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  کليات اليحه بودجه کل کشور  
  بيان مسأله
 يحهاز آنجا كه دولت در حال حاضر ال منابع و مصارف ساالنه است. يينتع يآن برا يسال و سند مال يكدولت در طول  ياقتصاد يزيربودجه، برنامه
بودجه  ينشده در قوان يهآن با ارقام ارا يسهو مقا يحهال ينشده در ا يشنهادارقام كالن پ يابيمجلس كرده است، ارز يمرا تقد 1397بودجه سال 

  اهميت دارد.قبل  يهاسال
 تحليل مسأله

 1/6، رشد 1396منابع عمومي دولت نسبت به قانون بودجه  دهد كهنشان مي 1397بررسي كليات اليحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 
بيني شده است، با مقايسه رشد منابع عمومي دولت و درصد پيش 10نرخ تورم  1397درصدي را تجربه كرده است، از آنجا كه در اليحه بودجه 

 توان به انقباضي بودن بودجه عمومي دولت پي برد. نرخ تورم مي

درصد رشد داشته  1/6، 1396تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به قانون بودجه سال  3500، معادل 1397بودجه در اليحه نرخ ارز مرجع 
هاي نيز مانند سال 1397توان گفت كه در سال تومان باالتر از رقم برآوردي است، مي 700تا  600است، اما از آنجا كه نرخ ارز در بازار آزاد حدود 

  است.  ضاددر ت نرخ ارز يسازكساني بريدولت مبن استيسبازار خواهيم بود و اين امر با  قبل شاهد دو نرخ ارز در
درصد كاهش  11، 1396نسبت به قانون بودجه  1397در اليحه بودجه  نفتي هايفراورده و نفت فروش از حاصل درآمدهاي اگرچه ميزان

بودجه به نفت از  يوابستگرو، است و ازاين ماهيت نفتي دارند را مدنظر قرار داده هاي ديگري از اليحه منابعي كهيافته است. اما، دولت در رديف
 .است يافته يشافزا 1397بودجه  يحهدرصد در ال 36از  يش، به ب1396درصد در قانون بودجه  35

در نظر گرفته شده است كه اگرچه  تومان يلياردهزار م 68معادل ، 1397در اليحه بودجه  يانواع اوراق مال يمنابع حاصل از فروش و واگذار
منظور پوشش بهدولت،  شود،مشاهده مي وجود ندارد، اما يحهاز لحاظ تحقق آن در ال يتي، محدود1396منابع در سال  ينبراساس عملكرد ا

منظور قع، توسعه بازار بدهي بهاين نحوه عملكرد دولت در وابه انتشار اوراق مالي در اليحه اقدام كرده است. از آنجا كه هاي جاري خود، هزينه
هاي مالي در انضباطيهاي دولت و تشديد بيشتر بيانباشت بيشتر بدهياين مسأله به تأمين كسري خود از طريق انتشار اوراق بهادار است، 

 ها مواجه خواهد ساخت. هاي آينده منجر خواهد شد و در بلندمدت كشور را با بحران بدهيسال

 16اي سهم سرمايه هايدارايي درصدي و تملك 75 دولت سهم جاري هايي دولت حاكي از آن است كه، هزينهبررسي مصارف عموم
 درصد از 80 كه شودمشاهده مي زيربخش مصارف عمومي دولت، نيز اقالم اند. با بررسيداده اختصاص خود به را بودجه مصارف از درصدي
 1397دهد. در نهايت، بررسي اليحه بودجه  كاهش را آنها حجم مدتكوتاه در نيست قادر دولت كه دهدمي تشكيل مواردي را دولت هايهزينه

هزار ميليارد  83هاي جاري خود را بيشتر از درآمدهاي جاري افزايش داده و لذا، تراز عملياتي در اليحه به ميزان حاكي از آن است كه دولت هزينه
  تومان با كسري مواجه است.

  

  راهكارهاي پيشنهادي 
  ند:قرار دهتوجه ورد ممجلس شوراي اسالمي موارد زير را نمايندگان محترم  ،شودپيشنهاد مي ،1397بررسي كليات اليحه بودجه با توجه به 

 آن عملياتي حد در 1397 بودجه ارقام تصويب -

 سازي دولتهاي دولت از طريق كوچكمديريت هزينه -

 سازي در تخصيص اعتبارات در زمان مواجهه با كمبود منابعيه بودجه و شفافالتزام دولت به ارايه اصالح -

 بازپرداخت اوراق برايريزي دقيق جاي تمركز بر انتشار اوراق بدهي بدون برنامههاي انباشته خود بهالتزام دولت به مديريت بدهي - 
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  ميزان تناسب اليحه بودجه با اهداف اقتصاد مقاومتی 
  بيان مسأله

 توافق به آمريكا بدعهدي خارجي، هايتحريم اعمال جهاني، بازار در نفت قيمت زايبرون هايشوك بيكاري، باالي نرخ اقتصادي، هايبنگاه تعطيلي
در قالب كارگيري رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي پذيري اقتصاد ايران، بهبا توجه به آسيب. است كرده پذيرآسيب را كشور اقتصاد... و ايهسته

، با 1397تناسب اليحه پيشنهادي بودجه دولت براي سال  رو، اهتمام ورزيدن بهيابد. ازاينهاي كلي اقتصاد مقاومتي بيش از پيش ضرورت ميسياست
  هاي كلي اقتصاد مقاومتي از اهميتي دوچندان برخوردار است.سياست

  تحليل مسأله
نكته مهم آن است كه اگر تنها به وصول مستقيم درآمدهاي . است نفت به بودجه وابستگي، گوياي 1397نگاهي به اليحه بودجه سال 

نفت در اليحه  به بودجه يابد. با وجود اين، ميزان وابستگيحاصل از فروش نفت توجه كنيم، ميزان وابستگي بودجه به نفت كاهش مي
دولت، امكان برداشت از  عمومي بودجه در نفتي است. عدم شفافيت منابعدارند، بيشتر  نفتي ماهيت مواردي كه احتساب بودجه يادشده با

  هاي اقتصاد مقاومتي است. منابع صندوق توسعه ملي بدون در نظر گرفتن سقف معين و... مغاير با اهداف و سياست
ملي كشور نيز خواهد بود. با پيامدهاي منفي محدوديت تأمين رفاه اقتصادي عالوه بر امنيت اقتصادي، تهديدكننده امنيت سياسي و 

