتصادي زندگی عامل سيستم بر که بزرگ ويروس يك

 است. کرده سلب را اصالح انگيزه و کندمی عمل

 اول، مرحله در و کرد اصالح را کشور ريزيبودجه سيستم بايد اول اقتصاد، اصالح برايظاهراً  پس

 بر بودجه تدوين موضوع، اين فنی حلراه کرد. سلب آن از را درآمدها نمايیدرشت و نفت هايابزارك

 و هاگزارش در مجلس هايپژوهش )مرکز است. منابع برآوردبيش منع و نفت بدون كسري مبناي

 است( پرداخته نفت بدون کسري مبناي بر بودجه تدوين ضرورت به جداگانه پيشنهادهاي

 و مشكالت کمکم ،«آن زيبانمايی جاي به بودجه نمايیراست» واقع، در و بودجه تصوير تصحيح با

 حل براي بودجه لوح و کاغذ از معجزه انتظار که شد خواهيم متوجه و آيندمی چشم پيش هاحلراه

 ترميم اقتصاد تا کرد ترميم را اقتصادي مناسبات و اقتصاد ساختار و واقعيت بايد و است بيهوده مشكالت

 مردمرأي  معرض در را خود واقعی طور به ناگهان هامجلس و هادولت که است صورتی چنين در شود.

 سمت به نتيجه در و بپوشانند را عملكردها ضعف نفتفتوشاپ  با توانست نخواهند و ديد خواهند

 و تكليف تعيين فضايی، چنين در و کرد خواهند حرکتتر عملگرايانه وتر عملياتی راهكارهاي

 مشكالت و گرفت خواهد صورتتر سنجش قابل وتر راحت وتر شفاف متعدد، هايحوزه در گيريتصميم

 شد. نخواهند موکول آنها، حل بدون ديگر، مجلس به مجلسی از و ديگر دولت به دولتی از

 :اينكه جمله از

 داشته پايدار و متنوع درآمدي منابع مانبودجه تا شود متنوع اقتصادمان که کنيم کار چه 

 باشد؟

 را مجوزهامثالً  بگيرد رونق کشور غيرنفتی وکارکسب که شعار( در نه و عمل )در کنيم کار چه 

 بگيريم؟ بيشتري ماليات بتوانيم تا و... کنيم منطقی را مختلف بازارهاي در مربوطه مقررات يا کنيم تسهيل

 کشور به بيشتري درآمد تا شودتر گراصادرات و شدهتر پويا کشور صنعت که کنيم کار چه 

 بياورد؟
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 تقويت صنعت، و هاآن بين ارتباطی حلقه که دنبكن بايد کار چه ما کارخانجات و ما هايدانشگاه 

 شود؟ خارج ... و ارتقا براي کاغذ و کاغذ براي کاغذ توليد وضعيت از و شود

 تومان يك چرا منابع، محدوديت وجود با که دهد توضيح بتواند شفاف طور به بايد بودجه 

 داده مسكن و فرهنگ و درمان به مقابل در و شود داده کشاورزي يا دفاع يا آموزش بخش به بايد منابع

  بالعكس. يا و نشود

 يك چرا يا و بياندازد ديگران گرده بر را خود بار و بدهد ماليات نبايد خاص بخش يك چرا 

 ؟بچرخد بهتر آن چرخ تا شود معاف ماليات از کشاورزي،مثالً  ديگر، بخش

 تخريب هزينه و کشور منابع از هزينه به که استاي گونه به اقالم برخی قيمتگذاري چرا 

 شود؟می داده يارانه فقير و ثروتمند از اقشار تمام بهها، قيمت سيستم

 باشيم؟ نداشته يا باشيم داشته بايد سوداگري ماليات مانند متعارفی هايماليات آيا 

 کارتخوان، جمله از ثروت و درآمد جريان کنترل و رصدکننده تسهيل ابزارهاي داشتن چرا 

 مجازات؟ شايسته حتی آن نبود و است ضرورت مرتبط قواعد و فروش صندوق

 شود؟ اجرا نبايد چرا يا و شود اجرا درمان يا مسكن حوزه در خاص تحولی طرح يك بايد چرا 

