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 دهيچک

........ 

 ، فرار از نفتاي نداريم غیر از چاره
 ...1هابتآسايي، اين رخوت، اين نخوت، اين اضطراب، اين الاين تن

 

گزارش، سواد  نيخواندن ا ي. براکنديم ارائه 1399بودجه سال  حهيساده از ال يريگزارش، تصو نيا

 ،يسازمنظور ساده. مخاطب گزارش، عموم مردم هستند. بهستین ازین يخاص ياقتصاد اي يمال يمقدمات

اقع به هزار میلیارد و در برخي مو گرفته شده است. ارقام به تومان دهيفني ناد اتیاعداد، گرد شده و جزئ

 دیمخصوص نوشته شده تا در صورت لزوم بتوان کادردر داخل  تردهیچیپ ياست. موارد اندک تومان )همت(

 . دیموکول کن يگريخواندن آن را به وقت د

 

 مقدمه

 در اين ارقام توجه کنید:

  انباالي يك ميليارد تومبانکي شخصي، هاي درصد )يك از هزار( حساب 1/0 نزديك به 

 موجودي دارند.

  با سال ساخت باالي  بنز ،)سه در ده هزار( داخل کشورسواري درصد خودروهاي  03/0 حدود

  رسد.مي به هفت در صدهزار ،2015هستند. اين رقم براي باالي  2010

   تايلندسفر به  6/1سفر به کشورهاي همسايه و منطقه و  85سفر خارجي، نزديك به  100از هر 

 .گیردصورت مي

  هزار تومان  200 کمي بیش ازمیلیون تومان ) 5/2 ،طور متوسطبه حداقل انهيسال ،شبکه بانکي

 .دهدمي سود سپرده( به ازاي هر نفر ايراني ماهدر 

   عمومي میلیون تومان بدهي  8حداقل هر کودکي که امسال در کشور به دنیا خواهد آمد با

 چشم به جهان خواهد گشود،انباشته 

                                                 
 .1394، نفحات نفت، نشر افق، تهران، اميرخاني. رضا 1
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  اي خواهید داشت،میلیون تومان بدهي بودجه 1ل شما امسا 

  ...و 

 ا حسب از آنهابرخي کند. مخلوط و گسي در شما ايجاد ميحس  احتماالً ،و محاسبات اين اعداد

همه آنها يك  اما رسند.نظر ميربط بهبي نیز برخي وفراتر از انتظار برخي ، آيدجور درنميشما  قبلي

  کشور است. بودجهاط با نقطه مشترك دارند و آن ارتب

با  عموم، آشنايي منظوربهبر مروري کلي بر اعداد و ارقام بودجه، عالوه گزارش، اين در سالههمه

 شیوه شود.مي بیشتري تمرکز بودجه وجوه از يکي برهاي کشور و شرايط روز، توجه به اولويت

يف کسري مفهوم و تعار متفرقه، و اختصاصي درآمدهاي شفافیت، نفتي، درآمدهاي مورد در گیريتصمیم

 هايبرداشتسوء وها تفاهمسوء و عملکرد برمبتني ريزيبودجه نفت، قیمتبیني پیش چگونگيبودجه، 

 اختیاري هايبخش عمراني، بودجه با رفتار شیوه نرخ ارز و بودجه، ،فعالیت قیمت واحد لهئمس با مرتبط

اي ساختاري ، ترازهاقتصادي با ظاهر بودجههاي نوع فعالیترابطه باطن اقتصاد و ت ،هجبود صالحديدي و

توانید براي اطالع از و مي اندبوده گذشته هايسال شده برجسته موضوعات ازجمله و... اي بودجهو دوره

داد و ارقام ، فارغ از اعقرار دارند هاروي سايت مرکز پژوهش که در گذشتههاي سالهاي آنها به گزارش

ارقام بودجه  بیشتر از آنکه توضیح ساده ،با توجه به شرايط حاضر امسال گزارش عه کنید.مربوطه مراج

چقدر  ومشخص نیست چقدر واقعي و قابل تحقق  )ارقامي که عمالً ضمن مروري بر اين ارقام - باشد

اي هينه، گزبودجهبیان ساده ساختار و کارکرد  -تر آنها در بخش پیوست و مرور جزئيصوري هستند( 

  .است در شرايط فعلي پیش روو راهکار  موجود

  که:تصويب خواهد شد  بودجه در وضعیتي تهیه شده است و احتماالً، امسال

   ده،برد و کاهش درآمدهاي نفتي باعث ايجاد کسري بودجه شسر ميبه تحريمکشور در شرايط 

  ِهاي ه طرحبرده و نیاز ب فشارها را زير مردم کاسته و آن قدرت خريدچند سال اخیر از  تورم

 محسوس است،  حمايتي

  فشار و  بر ايجاد تالطمعالوه پس از آن،هاي اجراي نامناسب طرح افزايش قیمت بنزين و آشوب

حرکت  هديگر و...، سیاستگذار را در مقابل هرگونهاي و آثار جانبي منفي در برخي حوزه اجتماعي

 ، است کرده کارمحافظه و بیش از گذشته محتاط پذير،اصالحي آسیب

  مالیات( )عمدتاًغيرنفتي شامل افزايش درآمدهاي هايي گزينه، بودجه براي پوشش کسري ،

  فعلي پیش روي دولت است،هاي از داراييمؤثر  و استفاده بدهيها، ايجاد هزينهکاهش 

   يگر دکار راهبا يك دولت ، در هنگام اجراي بودجه، فوقهاي گزينهدر صورت عدم انتخاب از

ز آن، يا تورم شديد ناشي اپذيرش ( و چاپ پولفشار و اضطرار براي استقراض از بانك مرکزي )شامل 

 د،جه خواهد شمواشود، مي دفاعي از آن احتراز داليل عمدتاًتن دادن به معامله سیاسي که به



 

 

  امیدهن زکاريپرهیيا  رياضت چیزي که اصطالحاً ها، يا آنيا افزايش مالیاتها هش هزينهکا 

 موجود دامن بزند،ركود به از مسیر کاهش تقاضاي کاالها و خدمات ممکن است شود، مي

  ،و - جمهوري، انتخابات رياستار مجلسسال پس از استقربا فاصله يك و - مجلس انتخابات درنهايت 

سیاسي، در پیش هاي هگیري گروعنوان عرضه زورآزمايي و يقهي از طبقات مختلف اجتماعي بهأفرايند کسب ر

 .است

، بودجهري هاي فني يا حسابدافارغ از جنبه عنوان محور اصلي خواهید خواند کهبه گزارش امسالدر 

د کسري تشديترمیم يا  به اقتصاد بدون نفت، خطرناكيا  سالمت عبورراز ، مدتمدت و میانکوتاهدر »

له ئمس مخربيا  ثرؤمديريت ماز کانال  ،سیاسي - اجتماعي – ناآرامي اقتصادييا  بودجه و آرامش

آرايش ر سملي بر  اختالف و تنشاجماع يا  عبارت ديگر،به. «گذردميمالي و پولي کشور فضاي نفعان ذي

اي و جهبودمنابع عمومي کنندگان( )دريافتو صرف  ستاني و...()مالیاتآوري ي از جمعمجدد منافع ناش

  .رقم خواهد زددر اين دامنه زماني و اجتماعي کشور را  سرنوشت مالي، اقتصادي ،پولي کشور

و  صاداقت موتورهاي رشد تقويت بايد نیز، براي بلندمدتخواهیم گفت که  همچنین، در اين گزارش