 هزينه كه معناست بدان زايي اشاره شده است. اين،انرژي با هدف اشتغال هايحامل قيمت به افزايش 1397وجود اين، در اليحه بودجه 
 پايين هايدهك خصوصبه جامعه، مختلف اقشار براي رفاهي منفي بر دوش مردم خواهد بود كه اين موضوع آثار شغلي هايفرصت ايجاد

به دنبال  هاي انرژي، احتمال تكرار تجربه ركود اقتصادي وحامل قيمت داشت. همچنين پيامدهاي منفي افزايش خواهد دنبال به درآمدي
تخصيص داده شده در ادامه اجراي  طور مشخص، معلوم نيست منابعكند. عالوه بر اين، بهرا در كشور تشديد مي گسترش بيكاري آن،

  تبيين خواهد شد.  1397زايي سال اي مجزا توسط دولت براي اشتغالتغال فراگير است يا برنامهطرح اش
 هايارانه هدفمندكردن محل از گذشته بودجه سال قانون برخالف كه است آن گوياي 1397 سال براي دولت بودجه اليحه به نگاهي

زند. همچنين اين اي شدن اتخاذ تصميمات دولتمردان دامن ميبه سليقه است كه اين موضوع نشده گرفته نظر در منابعي توليد بخش براي
گذاري در بخش خصوصي دامن هاي سرمايهزني باال، به كاهش فرصتها به دليل دارا بودن قدرت چانهدولتيامكان وجود دارد كه شبه
 منجر اقتصادي ركود از خروج به تنهانه دولت، هايبدهي مالي تأمين براي مالي اوراق برنامه بدون و گسترده زنند. در اين بين، انتشار

 مقاومتي اقتصاد هايبعد) با سياست هاينسل از كردن ها (به نوعي قرضبدهي بازپرداخت در دولت تعهدات شدن ترسنگين بلكه شود،نمي
منظور تقويت توليد ملي ندارد كه اين ، رويكرد مشخصي به1397توان گفت، اليحه بودجه دولت براي سال در نهايت مي .ندارد همخواني

 در تأمل قابل نكات ترينمهم از برخي خالصه طوراقتصاد مقاومتي (تقويت توليد ملي) همخواني ندارد. به ترين رويكردموضوع با اصلي
 و نفتي درآمدهاي به وابستگي افزايش مانند مواردي شامل مقاومتي اقتصاد اهداف با 1397 سال بودجه اليحه اندك همسويي با ارتباط
 در سابق رويه تكرار توليد، بخش پذيريرقابت توان كاهش زايي،اشتغال در ابهام اقتصادي، رفاه كاهش احتمال اقتصاد، پذيريآسيب تشديد

دولت بايد در راستاي  ريزيبودجه هاي داخلي و خارجي، نحوهپذيري اقتصاد ايران از هجومبا توجه به آسيب .است... و هاهزينه تخصيص
  گيرد.اهداف اقتصاد مقاومتي باشد. در غير اين صورت، امنيت اقتصادي و به دنبال آن، امنيت ملي كشور مورد مخاطره و تهديد قرار مي

  

  راهكارهاي پيشنهادي
  حمايت از توليد ملي  -    بودجه به درآمدهاي نفتيكاهش وابستگي  -
  هاي انرژي دقت در ميزان افزايش قيمت حامل -    هاي شغلي شفافيت در نحوه ايجاد فرصت -
    واقعي كردن ارقام بودجه  -
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  همسويی اليحه بودجه با برنامه ششم توسعه 
  بيان مسأله

شود كه متغيرهاي كالن اقتصادي از جمله رشد و تورم از وضعيت مناسبي مياين نتيجه حاصل  1396با بررسي اقتصاد ايران در سال 
هاي بازنشستگي، كسري بودجه، بيكاري، مسايل برخودار هستند، اما مشكالت حاد و مزمني مانند بحران در نظام بانكي، بحران در صندوق

توسط دولت، انتظار  1397ت. با توجه به ارايه بودجه سال هاي يادشده بسيار مهم اسدهد كه توجه به موضوعمحيط زيستي و... نشان مي
 اي شود.هاي يادشده كه در اسناد باالدستي مانند برنامه ششم توسعه بر آنها تأكيد زيادي شده است، توجه ويژهرفت كه به موضوعمي

  

  تحليل مسأله
مبناي شرايط كنوني و وضعيت آينده اقتصاد اينكه بودجه بردر زمان ارايه و اجراي بودجه، وضعيت اقتصادي بسيار مهم است. با توجه به 

دهد. در ادامه، به برخي از هايي كه وضعيت مناسبي ندارند، امكان بروز بحران را افزايش ميرو، عدم توجه به بخششود، ازايننوشته مي
انداز مغفول مانده است، اشاره خصوص سند چشمرغم تأكيدهاي فراوان در اسناد باالدستي، بهبه 1397ترين مواردي كه در بودجه مهم
  هاي اقتصادي و اجتماعي شود:شود. در نظر نگرفتن موارد يادشده ممكن است در آينده موجب بروز بحرانمي

زم براي انگيزه ال گذاري ديده نشده است. در صورت نبودهيچ راهبرد مشخصي براي سرمايه 1397با توجه به بودجه  -
. با توجه به خواهيم بوددر اقتصاد ايران  تحقق رشدهاي باال ، شاهد فقدانن براي اين موضوعفقدان راهبرد كالگذاري و سرمايه

وكار، تحقق رشدهاي تي مانند خشكسالي و فقدان بهبود مؤثر فضاي كسبگذاري در پنج سال گذشته و مشكالرشد منفي سرمايه
بعيد به  كنونيدر صورت تداوم شرايط  ))درصد 8(آنچه در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است  (ماننددر اقتصاد ايران  باال

  هم محتمل است. رسد و حتي افت روند رشد اقتصاد كشور نسبت به دو دهه گذشتهنظر مي
ت كمكي به رشد اقتصادي كه بودجه عمومي دول ،توان گفتدر بهترين حالت مي ،1397با توجه به رويكرد انقباضي بودجه سال  -