 است؟ پايين آنها به داده صاصاخت منابع عليرغم هابخش برخی خروجی و خدمات کيفيت چرا  

 که کارهايی براي منابع هم و شود کم اشهزينه هم که دهد انجام نبايد را کارهايی چه دولت 

 و... شود؟ فراهم دهد(نمی انجام حاضر حال در )و دهد انجام بايد

 تحريم درباره انديشیچاره براي که کنيد فكر اين به است. تحريم بدون وضعيت براي اينها همه تازه

 کرد. توانمی ديگري کارهاي چه است، اقتصاد کردن قوي به ناظر که فوق کارهاي بر عالوه بودجه، در

 کنيد. مراجعه هاپژوهش مرکز هايگزارش ساير به منظور اين براي

  



 
 _________________________________________________________________________  

 

 

63 

 اقتصاد تنوع عدم .2 كادر
 و نفت ما صادرات درصد 80 از شيب که ديکنیم مالحظه .دهدیم نشان را رانيا صادرات نقشه ريز شكل

 پاسخ سپس و ديکنتأمل  یکم است؟ چطور هيترک يبرا نقشه نيا د،يکنیم فكر است. امثالهم و نفت مشتقات

 .دينيبب است، نقشه نيهم ليذ در که را

 رانيا صادرات نقشه

 
 .هاروارد ياقتصاد یدگيچيپ اطلس مأخذ:

 

 هيترك صادرات نقشه

 
 همان. :مأخذ

 

 :ديکن مراجعه نكيل نيا به کشورها ريسا اقتصاد تنوع نقشه مشاهده يبرا
https://goo.gl/JnCGj6 

 

  

https://goo.gl/JnCGj6
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 پيوست

 امكان حد تا آنكه رغم)به بودجه ترفنی اصطالحات برخی وجود دليلبه گزارش از بخش اين مطالعه

 حال، عين در .باشد ثقيل مخاطبان برخی براي است ممكن ،(شود بازنويسی ترساده زبان به شده تالش

 ياتئجز براي .است آمده گزارش اين پيوست در اقتصادي، فعاالن و عموم براي مسئله اهميت دليلبه

 .فرماييد مراجعه هاپژوهش مرکز هايگزارش ساير به محاسبات روش و ترتفصيلی

 

 (اقتصاد طيشرا و )بودجه بودجه ظاهر از فراتر

 بودجه مورد در .ديبده دست از را آن یکل ريتصو است، ممكن منظره كي به حد از بيش شدن كينزد با

 مينتوان است ممكن م،يشو اتيجزئ غرق حد از ادهيز اگر که یمعن نيا به است. برقرار تيوضع نيهم هم

 )يعنی انبساطی را بودجه اشتباه بهمثالً  که است اين معمول اشكال ترينساده .ميکن رصد را یکل طيشرا

 ميريبگ فاصله بودجه جداولزير از هم یاندک است بهتر نيبنابرا بدانيم. کاهشی( )يعنی انقباضی و افزايشی(

 1398 سال بودجه ارتباط نكهيا يبرا .مينيبب اقتصاد و دولت هيمال يعموم طيشرا قالب در را بودجه و

  :ميشو آشنا ساده اصطالح چند با ابتدا است بهتر م،يبدان اقتصاد تيوضع با رقم و عدد با و ملموس طوربه را

 )شامل بودجه منابع هيکل مجموع یعني تراز نيا است. بودجه )اصلی( هياول تراز مهم، اصطالح نياول

 (یقبل هايبدهی پرداخت و یعمران ،يجار )شامل بودجه مصارف هيکل يمنها استقراض( و نفت ،درآمدها

 کلی تراز عنوان با ديگر تعريف يك کنار در اوليه تراز .یافتيدر هايوام سود بابت یپرداخت مبالغ بجز

 شامل مخارج کل يمنها بودجه منابع کل از است عبارت بودجه كلي تراز .شودمی ارزيابی بودجه

 دولت استقراض حجم که یطيشرا درمعموالً  استقراضی. اوراق مثل هابدهی و هاوام بهره يهاپرداخت

 هياول تراز باشد، کمتر بعد يهاسال در آن ايهبهر يهاپرداخت زانيم جهينت در و نباشد اديز بودجه يبرا