  الن شروع شود.بايد از همین ا نیز و تقويت آندر دستور کار قرار گیرد  کشورهاي بالقوه محقق شدن ظرفیت

سرانجام  ارچه انجام شده، مليبسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع  اين وضعیت ،خواهیم گفتنهايت در

 : ندبندي آن را انتخاب کنکه بايد پايان ندهست مردمبیشتر نخواهد داشت و اين 

نفعان ذيثر ؤاز طريق مديريت م استفاده از فرصت تحريم با نفتيغیرعبور موفق به اقتصاد   .1

 ، (نفتي )ترك اعتیاد

 از طريق سیاسي شديد در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت - ثباتي اجتماعيو بيتنش   .2

 ، (ثمربي )تخريب و آشوبنفعان ذيمديريت ناکارآمد 

شونده دکاري و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخريب تدريجي و تشديمحافظه  .3

 ،(و سپس شتابنده تدريجيتخريبي اقتصاد )

مالي یچ ادامه تضعیف تدريجي از طريق نفش کشیدن در فضايي که پو  يقتصاد نفتبازگشت به ا  .4

 .(فرصت از دست رفته اي برايمرثیه) کشور نیستآن ديگر در اختیار 

ست ابرخي اجزاي آن ممکن ) دقت بخوانیدرا از ابتدا به حاضر ، گزارشدرك اين موضوعبراي 

 .(کنندمي ر کامل کردن تصوير کلي به شما کمكهم نداشته باشند، اما دچندان ربط ظاهري به
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 اتيكل ميك

 به اقتصاد از را الزم منابع ديبا است شده محول آن به مردم يازسو که ييهاتيمأمور ياجرا يبرا دولت

 به اثربخش و اکار مسئوالنه، طوربه را منابع نيا و کند يآورجمع يکاف مقدار به و مناسب ياوهیش

 .دهد صیتخص يمعمو يهاتياولو

نام دارد. حال اگر دولت و  يزيربودجهاست،  انيدر جر يسال مال كي يکه در ط نديافر نيا

 سند كيمزبور است،  سالیانه نديافربرش از  كيکه  ريتصو نيا رند،یعکس بگ كي نديافر نيمجلس از ا

 خواهد بود.  بودجه

 محدودها ست. منابع همه دولتا محدود منابع مورد در يريگميتصمبودجه،  ياساس مسئله

چه مبنايي بايد  بر ت،يمحدود نيا اساسبرشود. مي و گاه براساس شرايط روزگار محدودتر هم است

و  دفرهنگ اختصاص دا ايو درمان يا دفاع  بهداشتبه  آموزشجاي را به تومان هريكتصمیم گرفت که 

 يریگمیتصم ،يبندتياولو وهیش نهيیودجه آکه ب نجاستيمهم در بودجه است. ا سؤال نيبالعکس؟ پاسخ ا

 .شوديم مجالس و هادولت کردن فکر و

که دولت از  دهديم عالمتمردم و ...  ون،یاسیس ،يبودجه دولت به عامالن اقتصاد گر،يد يازسو

خواهد کرد. پس، بودجه  يریگاي دارد و چگونه جهتچه برنامه ندهيسال آ يبرا يو مال يلحاظ اقتصاد

 .هست هم يدهعالمتسند  ،ياستگذاریو س يبندتيسند اولو برهعالو

 مجلس در مردم ندگانينما تا شوديم ارائه مجلس به سپس. شوديم پز و پخت دولت در ابتدا بودجه

آن را  اناًیاح و رندیبگ قرار ندهيآ سال يبرا آن يهابرنامه و دولت کردن فکر نحوه يچگونگ انيجر در

 : دارد مختلف خوانسه مجلس در بودجه يبررسبهتر کنند. 

 در بودجه يبررس و قیتلف ونیسیکم در بودجه يبررس ،يتخصص يهاونیسیکم در بودجه يبررس

 . مجلس يعلن صحن

 ونیسیکم مثالً مختلف يتخصص يهاونیسیکم در حه،يال نيا مجلس، به بودجه حهيال ميتقد از پس

 يبررس هايشگزار سپس. شوديم يبررس امثالهم و ياقتصاد ونیسیکم صنعت، ونیسیکم بهداشت،

 اسمش از که گونههمان قیتلف ونیسیکم. شوديم ارائه قیتلف ونیسیکم به مختلف يهاونیسیکم

 و شده ختهير هم يرو يتخصص يهاونیسیکم کار جهینت آن در که است يونیسیکم است، مشخص

 مجلس يداخل نامهنيیآ مجلس، يلنع صحن در حهيال يبررس يبرا. شوديم گرفته يينها میتصم

 د،يجد يمال سال آغاز و سال انيپا تا بتوانند ديبا ندگانينما قاعدتاً البته. است نشده قائل يتيمحدود

اگر  و اگر بودجه در موعد مقرر تصويب نشود )مثالً صورتنيا ریغ در کنند، بيتصو و يبررس را بودجه

اما  ،في براي بررسي نباشد، يا در موعد مقرر ارائه شودبودجه دير به مجلس ارائه شود و فرصت کا



 

 

براي اصالح  سپس نمايندگان تشخیص دهند که بودجه از اساس مشکل دارد و کلیات آن را رد کرده و

مجلس بودجه يا  و ناچاراً بود خواهد يرقانونیغ يبعد سال در دولت مخارج مجدد به دولت بازگردانند(

 .کندتصويب مي يك يا چند دوازدهمتنخواه 

 به جراا يبرا و شده ليتبد قانون به بودجه حهيال نگهبان، يشورا تأيید و مجلس بيتصو از پس

 آغاز تازه و شودينم متوقف نجايا در( يابودجه کلیس به موسوم)اي هبودج نديافر. شوديم ابالغ دولت

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

 هاشپژوه مرکز و محاسبات وانيد. کننديم نظارت ياستیس و يمال لحاظ از بودجه ياجرا فیکوکمّ

 فهیوظ عنوانبه که رندیگيم پول کشور بودجه از مجلس، ياستیس و يمال ينظارت يبازو دو عنوانبه

 يبرا را جهسپس نظارت مالي و نحوه اجراي قانون بود بررسي بودجه و شانياصل فيوظا از يکي اي ياصل

 . کنندتر راحت مردم و ندگانينما

 خواندن که آنجايي از. شودينوشته م «يالر یلیونم»صورت به معموالًبودجه  يحهدر جداول ال ارقام

 صورتبه را آن صفر 4 توانمي ارقام اين خواندن در تسهیل براي باشد، مشکل است ممکن بزرگ ارقام

 قرائت «تومان میلیارد هزار» صورتبه صفر 7 حذف با يا «تومان میلیارد» صورتبه را ارقام و حذف ذهني

به جاي تکرار عبارت مطول  همتنويسي از اختصار اين گزارش براي خالصههاي در برخي بخش .کرد

 .استاستفاده شده  «تومان میلیارد هزار»

واحده ترين جلد آن، مادهشود. اولین و مهمتقديم مجلس مي چهچند کتابدر  معموالًبودجه  اليحه

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

طور واحده يعني يك ماده که داخل آن بندهاي مختلف گنجانده شده است. اگرچه بهبودجه است. ماده

داخل همین ماده، به اندازه  زيراودجه يك ماده بیشتر ندارد، اما اين فقط ظاهر کار است، متعارف اليحه ب

 شود. ها ماده مطلب گنجانده ميده

 پيوست اولينواحده و جداول کلي بودجه دارد، جلد دوم يا از اولین جلد که اختصاص به ماده پس

در ساز وساختیات مربوط به اعتبارات ئجزهاي عمراني است. اين جلد مربوط به اعتبارات طرح ،بودجه