با توجه به وضعيت بارندگي در سال جاري و فقدان ظرفيت مازاد در بخش نفت و عمده  سوي ديگر،نخواهد كرد. از  1397سال 
باشد. برآورد رشد اقتصادي براي  1396تر از سال پايين 1397رشد اقتصادي در سال  ،رودهاي صنعتي اصلي، انتظار ميبخش
 .است بودهدرصد  3و  1/4ترتيب  به 1397و  1396هاي سال

بيني شده، سياستي است كه پيش 1397يحه بودجه سال طور كه در البانكي آن نظامزايي گسترده از طريق تزريق منابع مالي از اشتغال
هاي به بخشرا منابع  تواند زمينه انحرافمشخص است. اين سياست جداي از اينكه مي )هاي قبليبا توجه به تجربه(نتيجه آن از قبل 

تواند قيمت، ميزايي به كمبود منابع مالي ارزاننامولد فراهم كند، با توجه به فقدان پشتوانه كارشناسي مناسب و تقليل مسأله اشتغال
ثر كند. ضمن ابي ،هاي حداقلي كارشناسي برخوردار استكه از برخي ويژگيرا طرح اشتغال فراگير  ماننددر اين زمينه  كنونيهاي شتال

زايي معكوس بر اشتغال يهاي انرژي خود اثربيني شده براي اين موضوع از طريق افزايش قيمت حاملآنكه تأمين بخشي از منابع پيش
  زايي را دارند.ترين ظرفيت اشتغالهاي كوچك و متوسط است كه باالبيشترين آسيب از ناحيه افزايش قيمت انرژي متوجه بنگاه ، زيرادارد

  

  راهكارهاي پيشنهادي
  در راستاي افزايش همسويي اليحه پيشنهادي با برنامه ششم توسعه، توجه به موارد زير ضروري است: 

  هاي بازنشستگيتوجه به صندوق   -    هاي دولتكاهش هزينه -
  افزايش رفاه اقتصادي افراد   -  هاي دولتهدفمند كردن سياست - 
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  بودجه نهادهای غيردولتی 
   

  مسألهبيان 
ريزي ساالنه كشور مورد توجه  قرار گيرد، استفاده صحيح از منابع مالي دولت در راستاي هايي كه الزم است در بودجهترين ويژگييكي از مهم

هاي ستدهنده اتالف منابع و كاهش كارآيي سياتنها نشانريزي مورد توجه قرار نگيرد، نهمنافع افراد جامعه است. اگر اين موضوع در بودجه
ترين مواردي كه در اليحه پيشنهادي دولت مورد اعتمادي مردم را در پي داشته باشد. يكي از مهمتواند نارضايتي و بيدولت است، بلكه مي

  هاي اقتصادي و اجتماعي دولت نقش چنداني ندارند.توجه بوده، ميزان اعتبارات پرداختي به نهادهايي است كه در اجراي سياست
  لهتحليل مسأ

هاي متمادي در ركود بوده و همواره تحت تهاجم اقتصادي كشورهاي غربي است، مديريت صحيح منابع در كشوري كه براي سال
تواند مسير دستيابي به رشد و توسعه رود، زيرا مديريت صحيح منابع ميگذاري به شمار ميهاي اصلي سياستبودجه عمومي از اولويت

ناپذيري بر كشور دهد و آثار جبرانپذيري كشور را افزايش ميد مديريت صحيح در اين بخش، آسيباقتصادي را هموار كند و نبو
  كند. تحميل مي

هايي هاي سنواتي مورد توجه بوده، بودجه نهادها و سازمانهايي كه همواره در مباحث مربوط به بودجهترين موضوعيكي از مهم
دهنده اين نوعي نشانارند. حضور گسترده نهادهاي غيردولتي در اليحه بودجه دولت بهاست كه ارتباط چنداني با عملكرد دولت ند

هاي اجرايي از هاي خود با دستگاهگيري و با توجه به ارتباطهاي مختلف با استفاده از نفوذ خود در نظام تصميماست كه افراد و گروه
هايي است كه با ارايه اليحه بودجه مورد هاي غيردولتي يكي از چالشهاي اعطايي به سازمانچنين منابعي برخوردار هستند. بودجه

ترين اين تبعات شامل تواند تبعات امنيت اقتصادي زيادي داشته باشد. برخي از مهمتوجه كارشناسان قرار گرفته است. اين موضوع مي
ت و فساد، كاهش شفافيت بودجه، افزايش هاي دولت، افزايش كسري بودجه، افزايش رانگذاريكاهش اعتماد عمومي به سياست

  نقش دولت در اقتصاد و افزايش انتظارات ساير نهادها هستند.
  

  راهكارهاي پيشنهادي
را در نظر  ريبودجه، موارد ز حهيال بيدر تصو ياسالم يمجلس شورا ندگانينما شود،يم شنهاديپبا توجه به اهميت موضوع يادشده، 

  :رنديبگ
  يااعتبارات بودجه كنندهافتيدر يدر خصوص منابع و مصارف نهادها يسازشفاف -
  يابا عملكرد دولت از فهرست اعتبارات بودجه رمرتبطيغ ينهادها يجيتدر حذف -
    يردولتيغ يدولت از محصوالت و عملكرد نهادها ياعتبارات براساس تقاضا ياعطا - 



 

   5 

  وضعيت اشتغال و کاهش بيکاری 
  

  بيان مسأله
داراي تأثيرهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است؛  ترين متغيرهاي اقتصاد كالن بوده كه عالوه بر ابعاد اقتصادي،از مهماشتغال يكي 

مشكالتي مانند مهاجرت، اغتشاش و ناآرامي، طالق، بزهكاري و...  آمدنوجود هبراي مثال، كاهش اشتغال يا افزايش بيكاري باعث ب
ريزي مناسب براي كاهش اين معضل ده بيكاري و اهميت اشتغال، مسؤوالن همواره درصدد برنامهبا توجه به ابعاد گستر شود.مي

به نحوه تأمين منابع آن اشاره  1397اليحه بودجه سال  18اي مهم بوده، كه دولت در تبصره اندازههستند. ايجاد اشتغال در كشور به
  كرده است.