 2 1  .ندارند یخاص تفاوت بودجه یکل تراز و

 بلندمدت تيظرف از مقدار چه اقتصاد نكهيا یعني ديتول شكاف است. ديتول شكاف اصطالح، نيدوم

 اگر بالعكس .کندمی ديتول بلندمدت تيظرف از باالتر یعني باشد، مثبت فاصله نيا اگر دارد. فاصله خود

 از شتريب اقتصاد اد،يز رونق يهادوره در .است یمنف ديتول شكاف کند، ديتول تيظرف از کمتر اقتصاد

 در اقتصاد، ند،يگویماصطالحاً  یتيوضع نيچن در و شودیم مثبت ديتول شكاف کند،یم کار تيظرف

 هم ديتول شكاف است، تيظرف ريز ديتول باشد، يركود تيوضع در اقتصاد اگر اما 1.است شدن داغ حال

 در 2.است شدن خنك حال در اقتصاد موتور نديگویم یتيوضع نيچن دراصطالحاً  و شودیم یمنف

                                                 

1. Overheating 

2. Cooling 
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 کندیم کار خود تدبلندم تيظرف در اقتصاد است، رکود نه و دارد انيجر یخاص رونق نه که يیهادوره

 .شودیم حداقل هم ديتول شكاف و

 طرف از و شودیم اديز هم بودجه در دولت يدرآمدها ،ياقتصاد رونق يهادوره در که ميدانیم اما

 کشور ياقتصاد استيس نوع به بسته نيهمچن .کندیم افت بودجه يدرآمدها رکود، يهادوره در گريد

 کم رکود و رونق يهادوره در است ممكن بودجه مخارج مختلف، يهاحوزه در دولت ماتيتصم نديابر و

 یتيحما مخارج جهينت در و شودیم کمتر ازمندين و كاريب افراد تعداد رونق، يهادوره درمثالً  شود. اديز و

 يهادوره در خودکار طوربه که مخارج گونهنيا امثال )از بالعكس رکود يهادوره در و شودیم کمتر دولت

  (.شودیم ادي خودکار يهاکنندهميتنظ به شود،یم اديز و کم رکود، و رونق

 ميکن حذف بودجه مخارج و منابع از را ياقتصاد يرکودها و هارونق اثر ،یروش به ميبتوان اگر حاال

 مشاهده رکود و رونق اثر بدون را بودجه مصارف و منابع ميبتوان آن پشت از که ميباش داشته ینكيع و

 داغ از يريجلوگ يبرا شده، اديز دسترسش در منابع که یدولت رونق، طيشرا در ميبدانمثالً  )و ميکن

 و داده يرييتغ چه منابعش بر رونق اثر از فارغ را خود ايهبودج مخارج تورم، و اقتصاد حد از شيب شدن

 رکود از اقتصاد خروج يبرا دولت شود،یم کمتر يدرآمد منابع ريسا و هااتيمال که رکود طيشرا در اي

 مورد در ميتوانیم بهتر (،گرفته شيپ در آن يدرآمدها بر حاکم رکود کاهنده اثر از فارغ ،یاستيس چه

 يساختار هياول تراز نك،يع نيا .ميده نظر اقتصاد يبرا دولت مستقل ايهبودج و یمال برنامه و استيس

 گرفتن نظر در بدون آن ايهربهريغ مخارج از دولت منابع قيتفر حاصل یعني يساختار هياول تراز .دارد نام

 گرفتن نظر در بدون بودجه )مصارف باشد یمنف يساختار هياول تراز اگر حاال 1.اقتصاد رکود و رونق اثر

 معناست نيا به معناست؟ چه به (باشد رونق اي رکود اثر بدون آن منابع از شتريب ،یفعل رونق اي رکود اثر

 در .است بودجه کردن خرج حال در خود ايهبودج بلندمدت طيشرا از فراتر ،یفعل طيشرا در دولت که

 مثبت يساختار هياول تراز اگر بالعكس، است. مثبت 2يمال موضع ند،يگویماصطالحاً  یتيوضع نيچن

 گرفتن نظر در بدون بودجه منابع از کمتر رونق، و رکود اثر گرفتن نظر در بدون بودجه )مصارف باشد