 سد مثل رديمواکند. البته منظور از طرح عمراني فقط کشور را که کلیات آن در جلد اول آمده تشريح مي

ايجاد  رکشواي خاصي را براي ... نیست. منظور از عمران، هر چیزي است که دارايي سرمايه و جاده و

يك دارايي  کن است اضافه کردن تجهیزات به يك اداره دولتي يا ايجاداي مماين دارايي سرمايهکند، مي

يجاد کند، يا براي ايك سامانه نظارت الکترونیکي  يك دستگاه نظارتي،اگر قرار باشد  مثالًافزاري باشد. نرم

هاي خاصي الزم آموزش ،منابع طبیعي يحفظ و احیا برايها و جوامع محلي سازي تشکلترويج و توانمند

 توانید در اين پیوست پیدا کنید.باشد، اعتبارات آن را مي

یات درآمدهاي دولت اعم از مالیات و نفت و اوراق مشارکت و ... را ئجز دوم، پيوستسوم يا  جلد  -
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درآمد دولت از محل فعالیت مالیات سرقفلي، شرکت ملي  بدانیداگر عالقمند باشید که  مثالًدهد. نشان مي

 یك، دانشگاه شهید بهشتي يا باشگاه استقالل چقدر است به اين جلد بايد مراجعه کنید.نفت، پژوهشگاه ژنت

دهد. براي هاي دولتي را نشان ميخرج شرکتوجزئیات دخل ،سوم پيوستچهارم يا  جلد  -

وخرج شرکت برق اصفهان يا شرکت گاز گیالن يا بانك کشاورزي و... بايد به اين جلد مراجعه ديدن دخل

. اما اين نکته قابل ذکر است که سرمايه شودنمي یوستپ ينوارد ا معموالًبودجه  يبدر تصو جلسمکنید. 

هاي دولتي متعلق به دولت )عموم مردم( است. لذا حق عموم مردم است که بدانند مديران اين شرکت

 اند يا خیر؟ ها به نحو مطلوبي استفاده کردهها آيا از اين سرمايهشرکت

جزئیات  که امسال خود در دو قسمت تقديم مجلس شده، چهارم پيوست پنجم يا جلد  -

بدانید  براي اينکه مثالًدهد. هاي جاري و عمراني دولت را برحسب برنامه و فعالیت نشان ميهزينه

ها و هاي جغرافیايي، تربیت هر دانشجوي دکتري، تدوين قوانین، برگزاري نشستسازي نقشهبهنگام

ازاي هر و به دارد )کالًهاي مختلف اقتصادي و... چقدر براي دولت خرج برميخصها، تهیه شاهمايش

 د. واحد( به اين قسمت مراجعه کنی

بخش توانید به مي ديگري هم دارد که براي اطالع از آنهاهاي پیوست 1399البته بودجه سال   -

 مراجعه کنید. 1مربوطه در سايت سازمان برنامه و بودجه

 

 مرق و عدد يمك

 هاشرکت بودجه و يعموم بودجه بخش دو به بودجه. است تومان اردیلیم هزار 1988 امسال بودجه رقم

هزار  1484معادل هیبق و يعموم بودجهتومان  اردیلیهزار م 564حدود رقم،  ني. از اشوديم میتقس

 .است يدولت يهابانك و هاشركت بودجهتومان،  اردیلیم

 دخل يعني ،شودمي ياد بودجه عنوانبهاز آن  معموالًاست که  يزیدرواقع همان چ يعموم بودجه

 مخارج و دستمزد و حقوق)شامل  ادارات و يدولت يهادستگاه و دولت خرج و...(  و اتیمال و)نفت  دولت

 مجلس در ،يکاف فرصت به ازین البته و يياجرا و يحقوق ،يفن مختلف ليدالبه هاشرکت بودجه...(.  و يعمران

 حقوق بابت از هستند، يعموم هيسرما هاشرکت نيآنکه ا دلیلبه قاعدتاً هرچند،. شودينم يبررس طور کاملبه

از مصارف  ياسهم عمده .شود يبررس آنها يياکار و خرج و دخل ديبا مجلس در مردم ندگانينما و مردم

که  شوديم تأمینآنها  يابع داخلوابسته به دولت، از من يها و مؤسسات انتفاعبانك ،يدولت يهاشرکتبودجه 

 حهيو جهت درج در ال شوديم بيمربوط تصو يعاليشوراها اي يدر مجامع عموم رهيمد يهائتیه شنهادیبا پ

در  يزيربودجه ياز ابهامات کنون يکي. درواقع شودميکشور ارسال  يزيرو برنامه تيريبودجه به سازمان مد

                                                 

1. https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=37cd6f7f-f2334584-9c0c-fbd09ccfb3ba 

https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=37cd6f7f-f2334584-9c0c-fbd09ccfb3ba


 

 

البته در سال  هاست.و بانك يدولت يهاشرکتبه بودجه  يدگیدر رس ندگانينماکشور، نامعلوم بودن نقش 

دولتي يك ماه زودتر از بودجه کل هاي گذشته مجلس قانوني را تصويب کرد که برمبناي آن بودجه شرکت

را براي بررسي ها کشور به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. طبق اين قانون کمیسیون بودجه، بودجه شرکت

رود مي ديوان محاسبات کشور ارسال کرده است. هنوز نتیجه اين بررسي اعالم نشده است. انتظارتر به دقیق

 تر بررسي شود.صورت دقیققبل بههاي دولتي نسبت به سالهاي با تصويب اين قانون بودجه شرکت

ارف مص و منابع و يعمومدر بخش منابع و مصارف خود، دو جزء دارد. منابع و مصارف  يعموم بودجه

 ،يع اختصاصاشتباه گرفته شود. مناب دينبا دولت يمنابع عمومبا رقم  دولت يبودجه عموم. رقم ياختصاص

ها بیمارستان درآمد است )مانند درآمد جادکنندهياهمان دستگاه  شان،هستند که محل مصرف يمنابع معموالً

کل واحد  كيعنوان دولت به ايدولت  حجم يابيارز يبرا يرقم بودجه عموم ب،یترت نيا بهها(. يا دانشگاه

اصول  نابرببود.  دحوزه ابتکار عمل دولت مناسب خواه يابيارز يبرا زین يمناسب است و رقم منابع عموم

 در پسس و شده وارد مشترك يدرآمدها استخر كي به ابتدا دولت يدرآمدها تمام است بهتر ،ريزيبودجه

 استخر وارد درآمدها نيا که شوديم باعث درآمد کردن يتصاصاخ. شود يریگمیتصم آنها مصرف محل مورد

 محل مورد رد نتوان جهینت در و برسد نظر مورد مصرف محل به م،یمستق انتقال لوله كي با و نشده مشترك

 كي رد که يدرآمد نکهيا آن و دارند بد تیخاص كي درآمدها کردن ياختصاص. کرد يریگمیتصم آن مصرف

 يریگمیصمت حوزه از و مانديم يباق ياختصاص هم بعد يهادر سال معموالً شود،يم ياصاختصاي هبودج سال

 كي مجلس، و دولت يریگمیحوزه تصم يتمحدود برعالوهکردن درآمد  ي. اختصاصشوديم خارج زین مجلس

و  کنديم منابع را از بابت اختصاص درآمد راحت کنندهافتيدر الیخ نکهيا آن و دارد هم بدتر تیخاص

 است نيا ياختصاص يدرآمدها ديگر عارضه. دهديم کاهشرا  يوربهرهبهبود  زهیو انگ ييپاسخگو جهیدرنت