  

  مسأله تحليل

تحوالت دو تا سه دهه گذشته، از  يلبه دل يران،اشتغال در اقتصاد ا يت. وضعآيديشمار ممهم در اقتصاد هر كشور به هاييتاز اولو يكياشتغال 
و  يدهدرصد رس 7/11به  يكاريدرصد و نرخ ب 41به  1396نخست سال  يمهكه نرخ مشاركت در ن يطوربهبرخوردار بوده است،  يخاص يطشرا

 ير، دو مس1397بودجه سال  يحهدر ال ين،است. با وجود ا يافته يشهزار نفر افزا 800ه سال گذشته، حدود تعداد شاغالن نسبت به مدت مشاب
مختلف در بودجه لحاظ  يهاو به صورت نامنظم در سال يمطور مستقاست كه به ينخست، اعتبارات يربر اشتغال وجود دارد؛ مس ياثرگذار يبرا
 - 1به صورت  ينخست، اعتبارات ير. در مورد مسگذارديبر اشتغال اثر م يرمستقيمت كه به صورت غاس يدوم، اعتبارات عمران ير. مسشوديم
(موضوع بند  يستيامداد و بهز يتهافراد تحت پوشش كم ييزااشتغال - 2)، 18(موضوع تبصره  يانرژ يهاحامل يمتالتفاوت قاز مابه يمال ينتأم

برنامه  - 5و  يو اعتبارات بانك يصندوق توسعه مل - 4)، 19(موضوع تبصره  يبخش خصوص ريشتب ييزاكمك به اشتغال - 3)، 16(ج) تبصره 
   .و اشتغال است ينيتوسعه كارآفر

از اشتغال  يتو حما يمتكر - 1مانند  ييهااشتغال با عنوان يجادا يبرا يگريد يهافصل 1397بودجه سال  يحهدر ال يادشده،عالوه بر موارد 
 ينيتومان و كمك به صندوق اشتغال و كارآفر يلياردم 6/24آزاد شده،  ياناشتغال به زندان يالتتسه يتومان، اعطا يلياردم 2/11نخبگان، 

در مقابل،  ، مؤثر است.1397سال  ينيآفراشتغال يزانطور جداگانه بر مموارد، به يناز ا يكشده است. هر  يانتومان ب يلياردم 25 يثارگران،ا
نشان  اشتغال يكل هايياستبا س 1397بودجه سال  يحهال يسهمقا يگر،د يرو است. از سوبهبا ابهام رو يشهآن هم كه تحقق ياعتبارت عمران

  گرفته شده است. يدهاشتغال در بودجه ناد يكل هايياستاز موارد مهم در س يكه متأسفانه برخ دهديم
  

  هاي پيشنهاديراهكار

  :شوديم يشنهاداشتغال در بودجه پ يتبهبود وضع يبرا يرز ي، راهكارهاموارد ياد شدهبا توجه به 
  18از حذف تبصره  يدولت ناش يدرآمدها يبرا يگزينمنابع جا ييشناسا - 
  يانرژ يهاحامل يمتق يجيتدر يشافزا - 
  ياز منابع صندوق توسعه مل ينهاستفاده به - 
  اشتغال يبرا يدارپا ياختصاص منابع درآمد - 
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  تخصيص اعتبارات استانی 
  

  مسألهبيان 
هاي اخير دقت زيادي در تنظيم و تدوين آن از سوي كارشناسان مربوط خصوص در سالهاي سند اليحه بودجه كه بهترين بخشيكي از مهم

بسيار ها با توجه به ظرفيت آنها هاي مرتبط با منابع و مصارف اعتبارات استاني است. در اين زمينه، نحوه تخصيص اعتبارات به استانشود، رديفمي
منابع  مهم خواهد بود. از يك سو، بحث تمركززدايي و دادن اختيارات بيشتر به مديران استاني در اين حوزه مطرح است و از سوي ديگر، نحوه توزيع

  هاي عمراني) نيز از اهميت زيادي برخوردار است.اي (پرداختهاي سرمايهاي (جاري) و اعتبارات تملك داراييبين اعتبارات هزينه
  تحليل مسأله

هاي منابع حاصل از واگذاري دارايي«و » ايهاي سرمايهمنابع حاصل از واگذاري دارايي«ها، استان» منابع درآمدي« ها شاملمنابع عمومي استان
 گزارشاست. براساس  بوده درصد 52 معادل دولت كل درآمدهاي از استاني منابع درآمدي ، سهم1396 سال بودجه اليحه در است.» مالي

 3/71ماهه نخست سال جاري، ميزان تحقق منابع (البته، نه به صورت تفكيك شده ملي و استاني)، به  ميزان در هفت 1396عملكرد بودجه سال 
ه هاي مالي بوددرصد منابع حاصل از واگذاري دارايي 9/109اي و هاي سرمايهدرصد منابع حاصل از واگذاري دارايي 67درصد منابع درآمدي، 

رسد با توجه به اينكه زمان اندكي تا پايان سال جاري باقي است، امكان تحقق كامل منابع بعيد باشد. بخش مصارف است. بنابراين، به نظر مي
را » هاي ماليتملك دارايي«و » ايهاي سرمايهتملك دارايي«، »اياعتبارات هزينه«بودجه شامل دو دسته مصارف عمومي دولت (كه سه گروه 

مربوط به ) درصد 4( ريال ميليارد 88،224 ، حدود1396 سال گيرد) و مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي دولت است. در اليحه بودجهربر ميد
اي استاني است. براساس گزارش اتاق بازرگاني از هاي سرمايهتملك دارايي )درصد 12 معادل( ريال ميليارد 80،000اي استاني و اعتبارات هزينه

درصد بوده كه  1/1اي در اين مدت اي به اعتبارات هزينههاي سرمايهماهه سال جاري، نسبت اعتبارات تملك داراييلكرد بودجه در هفتعم
 سال گذشته سه درصد) روند كاهشي داشته است. اين روند، به اين معناست كه طي 4/1( 1394درصد) و سال  2/1( 1395نسبت به سال 

  يافته است. كاهش جاري هايهزينه با مقايسه در عمراني هايپروژه براي كردهزينه در دولت دهياولويت
دهد كه در تدوين بودجه سال آتي توجه چنداني به آنچه در سال جاري از نشان مي 1396و مقايسه آن با بودجه سال  1397بررسي اليحه بودجه سال 