 .کندیم خرج ايهبودج بلندمدت طيشرا از ترنييپا ط،يشرا نيا در دولت باشد( یفعل رونق اي رکود

 سراغ ميبرو و مييبگو همرا  گريد مفهوم كي است. يمنف يمال موضع ند،يگویم حالت نيا دراصطالحاً 

 بودجه در اي) گذشته سال به نسبت يجار سال در دولت یمال موضع تفاوت !1398 سال در کشور بودجه

 مثبت امسال، یمال موضع اگر مثال، براي .نديگویم 3يمال تحرك را امسال( بودجه به نسبت ندهيآ سال

 سال یمال تحرك جهينت در ،دو باشد مثبت بعد سال بودجه یمال موضع يبرا دولت ميتصم و درصد يك

 یمال )تحرك است. مثبت ،یمال تحرك یحالت نيچن در است. شتريب واحد يك امسال به نسبت بعد

                                                 

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

 .ستين گزارش نیا حوصله در آن اتيجزئ شرح
2  . Fiscal Stance 

3  . Fiscal Impulse 
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 يمال تحرك امسال(. از ندهيآ سال اي و قبل سال از يجار سال یمال موضع قيتفر حاصل از است عبارت

 سمت به را آن خواهدیم و گذاشته اقتصاد گاز پدال يرو را خود يپا دولت که است مفهوم آن به مثبت

 موضع گذشته، سال و باشد يك امسال یمال موضع اگر گر،يد مثال براي .دهد حرکت شتريب رونق اي رونق

 گاز پدال يرو از را پا امسال دولت یعني نيا .است دو یمنف امسال یمال تحرك باشد، بوده سه یمال

 .شود کاسته تورم از اناًياح تا شود ترخنك یکم اقتصاد موتور تا گذاشته ترمز يرو و برداشته

 در رانيا بودجه در هاشاخص نيا تيوضع مينيبب است بهتر 1،ميشد آشنا ميمفاه نيا با که حاال

 براساس زين و 13982 سال بودجه حهيال عملكرد بينیپيش به توجه با همچنين گذشته، يهاسال

 مالك را بودجه عملكرد بينیپيش ما است. چگونه ندهيآ در رانيا اقتصاد طيشرا مدتميان بينیپيش

 12 نمودار .ميکنیم شروع بودجه شوندهمشاهده اي 3ييرو به موسوم يهاشاخص با و ميدهیم قرار

 4.دينيبب را

 

   1 2 3 4 

  

                                                 
 یهاگزارش ریسا به ديبدان شتريب آنها محاسبه نحوه ای گریدتر یجزئ و مشابه ميمفاه و ميمفاه نیا مورد در ديخواهیم اگر .1

 Structural Primary Balance، Cyclically: ديکنجستجو  گوگلدر  را ریز عبارات ای و ديکن مراجعهها پژوهش مرکز

Adjusted Non-Oil Primary Balance ... و  

 محاسبات، وها ینيبشيپ در گذشته، یهاسال مانند قانون، و حهیال ارقام از بودجه یواقع عملکرد ادیز فاصله ليدلبه. 2
 مصارف و منابع یهاگزارش به مصارف و منابع عملکرد ینيبشيپ اتيجزئ یبرا. میريگیم نظر در را بودجه عملکرد ینيبشيپ

 .ديکن مراجعهها پژوش مرکز بودجه

3. Headline 
 .هستند قيتحق محاسبات ینيبشيپ ،یهاشور ای و نيچنقطه خطوط نمودارها، تمام در. 4
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 (یداخل ناخالص ديتول از )درصد    بودجه هياول تراز و يكل تراز .12 نمودار

 
 .قيتحق محاسبات :مأخذ

 

 .است شده یمنف کشور بودجه هياول و یکل يترازها ،1391 سال از که دهدیم نشان 12 نمودار

 قيطر از بودجه يکسر یمال تأمين دليلبه دولت، ايهبهر مخارج شيافزا با و 1396 سال از ن،يهمچن

 بينیپيش است. بودجه یکل تراز از گرفتن فاصله و زيتما حال در اوليه تراز امثالهم، و قرضه اوراق فروش

 خواهد شتريب دولت، مخارج بر ايهبهر یمال فشار و يیواگرا نيا ساله، چهار مدتمياندر که است نيا ما

  کند! آشكار شما يبرا را يشتريب يرازها تا ديکن دقت شتريب یکم فوق نمودار به شد.