ب درآمد از کس زهیو امثالهم، انگ مئجرا ايعوارض  يدر مورد برخ مخصوصاً مواقع، يبرخ در است ممکن که

 کنندهجاديستگاه اد زيرامضاعف کند،  نهیاز اندازه الزم و به شیمیزان اجازه داده شده در قانون بودجه را ب

 به خودش داده خواهد شد.  کنديم کسب که يدرآمد هر داند،يم درآمد

 مصارف و نابعم ،يعموم بودجه از درصد 86 معادل تومان، اردیلیم هزار 484 بیش از نده،يآ سال بودجه در

 .است ياصاختص مصارف و منابع ،يمومع بودجه از درصد 14 معادل تومان، اردیلیم هزار 79 معادل و يعموم

 مصارف و منابع شود،يم و ابتکار دولت و مجلس دانسته اریحوزه اخت عنوانبه معموالًآنچه  میگفت

 در ،ياهبودج يهالیمتعارف است که تحل ن،ي(، بنابراينه منابع و مصارف بودجه عموم است )و يعموم

 نيا بر گزارش ادامه در زین ما. شوديم انجام آنده دهنلیتشک ياجزا و يعموم مصارف و منابع مورد

 .شد میخواه متمرکز بخش

در سه محل است.  زین ياز سه محل و مصارف عموم يمنابع عموم ،يکل يبندمیتقس كي در

 .دینیرا بب 1نمودار 
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 بودجه مصارف و منابع. 1 نمودار

 (مصارف) هاپرداخت (منابع) هاافتيدر

 :شامل درآمدها. 1

  اتیمال ـ

  اتیرمالیغ ـ

  ينفت داتيعا. 2

 ...( و يمال اوراق) استقراض. 3

 (يجار) يمصرف يهانهيهز. 1 

 (يعمران) يگذارهيسرما يهانهيهز. 2

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

 هاپرداخت جمع هاافتيدر جمع

 

 تأمین يمل هيآنکه از محل فروش سرما لیدلبهو امثالهم محل نفت  از هاافتيدر ،يابودجه اصطالح در

 يقتوآن هم مشخص است.  لی. دلشونديم محسوب ياهيسرما ييدارا يواگذارنه درآمد، بلکه  شود،يم

 ن،یهمچن. مکرد کسب درآمد ديیگوينم د،یخود را بفروش هياز سرما يگذران امور خانواده، بخش يشما برا

 هزارصد يکس از شما يوقت است، مشخص زین آن لیدل. ستین درآمد زین الهمامث و قرضه اوراق فروش

استقراض و  به ،ياهبودج اصطالح در. کردم کسب درآمد تومان صدهزار ديیگوينم ديریگيم قرض تومان

 قبال در تدول زيرا شود،يم گفته يمال ييدارا يواگذار زیدر بودجه ن يمال تأمینمنظور به نيد جاديا

 . دهديم هاآن به( يمال يي)دارا امثالهم و بهادار اوراق برگه كي رد،یگيم بازار و مردم از که يقرض

 درآمد نباشد، استقراض اي و کشور هيسرما فروش محل از هرآنچه ،ياهمنابع بودج يبندمیتقس در

دارد، اما  يمشخص که مفهوم اتی. مالهااتیرمالیغ و هااتیمال: دارد يکل دسته دو دولت يدرآمدها. است

 يدها(، درآميدولت يسالن ورزش كيدولت )مثل اجاره  تیحاصل از مالک يشامل درآمدها اتیرمالیغ

 درآمد د،يپردازيم گذرنامه افتيکه بابت در يمبلغ مثالً) يدولت يحاصل از فروش خدمات و کاالها

 خسارات و مئجرا از حاصل يادرآمده و...(  و يسراسر آزمون در نامثبت کارت فروش از سنجش سازمان

. شونديم ريسا و...(  و يستيز طیمح خسارات و مئجرا ،يسرباز خدمت بانيغا مهيجر ،يرانندگ مئ)جرا

 .ستا شده مشخص امسال بودجه حهيال در دولت مصارف و منابع يهابخش از هرکدام مبلغ 1 جدول در

 به)معروف  اينهيهز: دارد يلک بخش سه زین دولت يعموم مصارف طرف م،یگفت که طورهمان

 ،ياهبودج اتیادب در. ونيد بازپرداخت و( يعمران نهيهز به معروف مصطلح)غلط  يعمران(، يجار يهانهيهز

شوند و به ينم يبندطبقه نهي(، هزي)عمران شونديم ديجداي هيسرما ييدارا كي جاديا صرف که يمبالغ

 كي جاديا اي درآوردنبه تملك  يکه خرج شده برا يپول زيرا شود،يم گفتهاي هيسرما ييدارا تملكآنها 

بازپرداخت اصل و سود اوراق  مثالً) ونيد و بدهي بازپرداخت از. شوديم صرف کشور يبرااي هيسرما ييدارا

که از آنها  يبه کسان يدولت با دادن مبالغ ، زيراشوديم ادي يمال ييدارا تملكبه  زیمشارکت و امثالهم( ن

را از  - مانند اوراق مشارکت - افراد دست در يمال يهاييدارا خود، هايبدهي هيرده است و تسوقرض ک

 .دینیبب 1 جدول در را امسال بودجه يکل ريتصو. کنديم يآورجمعدست آنها 



 

 

 

 ه است(( )ارقام گرد شدتومان اردیلیم)هزار    1399 سال بودجه حهيال در يعموم مصارف و منابع يكل ريتصو. 1 جدول

 (484) مصارف (484) منابع

 درآمدها

(261) 

 هااتیمال

(195) 

 (44) هاشرکت مالیات 

 (7) دولتي کارمندان دستمزد مالیات 

 (8) خصوصي بخش کارکنان دستمزد مالیات 

 (15) اصناف و مشاغل مالیات 

 (2) درآمد بر هايمالیات ساير 

 (7) ثروت بر مالیات 

 (20) واردات بر مالیات 

 (65) افزودهزشار مالیات 

 (13) درمان و بهداشت مخارج مخصوص افزودهارزش مالیات 

 (6نفتي )بنزين( )هاي مالیات روي فروش فراورده 

 قل عوارض خروج، ن یگار،س یاتکاال و خدمات )مال یاتمال ساير

 (8...( ) و گذاريشمارهو انتقال خودرو، 

 نهيهز

 (ي)جار

(367) 

 (113) دستمزد و حقوق 

 (130) دستمزد و حقوق از ديگري بخش و بازنشستگان 

 ادارات برق و آب هزينه ها،ساختمان برخي اجاره حق)مثل  خدمات و کاال از استفاده 

 (26...( ) و

 (3( )ينقدهاي يارانهاز  یر)غ يارانه 

 (6) بالعوضهاي کمك 

 ( 89ساير) 

 مورد در دجهبودر  بلکه ست،یتراز جمع منابع و مصارف بودجه ن ءجز ينقد ارانهي :نکته

 . شوديم يریگمیتصم هاارانهي هدفمندکردن قانون براساس آن،

 اتیرمالیغ

(66) 

 (11) دولتي کاالهاي و خدمات فروش 

 (30) دولت مالکیت از حاصل 

 (6) خسارات و مئجرا 

 (19) ساير 

 (70( )ي)عمران ياهيسرما ييدارا تملك و جاديا (50، فروش اموال و امثالهم: 48: نفت)( 98) يمل هيسرما يواگذار و فروش