درصد افزايش يافته  10، درآمدهاي استاني حدود 1397 سال بودجه اليحه وسته، نشده است. در، به وقوع پي1396منظر تحقق منابع و مصارف بودجه سال 
طور كامل تحقق نيافته قابل تأمل است. همچنين، رشد به 1396است. در نظر گرفتن منابع استاني بيشتر براي سال آينده در شرايطي كه منابع بودجه سال 

ها چندان مشخص و شفاف هاي مربوط به منابع درآمدي) با توجه به اينكه محل تخصيص اين منابع در استانرديفدرصدي درآمدهاي متفرقه (از  146
 سه رديف عمده آن انتقال ، سهم مصارف استاني نيز افزايش يافته كه دليل1397نيست جاي تأمل دارد. در سمت مصارف عمومي استاني در اليحه بودجه 

 معناي به موضوع بنابراين، اين .است استاني بودجه جدول به ملي هايدستگاه بودجه جدول از بودجه و برنامه سازمان و شهيد ادبني پرورش، آموزش و دستگاه
 ها (كه در زمان ارايه اين اليحه به مجلس از سوياستان در منابع مورد در گيريتصميم ها و تمركززدايي از بودجه برايبه استان بيشتر اختيارات سپردن
درصد  57، حدود 1397هاي عمراني) استاني هم در اليحه بودجه اي (پرداختيهاي سرمايهبعالوه، سهم تملك دارايي .نيست شد)،كنندگان آن ادعا ميتدوين

  كند.هاي عمراني حكايت ميهاي مربوط به پروژهدهي دولت به پرداختيكاهش يافته كه اين موضوع نيز از عدم اولويت
  پيشنهاديراهكارهاي 

  تواند به تحقق اهداف اليحه يادشده بينجامد:، مي1397راهكارهاي زير در راستاي اصالح اليحه بودجه سال 
  استان و ملي سطح ميان استاني) (بين ايمنطقه بين گيريتصميم سطح يك ايجاد -
  ايبراي توسعه متوازن منطقه مدني و مردمي نهادهاي مشاركت -
  ايسرمايه هايدارايي تملك بودجه تخصيص براي نوين هايشاخص از استفاده -
   استاني و ملي به دولت وظايف و درآمدها بنديطبقه به دوباره نگاهي - 



 

   7 

 ها اجرای قانون هدفمندکردن يارانه

  بيان مسأله
كمك به توليدات داخلي به پذير و برقراري بهتر عدالت اجتماعي، توزيع مجدد درآمدها و منظور كاهش فقر، حمايت از اقشار آسيبها بهدولت

تواند به هدررفت منابع و ناكارايي در كنند. اين در حالي است كه اجراي نادرست اين سياست ميهاي مختلف اقدام ميپرداخت يارانه به شكل
برخورداري بيشتر آنها از كشور منجر شود. در بسياري از مواقع به دليل باال بودن سهم برخي كاالها در سبد مصرفي خانوارهاي پردرآمد، شاهد 

رو، به داليل يادشده الزم بود كشور دهنده توزيع ناعادالنه درآمد و ثروت بين افراد بود. ازاينيارانه پرداختي دولت به آنها بوديم. اين موضوع نشان
  يافت يارانه، بپردازد.هاي غيرنيازمند به درريزي حساب شده به حذف گروهبا انجام كار كارشناسي شده دقيق و با يك برنامه

  تحليل مسأله
رو، هاي مورد بررسي، همواره با كسري بودجه ناشي از اجراي قانون مواجه بوده است. ازاينها طي سالدولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه

هاي نقدي و توانسته است سهم توزيع يارانهويژه بخش توليد، تنها هايي مانند اشتغال، سالمت و بهها با ناديده گرفتن سهم بخشدر اغلب سال
شود، اين موضوع هاي هدف پرداخت نميغيرنقدي خانوارها را پرداخت كند. از آنجا كه يارانه نقدي پرداختي نيز براساس شناخت درست از گروه

زدهم توانست با ايجاد هماهنگي در منابع و تواند تأثيرگذاري مطلوبي در افزايش رفاه خانوارها ايجاد كند. الزم به توضيح است، دولت يانمي
رغم وجود كسري به 1394مصارف، وابستگي به منابع بانكي را براي اجراي اين طرح از بين ببرد و از تبعات تورمي آن بكاهد.  همچنين در سال 

تواند وليد در كشور بوديم كه اين موضوع ميها، شاهد پرداخت سهم زيادي از يارانه به بخش تبودجه ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه
بر حذف افراد داراي درآمدهاي باال در قانون راهكار عملي مشخصي مبني 1395باشد. در سال  1394هاي اجراي اين قانون درسال يكي از قوت

مي دولت نزد مردم، با توجه به در پيش بودن بودجه آن سال ارايه نشده بود. شايد بتوان يكي از داليل اصلي آن را جلوگيري از عدم مقبوليت عمو
  دانست. 1396جمهوري در سال انتخابات رياست

به مجلس آنچه واضح بوده، حذف يارانه بخش توليد و اشتغال جوانان است. همچنين نحوه اجراي قانون در  1397در بررسي اليحه پيشنهادي سال 
طور دقيق بيان نشده است از سوي ديگر، افزايش سهم يارانه نقدي افرادي كه زير خط حمايتي هاي درآمدي باال، بهخصوص حذف افراد متعلق به دهك

ش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور هستند از نكات مثبتي بوده كه در اين اليحه به آن اشاره شده است. همچنين سهم بخ
درصد كاهش يافته كه اين موضوع حاكي از اهميت پايين اين بخش در اجراي  23، 1394سال  نسبت به 1397بهداشت و درمان در اليحه بودجه سال 

هزار ميليارد ريال) حتي با  33هاست. با توجه به كاهش مجموع مبلغ اختصاص داده شده به يارانه نان و خريد تضميني گندم (قانون هدفمندكردن يارانه
با افزايش قيمت نان در  1397رود كه در سال ان خريد تضميني گندم دوباره آورده شده است، انتظار ميهاي بودجه با عنواحتساب مبلغي كه در جدول

هاي هدف و توان گفت، عدم شناخت دقيق گروهها در كشور شود. همچنين، ميتواند تا حدي موجب برخي نارضايتيكشور مواجه شويم. اين موضوع مي
تواند از مجراي افزايش ها ميهاي مختلف توليدي، بهداشتي و... از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانهبخشدر نهايت، عدم تعهد به پرداخت سهم 