 يهاسال است. بوده 1386 سال در كينزد گذشته در ايهبودج مثبت تراز اوج م،يکنیم مشاهده

 دولت ايهبودج مخارج دولت، منابع شيافزا با همراه .بود همراه ینفت درآمد يريگاوج با 1386 و 1385

 و مخارج و منابع اديز فاصله جهينت در و (يابودجه ايهچرخ همراه حرکت اصطالح به) شودیم اديز هم

 يهاسال در فاصله نيا ،1387 سال بودجه در ديشد نزول از بعد کند.یم دايپ کاهش بودجه مثبت تراز

 خود به ینزول حالت ايهبودج تراز 1390 سال از گريد بار اما ،شودیم ميترم یکم 1389 تا 1388

 هادولت بعد، به سال آن از .کندیم رد را صفر خط هاميتحر ديتشد با 1391 سال در نكهيا تا رديگیم

  اند.بوده ايهبودج فشار ريز

 یمال تحرك و بوده چطور آن با بودجه ارتباط کرده؟ يرييتغ چه هاسال نيا در اقتصاد اوضاع اما

 .ديکن دنبال را يبعد ينمودارها کرده؟ يرييتغ چه دولت
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(درصد از توليد ناخالص داخلي)تراز كلي بودجه 

(درصد از توليد ناخالص داخلي)تراز اوليه بودجه 
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 ديتول شكاف و (يداخل ناخالص ديتول از )درصد بودجه هياول تراز .13 نمودار

 (يداخل ناخالص بالقوه ديتول از )درصد

 
 .همان :مأخذ

 

 ديتول شكاف ر،ياخ يهاسال یط ميکنیم مالحظه .ديکن دقت ديتول شكاف نوسانات به ،13 نمودار در

 تا رکود دوره یعبارتبه اي شدن خنك نيا است. بوده شدن خنك حال در اقتصاد و شده یمنف 1391 سال از

 ،سال دو نيا در اقتصاد ،یعبارتبه شده، مثبت ديتول شكاف 1395 سال در است. کرده دايپ ادامه 1394 سال

 شده مثبت توجهی قابل طور به توليد شكاف 1396 در است. کرده یابيباز را خود بلندمدت ديتول تيظرف

 حال در توليد مثبت شكاف ،1397 سال در است. اقتصاد به نفتی درآمدهاي دوباره تزريق از ناشی که است

 داشته ادامه فرايند اين نيز آتی هايسال در شودمی بينیپيش و است شدن خنك حال در اقتصاد و افول

 یابيارز را هاالس نيا در اقتصاد تيوضع با بودجه ارتباط فوق، نمودار به دوباره بازگشت با ديکن تالش باشد.

 .ديريبگ سر از را متن ادامه مطالعه سپس و ديکنتأمل  هيثان چند .ديکن

 زيچ اقتصاد طيشرا به آن ربط و بودجه در دولت ماتيتصم اب ارتباط در نمودار نيا .دينكن خسته را خودتان

 دمدتنبل طيشرا به نسبت د،يتول شكاف از استفاده با را داقتصا تيوضع چه اگر زيرا د،يگوینم ما به ياديز

 و يرکود طيشرا که يطوربه ،است رکود و رونق ريثأت تحت ه،ياول تراز ريمقاد و بودجه نوسانات اما م،يادهيسنج

 نكاريا يبرا دهد.ینم را بودجه قيطر از دولت ياقتصاد ماتيتصم مشاهده اجازه نيسنگ زينو كي ندهمان رونق

 ياهبودج يهاشاخص و ميبرو ترقيعم یکم ياهبودج تريت يهاشاخص از ديبا شد اشاره قبالً که گونه همان
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(درصد از توليد بالقوه)شكاف توليد  (درصد از توليد ناخالص داخلي)تراز اوليه 
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 رونق يهاسال ياقتصاد تحوالت ديکن تالش د،يکن نگاه بعدي نمودار به نكهيازا قبل اما .مينيبب هم را يساختار

 1386 سال در مثبت ديتول شكاف براساس اقتصاد یداغ که دآوري ياد هب ديکن تالش و ديکن مالحظه هم را ینفت