 (47) امثالهم و ونيد و استقراض هيتسو (125) ملي توسعه صندوق از برداشت مانند امثالهم و دين ايجاد و استقراض
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 زنيم؟زنيم، از چه چيزي حرف نميمي حرفوقتي از بودجه 

اي خاص را ها، حوزهرکدام از اين بخش(. ه2بندي کرد )جدول توان به چهار بخش مختلف تقسیمهر اقتصاد را مي

 به موقعیت بودجه در اين جدول توجه کنید.يا ابزار دخالت و اثرگذاري مخصوص به خود دارد. ها گیرد و شاخصدربرمي

 

 هاي مختلف اقتصاد. بخش2جدول 
 نشانگر يا ابزار كليدي حوزه عمل بخش

 تورم، اشتغال رشد، کنندگان(، تولیدکنندگانخانوارها )مصرف واقعي

 : درآمدها و مخارج، بدهيبودجه دولت مالي

 نرخ سود، میزان نقدينگي بانك مرکزي و شبکه بانکي پولي

 نرخ ارز، حجم واردات و صادرات تجارت خارجي خارجي

 

 هابا واسطه، ساير بخششدت به همديگر مرتبط هستند و هرگونه تغییر در يك بخش، مستقیماً يا ها بهاين بخش

گونه نیست که تصور اين ترتیب، ايندهد. به را متأثر کرده و تعادل اقتصاد را از يك وضعیت به وضعیت ديگر حرکت مي

توان در آرامش، به شیوه ديگري ها را ميشود و ساير بخشکنیم که با تغییر در يك بخش، صرفاً بخش خاصي متأثر مي

 مل کنید.تأها ارتباطات احتمالي بودجه با ساير بخش در مورد 2ريزي کرد. با توجه به جدول برنامه

هاي مختلف هاي چهارگانه فوق، از سیاستبراي تأثیرگذاري بر بخشها ها يا حاکمیتدولت

اين  کنند. سیاست در اينجا يعني طرح خاص براي اثرگذاري بر يك هدف خاص.اقتصادي استفاده مي

 شوند.مي به سه دسته تقسیم 3طبق جدول ها سیاست

 

 هاي اقتصادي. انواع سياست3جدول 
 زيرمجموعه نقطه اصابت مستقيم نوع سياست

هاي )سیاست 1هاي مديريت تقاضاسیاست

 (سازثبات
 مقدار تقاضاي کل از کاالها و خدمات

 هاي مرتبط با پول سیاست 

 هاي مرتبط با بودجه دولت سیاست 

)ارتباط  جايي مخارجههاي جابسیاست

 2داخلي و خارجي(بین بخش 
 3هاي مرتبط با نرخ ارزسیاست تجارت خارجي

)اصالحات  4هاي ساختاريسیاست

 ساختاري(

توان تولید کل اقتصاد، اقتصاد 

 سیاسي، نهادهاي مرتبط با توان تولید

 سازي تولیدات، ارتقاي دانشوري، متنوعارتقاي بهره

پذير کار، رقابتوو فناوري تولید، بهبود محیط کسب

سازي کردن تولید، مقررات تجارت، منعطف يا مقاوم

هاي هاي داخلي و خارجي، سیاستدر مقابل شوك

 ضدفساد، تغییر روش انجام وظايف دولت و ...

                                                 

1. Demand Management Policies 

2. Expenditure Switching Policies 
سياست  ها،به همين دليل اين دسته از سياست كند،ت و صادرات تغيير ميتوان و ميزان واردا . با كاهش و افزايش نرخ ارز،3

 شوند.تغيير مخارج ناميده مي

4. Structural Policies 
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هاي مديريت سیاستاز دسته  هاي مرتبط با بودجه، عمدتاًشود که سیاستاز جدول فوق مشخص مي

 ه و تقاضاي کلتعادل میان عرضتوانند ميبه اين معنا که  سازثباتساز وضعیت اقتصاد هستند. تقاضا و ثبات

عادل )رکود و توسیله تغییر در تقاضاي خانوارها و دولت، از وضعیت عدم هدر اقتصاد را ب کاالها و خدمات

. البته، همین ننديا به آن کمك ک به وضعیت تعادل مجدد بازگردانند بیکاري يا رونق و تورم يا تلفیق آنها(

ثباتي کننده تبديل شده و به بيثباتتواند در صورت استفاده نادرست، به ابزار ايجاد عدم تعادل يا بيزار مياب

 ثبات شود(.يبحوزه پولي از طريق چاپ پول براي ترمیم کسري بودجه  شود )مثالًمنجر ها نیز در بقیه بخش

اني ، معموالً در محدوده زمکه نقطه اصابت مستقیم مشخص دارندهاي اقتصادي همچنان سیاست

 کنند و از هر سیاست بايد انتظار اثرگذاري زماني مشخصي را داشت. مشخصي نیز عمل مي

 

 هاي اقتصادي به تفکيك زمان تأثير. انواع سياست4جدول 

 محدوده زماني تأثير نوع سياست

 مدتمدت و میانکوتاه هاي مديريت تقاضاسیاست

 مدتمدت و میانوتاهک هاي تغییر مخارجسیاست

 بلندمدت هاي اصالح ساختارسیاست

 

  :توان نتیجه گرفت کهو با تلفیق اين جدول با جداول قبل از آن مياين ترتیب به

 اوالً

ر تقاضاي دمدت اقتصاد با تغییر مدت و میانسازي در کوتاهتوان انتظار کمك به ثباتاز بودجه مي

)مگر اينکه ند هاي ديگر جستجو شودر حوزه دباياصالح بلندمدت اقتصادي  اما خانوارها و دولت را داشت،

رتبط شود( مدهي به شیوه ارتباط عوامل اقتصادي با هم تغییرات داخل بودجه، ساختاري بوده و به جهت

 زنیم. زنیم بايد حواسمان باشد که از چه چیزي حرف نميو وقتي از بودجه حرف مي

 و ثانياً

تغییري در ساختارها )ساختارهايي که بودجه  در حوزه بودجه وقتي که عمالً اصالح ساختار

شود يا قصدي براي ( انجام نمياست 1مختلفنفعان ذيدهنده عملیات مالي آنها و روابط میان انعکاس

به اصالحات فرمي و  و قطعاً نگاه کنید(، عمالً را مجدداً 3آن نیست )حوزه اصابت رديف آخر جدول 

                                                 
بگيران، هاي مالياتي تعريف نشده!، بودجهدهندگان، مشموالن پايهندهندگان، ماليات كمدهندگان، مالياتماليات. 1

، نگيرانبگيران، تخفيف، تخفيفنگيراننشوندگان، ارزبگيران، ارزشوندگان، حمايتنگيران، حمايتارانهبگيران، ينگيران، يارانهبودجه
نگيرندگان، توليدكنندگان، توليدنكنندگان برخوردار از  ، خدمتخدمت عمومي گيرندگاناستخدام شدگان، استخدام نشدگان، 

نشينان و كارمندان، بازنشستگان، در فروشان، پشت ميزان، خامكنندگكنندگان، صادراتبودجه )معروف به نامولد(، واردات
گيرندگان )از محل تكاليف بودجه(، تسهيالت وري پايين(، تسهيالتكاران )داراي بهره، بيكاران، كمبازنشستگيانشرف 

هاي علمي، تهيئ قان،رانندگان، نظاميان، محق ها، مسافران، هنرپيشگان،نگيرندگان، معلمان، پزشكان، دانشجويان، رسانه
. و هر قشري كه يا خود در تكميل استخر درآمدي دولت نقش دارد يا و.. هاها، امالكيروحانيت، كشاورزان، بقاالن، جگركي