  هاي درماني در افراد، تهديدي براي امنيت ملي كشور باشد.نرخ بيكاري، ركود بخش توليد و همچنين عدم تأمين هزينه
  راهكارهاي پيشنهادي

هايي به شرح زير براي تحقق بهتر اهداف تعيين شده در قانون در چهارچوب اليحه پيشنهادي دولت با توجه به اهميت موضوع، پيشنهاد
  شود:ارايه مي 1397براي بودجه سال 

 هاي هدفموقع و درست گروهالزام در شناخت به -
 هاتعيين و پرداخت سهم بخش توليد از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه -
 هامحل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه تعيين سهم بخش اشتغال از -
 هاافزايش سهم بخش سالمت از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه -
    دقت در تدوين اساسنامه صندوق رفاه اجتماعي - 
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 های انرژی (بنزين)گذاری حاملقيمت
  

  بيان مسأله
اي در حال افزايش است، در اين ميان بنزين به دليل كنندههاي انرژي در كشور با روند نگراندر حالي كه ميزان مصرف اغلب حامل

ها را به خود جلب كرده است. در اين بين، هاي انرژي توجهبر كشور، بيشتر از ساير حاملهاي انرژيارتباط بيشتر با ساير صنايع و بخش
تومان را ارائه  400به  300و گازوئيل از  تومان 1500تومان به  1000پيشنهاد افزايش قيمت بنزين از  1397دولت در اليحه بودجه سال 

  هاي مختلف اقتصاد كشور قابل توجه باشد.تواند بر بخشكرده است كه به دليل جهشي بودن اين افزايش، پيامدهاي آن مي
  تحليل مسأله

به موفق كشورها در ها طي ادوار مختلف بوده است. تجرهاي هميشگي دولتهاي انرژي و نحوه تعيين آن يكي از دغدغهقيمت حامل
سازي اذهان عمومي پيش از اجراي برنامه ريزي دقيق و جامع، آگاهدهد كه داشتن برنامههاي انرژي نشان ميآزادسازي قيمت حامل

هاي مختلف ذينفع، مشورت با مجلس، هاي الزم با گروههاي انجام اصالحات از سوي مردم، ايجاد هماهنگيو درك ضرورت
نگر در خصوص يارانه و وجود اراده سياسي قوي از ولتي محلي، نظارت بر حسن اجراي آن، اتخاذ سياست جامعهاي غيردسازمان

  ترين داليل موفقيت اين كشورها بوده است.مهم
هاي انرژي تا حامل ها و نيز برنامه ششم توسعه، دولت مكلف به افزايش تدريجي قيمتبر اساس قانون برنامه هدفمندي يارانه

ها بوده است. اين در حالي است كه به زعم اغلب هاي جهاني شده است. اما اين رويه كمتر مورد توجه دولترسيدن به قيمت
رويه مصرف و رسيدن هاي فراواني به كشور وارد كرده است كه رشد بيتاكنون آسيب در كشور بنزين قيمت نرخ پايينكارشناسان، 

 شكل به همسايه كشورهاي غالب د. از سوي ديگر، درترين معضل بنزين ارزان باشبزرگ ميليون ليتر در روز شايد 81آن به 
 بخش و شده همراه شاياني سود با كشورها اين به سوخت قاچاق شده باعث موضوع اين. است ايران از بيشتر بنزين نرخ توجهيقابل

سنت به ازاي هر ليتر  1، ونزوئال با 2017دهد، در سال ها نشان ميبررسي .شود قاچاق مرزها از خارج به كشور سوخت از مهمي
هاي بعدي قرار كمترين قيمت بنزين را در بين كشورها به خود اختصاص داده است. عربستان، تركمنستان و الجزاير به ترتيب در رتبه

دالر بر هر ليتر در دسته  34/0قيمت  كنگ تعلق دارد. ايران نيز بادالر بر هر ليتر به كشور هنگ 02/2دارند. بيشترين قيمت بنزين 
 2018 سال ابتداي از اند كهكرده اعالم كشورهاي با قيمت پايين بنزين در جهان قرار دارد. در اين بين، مقامات اقتصادي عربستان

  .رساند خواهد تومان 1800 ليتري به و داد خواهد افزايش درصد 80 را  بنزين نرخ
  راهكارهاي پيشنهادي

  هاي انرژي هاي حاملتدريجي و نه جهشي قيمتافزايش  - 
 نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور - 

  برداري رساندن واحدهاي توليد بنزينافزايش توليد بنزين در كشور با به بهره - 
   



 

   9 

 گذاری ارز و مديريت ارزقيمت
  

  بيان مسأله
تسعير ارز در نظر گرفته شده در اليحه بودجه همواره وابستگي درآمد ريالي دولت از صادرات نفت به نرخ ارز باعث شده است كه نرخ 

ثباتي تعهد آمريكا به برجام و اهميت باشد و تعيين قيمت ارز يكي از اركان اصلي تدوين اليحه بودجه است. با توجه به بيموضوعي با
گرفتن پيشاهميت تعيين مناسب اين نرخ و درتواند بازار ارز را تحت تأثير قرار دهد، ها از سوي اين كشور كه ميبازگشت احتمالي تحريم

  سياست صحيح ارزي در سال آينده بيش از پيش است.
  تحليل مسأله
بر نيازهاي ريزي در اقتصاد ايران نشان داده كه شيوه ورود درآمدهاي نفتي در بودجه سبب شده تا نرخ ارز مبتنيتجربه بودجه

اي دولت تبعيت داشته باشد. وجود چنين ارتباطي هاي بودجهارزي كشور از سياستهاي پولي و گيرد و سياست اي دولت شكلبودجه
اي دولت سبب شده است كه دولت در شرايط مواجهه با كسري بودجه ناشي از عدم تحقق هاي ارزي و سياست بودجهبين سياست

اي پيامدهاي منفي براي اقتصاد كشور دارد. نين رويهاي براي افزايش نرخ ارز داشته باشد. بدون ترديد اتخاذ چدرآمدهاي نفتي، انگيزه
هاي گذشته افزايش نرخ ارز يا در حقيقت، سياست كاهش دهنده آن است كه دولت مانند سالنشان 1397بررسي سند اليحه بودجه 