 رسد!(.یم 25 يباال تورم به بعد سال رونق، حال در اقتصادِ :راهنمايی) است بوده یمعن چه به اقتصاد،

 ياقتصاد طيشرا و بلندمدت تيظرف به نسبت اقتصاد یواقع طيشرا همزمان مشاهده به نوبت اکنون

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

 

  ديتول شكاف ،يمال موضع ،يمال تحرك ،يساختار هياول تراز .14 نمودار

 (بالقوه يداخل ناخالص ديتول از درصد ي)همگ

 
 

 نمودار در که را ديتول شكاف .است آسان اريبس خود، اندازغلط ظاهر برخالف نمودار، نيا تفسير

 شده مثبت توليد شكاف 1396 و 1395 )سال ندارد آن به نسبت يديجد زيچ و ميکرد مالحظه یقبل

 يساختار هياول تراز .ميکنیم شروع يساختار هياول تراز از ،شروع يبرا پس .(است افول به رو 1397 از و

 1390 سال از خود، ايهبودج بلندمدت طيشرا نسبت به دولت ايهبودج هياول تراز که دهدیم نشان

 يهاسال در تراز نيا (.تراز نيا از ترنييپا اي باالتر ی)اندک است کرده نوسان صفر تراز نقطه حول باًيتقر

 يرکود فشار رغمیعل هاسال نيا از دولت گر،يد عبارتبه .است بوده صفر عمالً 1394 و 1393 ،1392
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(درصد از توليد ناخالص بالقوه)تحرك مالي 

(درصد از توليد ناخالص داخلي بالقوه)موضع مالي 

(درصد از توليد ناخالص داخلي بالقوه)شكاف توليد 

(درصد از توليد ناخالص داخلي)تراز اوليه ساختاري 
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 سقوط هياول تراز يکسر ،1395 سال از اما .است عبور تعادل حفظ با سختی، به د،يتول یمنف شكاف و

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

 به 1395 سال در دولت یمال موضع شودیم مالحظه .دينيبب یمال تحرك و یمال موضع نوسانات در را

 در دولت گر،يد عبارتبه .رسدیم بالقوه یداخل ناخالص ديتول درصد دو باالي به و شودیم مثبت ناگاه

 سال( آن بودجه در استقراضی اوراق توجه قابل انتشار با )عمدتاً گذاردیم بودجه گاز يرو را پا سال نيا

 .کند كيتحر شتريب را دهيرس خود بلندمدت تيظرف به نكيا که شدن گرم حال در اقتصاد بتواند تا

 تحرك ،یعبارتبه و بوده شتريب درصد 2 یقبل سال موضع به نسبت سال، نيا در مثبت ايهبودج موضع

 است. صفر تقريباً مالی تحرك اما ،مثبت مالی موضع ،1396 سال در است. بوده مثبت هم دولت یمال

 مالی موضع رشد اما بريزد اقتصاد موتور باك به بيشتري سوخت کرده تالش دولت اگرچه اينكه يعنی

 رشد امكان 1395 سال در توجه قابل نسبتاً مالی موضع دليل )به است بوده صفر 1395 سال به نسبت

 و 1397 بودجه اجراي در يعنی نيز آن از بعد هايسال در .است( نبوده بيشتر استقراض و آن از بيش

 هر در اما است، مثبت مالی موضع و داده انجام اقتصاد تحريك براي را خود تالش دولت ،1398 اليحه

  است. بوده ناچيز تقريباً رشد اين قبل، سال به نسبت سال

 اما ،مثبت همچنان بودجه در دولت مالی موضع فعلی، روند ادامه صورت در شودمی بينیپيش

 به شده تزريق منابع رشد اينكه يعنی اين شود، منفی بعد، به 1399 سال از مالی تحرك و کاهنده،

مسئله  اين کرد. خواهد پيدا کاهش آن از قبل لسا رشد به نسبت موجود، ظرفيت به نسبت اقتصاد

 تحريك براي استقراضی منابع از دولت استفاده امكان و مالی فضاي که بود خواهد خاطر اين به عمدتاً

 بود. خواهد کاهش حال در سال به سال بودجه، مسير از اقتصاد
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