افزوده از محل اخذ ماليات ارزش ثير دارد )مثاًلات مالي دولت روي دخل و خرج وي تأندارد )از محل دادن يا ندادن ماليات(، يا عملي
دهد و روي ميزان مصرف و تقاضا ممكن است اثرگذار باشد(، يا از منابع درآمدي دولت كنندگان كااليي كه وي ارائه ميمصرف از

گذاري انجام شده در بودجه، به نفع و ضرر وي )از محل تسهيالت بانكي، يارانه، كند )حقوق و دستمزد( و يا قاعدهارتزاق مي
 قيمتگذاري كاالها و...( است.
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تقلیل پیدا خواهد کرد. پروژه اصالح ساختار بودجه کشور به همین درد  جدول بازي( اصطالحاً) شکلي

رغم سروصداي فراوان بهيعني  پديدار شده است، 1399 سال اليحه بودجهمبتال شده و خروجي آن در 

 –جي کار خرو عمالً تولید و منتشر شده،و متعدد  مکتوبحین و بعد تهیه اليحه و به رغم اسناد قبل، 

مدخالن و متضرران نفعان، ذيدلیل وارد نشدن به حوزه تغییرات ساختاري مرتبط با اصالح روابط ذيبه

به هر چیزي منجر شده غیر از اصالحات  -از بودجه که خود داليل سیاسي و اجتماعي متعدد دارد 

مرتبط با آن )به فهرست  شکل گرفته در بخش عمومي کشور يانفعان ذيساختاري. به زبان ساده، تعادل 

ها سال حاکمیت مالي نفت بر اقتصاد و بودجه کشور طويل پاورقي همین صفحه نگاه کنید( که طي ده

نفتي، نفتي و بيدر شرايط تحريم و کم که حتي بوده استسفت و غیرمنعطف استقرار يافته است، آنقدر 

  قابل انعطاف نبوده است.

اراده  صرفاً ت. نه از بابت انجام آن که سیاستگذار فعلي يا جديدالبته کار به اين راحتي هم نیس

هاي آتي خواهیم گفت که ورود غیرمدبرانه به اين کرده و انجام دهد که از بابت عواقب آن. در بخش

عملي هم تواند کشور را از وضعیت نامناسب فعلي به وضعیت بدتري هم وارد کند و البته بيحوزه مي

 شاهد ادامه تضعیف تدريجي فعلي خواهیم بود. اهد کرد و صرفاًدردي را دوا نخو

 

 و چه شد؟ خواستيم()چه مي خواهيماز بودجه امسال چه مي

 :دنبال کندموارد زير را  ه استبودجه امسال قرار بود

شود درصد کوچك  9شود تا پايان سال، است و برآورد مي عمیق رکود نسبتاًاقتصاد در وضعیت   .1

. اين وضعیت طي دو سال گذشته نیز با نسبت کمتري نفت استصادرات خاطر کاهش به که عمده آن

بیش  نفت به حداقل خود رسیده و طبعاًزيرا  ،اين روند در سال آتي متوقف خواهد شدحاکم بوده است. 

ل، حا ر کند. اما در هرتکاهش پیدا کرده و رشد اقتصاد را منفيطور قابل توجهي بهتواند از اين نمي

کوچك شدن اقتصاد به معني کاهش زيرا  ،نیاز به بزرگ شدن مجدد دارد ،کوچك شدهاقتصادي که 

 .اي از شاغالن استعدهشدن  و بیکارها انه هر ايراني از يك طرف و تعطیل شدن برخي کارخانهدرآمد سر

ه خالف آن کنند، بودجمتعارف است که در چنین وضعیتي که اقتصادها دوران رکودي خود را طي مي

، دولتبا بزرگ کردن مصارف خود و افزايش قدرت تقاضاي خانوارها و تقاضاي خود  عمل کند و اصطالحاً

تر کند که نتیجه آن افزايش تولید و افزايش ها را تحريك کرده و از اين مسیر اقتصاد را گرمعرضه بنگاه

در کنار کاهش قدرت تقاضاي  ها نیست وفقط تقاضاي پايین از کارخانه اقتصاد مشکل البته .باشداشتغال 

هاي آن که مانع تحقق ظرفیت استمواجه و دولت، در طرف عرضه خود با مشکالت ديگري خانوارها 

، هاها و کارخانهفعالیت کارگاه بستر ،نیز هاي موسوم به طرف عرضهسیاست يد بادرنتیجه با شود.مي

بر طريق که نیاز به منابع مالي خاصي هم ندارد، عالوه از اينتسهیل شود و  وکار،موسوم به محیط کسب
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بزرگ  بتواند کمك به تولید، ايجاد واحدهاي تولیدي جديد نیز با موانع کمتري مواجه باشد تا اقتصاد

 ، يکي از انتظارات از بودجهبودجهانبساط تحريك اقتصاد از محل  خالصه اين قسمت اينکه، شود.

 است. 1399 سال

افته است. خانوارها افزايش ي فشار روي قدرت خريدهاي اخیر، شديد سال م نسبتاًدرنتیجه تور  .2

 سال از شوند،رقم اسمي میزان درآمدي که افراد در صورت قرار گرفتن در زير آن فقیر محسوب مي

ه کافي صورت جبران قدرت خريد از دست رفته به اندازحال، با اينبرابر شده و نزديك دو 1398تا  1396

بوده دار ادامه آغاز شده و غیر از برخي مقاطع کوتاه، 1390روند تضعیف از اوايل دهه اين رفته است. نگ

ا تورم يا تعديل متناسب دستمزد ب از محل بودجه هاي رفاهي. در چنین فضايي، نیاز به حمايتاست

نیز  ، اين خطرکند. در عین حالپیدا ميضرورت  حفظ قدرت خريدمجموع، از اين محل يا در افزايش

ز امین از محل چاپ پول، به عکس خود تبديل شده و بیش ورت تأوجود دارد که اين تعديل در ص

  گذشته، قدرت خريد را کاهش دهد.

طور غیرمستقیم طور مستقیم به نفت وابسته است. اين بودجه بهطور سنتي بهبودجه دولت به  .3

د نیز رنگ هاي غیرنفتي اقتصاحتي بخشزيرا گیرد. يم ثیرمحل کاهش يا افزايش صادرات نفت تأنیز از 

ي نیز کاهش پیدا با کاهش نفت، فعالیت آنها کاهش پیدا کرده و مالیات دريافت مثالًو بوي نفتي دارند و 

ست. اين ادلیل تحريم، صادرات نفت افت کرده و کسري بودجه به اعداد قابل توجهي رسیده بهکند. مي

 راين،بنابعاملي مخرب براي اقتصاد تبديل شود. مالي نامناسب، به تأمین تواند در صورتکسري مي

 هاي اصلي بودجه امسال است.، يکي از اولويتپوشش كسري و تراز كردن بودجه از محل مناسب

حل حذف تواند اختیار کند، افزايش درآمدهاي مالیاتي )از ممي دولت براي جبران کسري چندين راه

گیري از مالیاتبازي، هاي مالیاتي جديد مانند مالیات سفتههاي مالیاتي، تعريف پايهها يا معافیتتخفیف

هاي بزرگ و خیلي تراکنشمالیات از ، نتیجه نوسانات بازار افزايش پیدا کردههايي که درعايدي سرمايه

، هاکاهش هزينه(، افزودهمثل ارزش هاي فعليمالیات اندك و... يا افزايشبانکي سود مالیات از ، بزرگ

آوري پول ي جمعاستقراض )انتشار اوراق بدهي براهاي دولتي، فروش يا استفاده بهینه از اموال و دارايي