كنوني تعيين شده توسط بانك  تر از نرخارزش پول ملي را دنبال كرده، اما با توجه به اينكه نرخ تسعير ارز در اين اليحه حتي پايين
گذاري ارزي به همراه داشته تواند سيگنال چنداني براي فعاالن بازار در مورد روند آتي سياستاي است، نميمركزي براي ارز مبادله

حاصل از  هايي است كه به دولت اجازه استفاده از منابع مازاد، گنجاندن تبصره1397باشد. نكته قابل توجه در اليحه بودجه سال 
  دهد.صادرات نفت و ميعانات گازي و واريز نكردن اين مازاد را به حساب ذخيره ارزي مي

  راهكارهاي پيشنهادي
  در راستاي مديريت بهتر بازار ارز و نرخ ارز، توجه به موارد زير ضروري است: 

  منابع ارزي تعيين تكليف مازاد -
  رزيهاي دولت در شرايط كمبود امديريت كارآمد هزينه -
  بازي و سوداگرانهمحدوديت در معامالت سفته -
  استقالل سياست پولي و ارزي از سياست مالي -
  هااي به واردات نهادهاولويت تخصيص ارز در بازار مبادله -
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 های جاریبرداشت از صندوق توسعه ملی برای هزينه
  

  بيان مسأله
رفت، گونه كه در ابتدا انتظار ميدهد كه اين صندوق، نتوانسته است آنميهاي گذشته نشان واكاوي عملكرد صندوق توسعه ملي در سال

هاي اقتصاد كشور نحوه مديريت ريزيترين بحثهاي در برنامهدرآمدهاي نفتي را در مسير رشد و تعالي كشور هدايت كند. يكي از مهم
  پرداخت شده است.نيز به اين موضوع  1397منابع صندوق توسعه ملي است. در اليحه بودجه سال 

  تحليل مسأله
هاي گذشته بوده و حاكي از آن نسبت به صندوق توسعه ملي، مشابه با رويكرد قوانين بودجه سال 1397رويكرد اليحه بودجه سال 

 سال بودجه اليحه دهد كه درها نشان مياست كه دولت تصميم به برداشت ميزان بيشتري از منابع صندوق توسعه ملي دارد. بررسي
شده است كه  تعيين درصد 32 گاز، صادرات خالص و گازي ميعانات نفت، صادرات از حاصل منابع از ملي توسعه صندوق سهم ،1397

نگاه  1397درصد رشد داشته است. در مقابل اگر به حجم برداشت از صندوق توسعه ملي در اليحه بودجه  2نسبت به سال گذشته 
هاي گذشته افزايش زيادي داشته است. توضيح اينكه ز منابع صندوق توسعه ملي نسبت به سالبينيم كه ميزان برداشت اكنيم، مي

كه در حكم بازگشت از منابع صندوق توسعه ملي است،  1397حجم برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملي در اليحه بودجه سال 
، حجم برداشت دولت 1396حالي است كه در قانون بودجه سال ميليارد ريال) است. اين در  210200ميليون دالر (معادل  6006حدود 

ميليارد ريال) بود.  75900ميليون دالر (معادل  2300آمد، حدود از منابع صندوق توسعه ملي كه در حكم بازگشت از منابع به شمار مي
دهد كه ميزان نشان مي 1396ل نسبت به سا 1397در واقع، مقايسه برداشت ارزي دولت از منابع صندوق در اليحه بودجه سال 

شود كه اين ميزان برداشت جداي از درصد رشد خواهد داشت. يادآوري مي 160برداشت ارزي دولت از منابع صندوق، بيش از 
شود و چنانچه تسهيالت اعطايي از صندوق هايي است كه در قالب تسهيالت از صندوق توسعه ملي به دولت پرداخت ميبرداشت

ميليون دالر) را به اين  350ميليارد ريال يا  12250كشاورزي به سيستان (معادل  آب انتقال طرح ه دولت براي تكميلتوسعه ملي ب
  ميليارد ريال خواهد رسيد.  222450اي دولت از صندوق توسعه ملي، به موارد اضافه كنيم، مجموع برداشت بودجه

 37حدود هزار ميليارد ريال باشد،  560، معادل 1397نفت و گاز در سال  رو، چنانچه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهايايناز
اي دولت از منابع هاي بودجهدرصد از كل اين منابع توسط دولت به صورت بازگشت از منابع، برداشت خواهد شد. همچنين برداشت

رغم تأكيد توان گفت، بهد. بنابراين، ميخواهد بو 1397درصد از كل منابع ورودي صندوق در سال  5/39صندوق توسعه ملي حدود 
اي و قوانين عادي، تا حد زيادي اين قانون برنامه ششم توسعه بر اصل استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه 1بند 

  ناديده گرفته شده است. 1397بند در اليحه بودجه سال 
  راهكارهاي پيشنهادي

  ملي و دستيابي به اهداف ترسيم شده آن، توجه به موارد زير بايد در دستور كار قرار گيرد:براي بهبود عملكرد صندوق توسعه 
  هاي دولت و ايجاد انضباط مالي در بودجه،نظارت دقيق مجلس شوراي اسالمي بر هزينه -
  مديريت مستقل صندوق توسعه ملي -
  گشت منابع اعطاييهاي معتبر براي بازاعطاي تسهيالت به بخش خصوصي واقعي و دريافت وثيقه -
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 های بازنشستگی  مديريت صندوق
  

  بيان مسأله
شناخته  يتبه رسم يت،حوزه، در نها ينها تالش كارشناسان ااست كه پس از سال يموضوع كشور يبازنشستگ يهابحران در صندوق

 يشتراز آنجا ب يبازنشستگ يهاتوجه به بحران صندوق يتكشور مطرح است. اهم ياز سه بحران اصل يكيعنوان شده و در حال حاضر به
ناخواه از خواه است وبر دوش دولت  يمطور مستقبه ي،بازنشستگ يهابحران صندوق يبار مال يم، در شرايط حاضركه بدان شوديم ياننما
  شود.ميجامعه منتقل  دولت به كل هايياستس يقطر

  تحليل مسأله
و  يكشور يبازنشستگ گسترده در دو صندوق يمال يباعث كسر ي،بازنشستگ يهاصندوق هاييو خروج هايورود ينعدم توازن ب
 1397بودجه  يحهدر ال يتيو حما ياجتماع هاييمهبر اعتبارات فصل ب يمسلح شده است. مرور يروهاين ياجتماع ينسازمان تأم