  بانکي يا بانك مرکزي(.از مردم، شبکه

تعقيب ممکن است با  1،اهداف، در حالت كلي هركدام از اينتعقيب اما نکته در اينجاست که 

 سال گر بخواهیم يك جدول يا ماتريس انتظارات و راهکارها براي بودجها. متناقض باشند اهداف ديگر

راي ب. خواهد بود 5شبیه جدول  و اثر پیگیري هر هدف را بر اهداف ديگر نشان دهیم، تصور کنیم 1399

در پیگیري  مثالًببینید. ها هر ستون را بخوانید و اثر آن را روي رديفعنوان  ابتدا خواندن اين جدول،

خريد  تقاضاي به اقتصاد، مالي فرض اين است که با تزريق بیشتر منابعبودجه، از محل رشد  تحريك

                                                 
واهيم داد كه در برخي مفصل در مورد آن صحبت خواهيم كرد و نشان خ دقت كنيد كه بعدًا« در حالت كلي»به اين عبارت . 1

 يات پياده شود.ئاستگذار ممكن است از مسير اين جزتدبير سي يات، ممكن است نتايج تفاوت كند و اتفاقًائحاالت و جز
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بیشتر  ها()از محل اجراي پروژه دولت و )مصرف بیشتر کاالها( هاي تولیدي توسط خانوارهابنگاه محصوالت

دارند، از اين يا اگر خط تولید بیکار  و)که بیشتر تولید کنند  خواهند شد تحريكخواهد شد و آنها 

بهبود کاهش پیدا کند، اين موانع موانع تولید يا عرضه نباشد يا  اگر هاي خالي فعلي بهره ببرند( وظرفیت

نیاز به بودجه بیشتري دارد و  پیگیري اين سیاست )تزريق بیشتر منابع(اما خواهد شد.  محقق)+( رشد 

خواهد کرد. ازسوي ( -)بدتر ازن بودجه را تو کسري بودجه را بیشتر کرده ودر وضعیت فعلي،  درنتیجه

هاي با وجود موانع طرف عرضه اقتصاد که مانع تحقق ظرفیت ، احتماالًبه اقتصاد ديگر، تزريق بیشتر منابع

ثیر چندان بدون تأ تقاضا را زياد کرده و ممکن است صرفاًشود، مي تولیدي و افزايش عرضه کاالها و خدمات

دهد و درنتیجه تورم را افزايش م تعادل میان تقاضا و عرضه تشديد شده و عدروي طرف عرضه اقتصاد، 

ثیرات أدر دور بعد ت، کند و درنتیجهافزايش پیدا  براي پرداخت دستمزد يا اداره خود مخارج دولتتورم، 

ايدار ( و البته تشديد تورم، هم محیط اقتصاد را ناپ-شود )کسري بودجه تشديد و توازن بودجه بدتر )ثانويه( 

همین سیاست  طريق، خودِاين کرده و هم قدرت خريد و تقاضاي کاالها و خدمات را کاهش داده و از 

 .( منجر شود-ثیري، از مسیر افزايش تورم، به بدتر شدن رشد )أتحريك رشد، ممکن است در دور بعدي ت

ثیرات هزينه و فايده تأيا بايد با  ؛به اين راحتي نيست جاري،پيگيري اهداف ضروري سالبینید که مي

سعي کنید بقیه جدول را به صورت ناقص اجرا کنیم. يا ترکیبي از آنها را به هرکدام، بین آنها انتخاب کنیم،

يا راه بهتر چیست در ادامه روابط آن را تفسیر کنید. اينکه دولت چه کرده همین ترتیب مطالعه کرده و 

 گفته خواهد شد.

 

 )منفي: بدتر شدن، مثبت: بهتر شدن(   1399 سال اي بودجهه. ماتريس انتخاب5جدول 

 هدف

 

 اثر روي هدف

 تحريك رشد
حفظ قدرت 

 و رفاهي خريد
 توازن بودجه

 توازن بودجه

 اولیه
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- - + 

 + - - ثیر روي تورم(أثانويه )از طريق ت

 - + + ثیر روي رشد(ثانويه )از طريق تأ
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 اولیه
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 - + + روي رشد( یرثثانويه )از طريق تأ

 تحريك رشد
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 + - - ثیر روي تورم(ثانويه )از طريق تأ

 - + + رشد(ثانويه )از طريق تشديد 
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مشابه )نیاز به انبساط بودجه(  دلیل سازوکاربه کنید که دو ستون اول و دوم، عمالًمالحظه مي

و  1399 سال االن که اين جدول )انتظارات و اهداف بودجهدارند. روي اهداف ديگر ثیرات مشابهي تأ

 دولت در بودجه ،نظر شمايد، بها( را مرور کردهسازي فراوانبا ساده آنهابین پیگیري هرکدام از روابط 

 چه اقدامي را انجام داده و چکار بايد کرد؟ 1399 سال

 :1399 سال در بودجهکه  مجلس آن استهاي ز پژوهشارزيابي ما در مرک

)اگر وقت و  دنبال نشده است عمالً دلیل فقدان منابع،، بهبودجه انبساط تحريك رشد از طريق  .1

سعي کرده، تا حد امکان از  و دولت صرفاً تر پیوست را ببینید(اب دقیقحوصله داريد، براي حساب و کت

صورت صوري و يا در عمل از طريق استقراض )اوراق بدهي يا اي به اقتصاد، بهتزريق بودجهبیشتر افت 

 صندوق توسعه( جلوگیري کند. 

ايِ فراتر از جههاي بودحفظ قدرت خريد از طريق تعديل دستمزدها با تورم و يا افزايش حمايت  .2

شده از طريق چاپ پول بیشتر میسر مي اگر هم بوده عمالًدلیل فقدان منابع امکانپذير نبوده و تورم، به

( مین کسري از طريق چاپ پولتأاز اين کسري بودجه ) با هدف جلوگیري از پولي شدنِ بیشِ که دولت

کنونيِ پولي شدنِ کسري، از يك طرف يعني نخواسته بیش از مقدار  است نکردهو تورم شديدتر دنبال 

، هرچند در جیب مردم را پر کرده و از طرف ديگر جیب آنها را با تورم ناشي از همین سیاست خالي کند

هايت به نگزينه چاپ پول )يا استقراضي که در دلیل کسري بودجه،نیز به ،همین حالت حداقلي فعلي

 ( در سال آتي همچنان روي میز خواهد بود.خواهد شد تأمینگوناگون از چاپ پول هاي شیوه

روي کاغذ انجام شده و بودجه در فرايند اجرا با کسري قابل تا حدود زيادي  توازن بودجه صرفاً  .3

به استفاده از استقراض از طريق اوراق  مواجه خواهد شد. تالش دولت براي توازن بودجه، عمدتاً يتوجه

ف و معادل نص ، باز هم اين هدف محقق نشده استاين وديا صندوق توسعه ملي محدود شده و با وج

 .استقراض و...( تراز شده است رغمبهطوري صوري )کسري است که به بودجه و بیشتر،

تظارات ضروري را کدام از اهداف و انهیچ عمالً 1399 سال توان گفت، بودجهبه اين ترتیب، مي

در حد وسع، بدون تالش الزم در حوزه تجهیز منابع، تالش کرده از هرکدام،  محقق نخواهد کرد و صرفاً

 مقداري را برآورده کند و يا از بدتر شدن شرايط جلوگیري کند. 