درصد از اعتبارات فصل  76/60مسلح،  يروهاين ياجتماع ينو سازمان تأم يكشور ياز آن است كه دو صندوق بازنشستگ يحاك
صندوق  يمكه بدان شودياز آنجا دوچندان م يزمسأله ن ينا يتاند. اهمرا به خود اختصاص داده يتيو حما ياجتماع هاييمهب

خود را از فصل  يازمورد ن يدرصد از منابع مال 6/65مسلح  يروهاين ياجتماع ينتأم اندرصد و سازم 1/86 يكشور يبازنشستگ
دولت به صندوق  يداده شده از محل بودجه عموم يصمنابع تخص ي. بررسكننديم يافتدولت در يشنهاديبودجه پ يحهال يتيحما

 دو صندوق ينداده شده به ا يصاز آن است كه اعتبارات تخص يمسلح حاك يروهاين ياجتماع ينو سازمان تأم يكشور يبازنشستگ
 يحهدر ال ين،همچن. است يافته يشدرصد افزا 6/25و  6/37 يزانبه م يبترت، به1396سبت به قانون بودجه ن 1397بودجه  يحهدر ال

درصد و از كل اعتبارات  86از  يش، بيكشور يداده شده به صندوق بازنشستگ يصاز كل اعتبارات تخصبيني شده پيش 1397بودجه 
 ايايدرصد، صرف برنامه كمك به پرداخت حقوق و مز 71، بيش از مسلح يروهاين ياجتماع ينتأم انسازمتخصيص داده شده به 

  شود.  بگيرانيو مستمر بگيرانيفهبازنشستگان، وظ
 يبازنشستگ يهادو صندوق يمال يوابستگ يزاناز آن است كه م يمورد اشاره، حاك يهاتمام آمار يندبرآتوان گفت كه رو، ميازاين
 يم،كه بدان شوديم ياننما يشترموضوع از آنجا ب ينتوجه به ا يتدولت باالست. اهم يبودجه عموم مسلح به منابع يروهايو ن يكشور
 يهادر بودجه و اعمال روش يكسر يجادا يقدولت و از طر يابتدا بر بودجه عموم يبازنشستگ يهاصندوق يمال يوابستگ يبار اصل

  .شوديم يلبه كل جامعه تحم يت،كالن كشور)، در نها قتصادمنظور رفع آن (بروز تورم به ابه يسكپرر
  راهكارهاي پيشنهادي

  : شوديم يشنهادپ يربه شرح ز ييهادولت اقدام يبه منابع بودجه عموم يبازنشستگ يهاصندوق يمال يمنظور كاهش وابستگبه
   يبازنشستگ يهابا صندوق يبده يهدولت به تسو الزام -
  هاي بازنشستگي دارد بيني نشده براي صندوقمقرراتي كه بار مالي پيشجلوگيري از تصويب قوانين و  -
  تصويب قانون اصالح سن بازنشستگي متناسب با متوسط سن اميد به زندگي  -
 هاي مناسبگذاري در گزينهها به سرمايهالزام صندوق -

   



 

   12 

 های بانکیاخذ ماليات از سود سپرده
  

  بيان مسأله
شود. در كشور ما ظرفيت مالياتي خوبي در اين خصوص وجود دارد. اخذ ماليات از كشورهاي زيادي اعمال ميماليات بر سود سپرده در 

هاي كوتاه مدت دولت از تواند در برنامهاين موضوع ميها بر نظام بانكي و كالن اقتصاد آثار مثبت و منفي خواهد داشت. سود سپرده
  گيرد. مورد توجه قرار 1397جمله قانون بودجه سال 

  تحليل مسأله
طور كلي بر نظام بانكي و كالن اقتصادي قابل مشاهده است. با وضع ماليات ها (مانند هر سياست مالياتي) بهآثار ماليات بر سود سپرده

سكه، يابد. همچنين استقبال از بازارهاي ارز، گذاري در نظام بانكي و شفافيت نظام بانكي توسعه ميبر سود سپرده، ابزار سياست
دهي ها و كاهش قدرت وامترين آن بازار بدهي افزايش خواهد يافت. همچنين امكان تغيير تركيب سپردهمسكن و مستغالت و مهم

هاي اشخاص، افزايش ميل نهايي به مصرف و تواند تغيير تركيب داراييها وجود دارد. آثار كالن اقتصادي ماليات يادشده ميبانك
گذاري و ها مانند ارز، سكه، مسكن و... را در پي داشته باشد. اگر فضاي سرمايهي در بازار ساير دارايياحتمال بروز حباب قيمت

ساز رونق اقتصادي شود. تواند زمينهزمان با وضع ماليات يادشده، بهبود يابد، اين موضوع ميوكار در بخش واقعي اقتصاد همكسب
ها توجه به هاي خارجي وجود دارد. در اعمال ماليات بر سود سپردهنتقال منابع به بانكالبته، اگر نرخ ماليات بيشتر باشد، امكان ا

مالحظات امنيت اقتصادي شامل تعيين روش بازتوزيع ماليات و محل مصرف درآمدهاي حاصل براي كاهش مقاومت اجتماعي، 
عه بازار غيرمشروع و غيرقانوني پول و بهره، ضروري هاي جانشين سپرده و نظارت و كنترل توسمديريت تكانه تقاضا در بازار دارايي

  است.
  راهكارهاي پيشنهادي

  شود:به شرح زير بيان مي –در صورت تصويب  - پيشنهادهاي سياستي براي اجراي ماليات بر سود سپرده 
  تعيين نرخ ماليات متناسب با نرخ ماليات بازار سرمايه -
  هاي ايرانيمقصد سرمايهتر از نرخ ماليات كشورهاي تعيين نرخ پايين -
  اطمينان از توانايي مديريت بازار ارز توسط بانك مركزي قبل از اجراي ماليات بر سود سپرده -
  كنترل و نظارت بر ممانعت از گسترش بازار غيرمشروع پول -
  مصرف درآمدهاي مالياتي حاصل در راستاي حمايت از توليد و اشتغال براي كاهش مقاومت اجتماعي  -
 گذاريماليات با افزايش مدت سپردهكاهش نرخ  -

 