آينده هاي در بخش؟ «راهي هست»آيا  کنید؟اما چه بايد کرد؟ اگر شما جاي دولت باشید چه مي

سري اعداد نیست، با شعار يكبه آساني جمع و تفريق  ،خواهیم گفت که راهي هست، اما پیمودن اين راه

با اجراي غیرمدبرانه هم ممکن  اي رياضت جمعي و امثالهم هم نیست و درنهايتبه معن رود،پیش نمي

 است به ناآرامي و خرابي منجر شود.
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 ؟كنيم چه

فقدان منابع مالي )براي تحريك رشد يا حمايت يا اداره خدمات عمومي( و کسري بودجه هنگامي بروز 

منابع مالي در اقتصاد از آسمان ها بیشتر باشد. که مقدار منابع مالي در اختیار از مقدار هزينهکند مي

و از  کردهکاال و خدمت  توليد. يا بايد کشور )پول برگ درخت نيست كه برويم بچينيم( افتندنمي

در فرايند گیر سهمي که از عوامل مختلف درعوامل در اختیار خود بهتر استفاده کند و با استفاده از 

خود را ، گیردمي يا امثالهم مالياتصورت به و انباشت ثروت ناشي از اين فرايند، تولید و توزيع و مصرف

ارائه خدمات عمومي )بهداشت، آموزش، دفاع، راه و جاده و...( خود را انجام دهد و يا منابع اداره کرده و 

ود ندارد و يا اگر باشد )چاپ پول( به تجربه وج مصرف شود. شق دوم ديگري عمالً نفتطبیعي مانند 

از درآمد خود،  توانند استقراض کنند و بعداًمي البتهها آن مخرب خواهد بود. دولتآثار ثابت شده 

از ظرفیت  يا قابل توجهي طور مداومبه استقراضاستقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان 

 يشتر باشد و يا مشخص باشد که عمالًيا ظرفیت بازارهاي مرتبط  دهاي بعقابل وصول در سال درآمد آتي

البته اين گزينه همیشه نخواهد داشت.  چاپ پولاز محل چاپ پول تسويه خواهد شد، فرق چنداني با 

اي يا بانکي هم به نحو بهتري روي میز هست که از منابع مالي و پولي ايجاد شده يا درحال ايجاد بودجه

 استفاده کنند.

منبع مفت داخل خواهي کشور(، استفاده از استقالل دلیلي )مثالًبهحال اگر شرايطي پیش بیايید که 

و يا کاهش پیدا کند و تعادل میان منابع و مصارف به هم  میسر نباشدصادي( رانت اقت زمین )اصطالحاً

  راه چاره چیست؟، بخورد

از چه  کنیم، دقیقاًوقتي از نفت صحبت ميبراي اينکه بدانیم راه چاره چیست، اول بايد بدانیم 

برجاي ما بر زندگي اقتصادي و اجتماعي ها ثیري که نفت طي دههبه تأ دقیق با نگاهيکنیم. صحبت مي

بزرگ پول و منابع به بودجه  عددنفت درواقع ورود يك  ، پديدهتصور کهين اگذشته، خواهیم دانست که 

 ، کامالًشودرا هم از آن خارج کنیم مشکل حل مي عدداين بوده که اگر  ايران کشور و يا اقتصاد

 . هاي بعدي شودتواند در عمل باعث مشکالت در اجرا يا ناامیديمي کننده است وگمراه

حل هم اين خواهد بود که کار غیرنفتي کردن اقتصاد راه تصور کنیم، قاعدتاً نفت عددله را ئاگر مس

کردن يك نفر مسئول قاطع که اين عدد را از بودجه حذف کند راه با پیدا  و ترك اعتیاد نفتي صرفاً

ها میلیون میلیون، اين فرد از میان گذشته ها سالاين همه شعار طي ده رغمبهخواهد افتاد. اما چرا 

صورت به تعريف اشتباه  ثیر نفت به عدد، اساساًأ؟ پاسخ در اين است که تقلیل تشده استپیدا ن ايراني

 شود. ميله منجر مسئ

ه خورده ما گر همه زندگي فردي و اجتماعيرگ و پوست با  ي،نفتمدهاي آدرحقیقت اين است که 
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هاي خصوصي ترين بخشحتي در خصوصي -ما اقتصادي سیاسي اجتماعي  حیاتهاي سلول يکايك درو 

فتي بودن واسطه نست که بهنی حقیقي و حقوقي در اين کشور ،رخنه کرده است. هیچ فردي -اين کشور 

 ثر نشده باشد و رفتار اقتصادي يا اجتماعي خود را بر اين اساس تنظیم نکرده باشد:أاقتصاد، مت

  مین شده از نفتمستقیم نفتي، يا تسهیالت بانکي تأسیس شده با پول هاي تأچه بسیار کارخانه، 

 ثبیت شده با پول نفت، تولید در نرخ ارز ت صرفه نداشتن خاطرسیس نشده بهأهاي تو چه بسیار کارخانه

  و چه بسیار افرادي که  کنندميوري خود دستمزد دريافت فراتر از بهره چه بسیار افرادي که

 ، کنندجبران خدمت مناسبي دريافت نمي ،دلیل محدوديت منابع نفتيبه

  اند که تنها دلیل تعريف آن کار، وجود منبعبراي کاري استخدام شدههايي که چه بسیار گروه 

 شود، ارائه نمياندازه دلیل عدم کفايت منابع نفتي به نفتي بوده است و چه خدمات عمومي که به

  فیت یکو بي کرد آنها نشدهدلیل وجود منابع نفتي، نظارتي در خرجچه بسیار خدمات عمومي که به

 اند،اري پیدا کردهکیفیت اجب يدلیل کمبود منابع، ارتقاشوند و چه بسیار خدمات عمومي که بهارائه مي

  در کرده و تحصیل  از منابع ملي نفت ساخته شدههاي مدارس و دانشگاهدر  کهها چه نسل

دلیل کافي نبودن که به بسیار افراديرساني به مردم هستند و چه مختلف مشغول خدمتهاي رشته

 اند، همین پول نفت، از کیفیت تحصیلي کافي برخوردار نشده

  و چه  شدندميدر آنها درمان ن گذشته و حالهاي نسلکه اگر پول نفت نبود،  هاچه بیمارستان

 شود،مي ايجاد براي اقشار با وسع پايین دلیل کاهش منابع نفتيبسیار مشکالت بیمارستاني که به

  به مدارج مديريتي و  وشده ها و حامیان سیاسي که از پول نفت تغذيه چه بسیار گروه

و  گیردکه اين منابع به آنها تعلق نمي سیاسي - اجتماعيهاي گروهبسیار چه  ورسند گیري ميتصمیم

 ،مانندگیري دور مياز چرخه تصمیم

   کنند و چه پرداخت مي دلیل در دسترس بودن،به د را صرفاًکه مالیات خو متعدديچه اقشار

 اند، شده معاف ت مالیاتدلیل نفتي بودن اقتصاد، با توجیهات مختلف، از پرداخکه به بسیار اقشار

  شود،دلیل عدم کفايت نفت داده نميکه بهها شود و چه حمايتمي ها که از نفت پرداختيارانه چه  

  دلیل نبود منابع که بهها کشاورزي يا آبرساني که با پول نفت انجام شده و چه طرحهاي چه طرح

 انجام نشده،

  دلیل شد و چه افرادي که بهيا بانکي، ساخته نمي ايچه منازلي که اگر نبود پول نفت بودجه

 عدم دسترسي به اين تسهیالت، از داشتن مسکن محروم شدند و شرايط زندگیشان تغییر کرده،

  دلیل که بههايي آوري آنها نبوده، چه تخصصدلیل وجود نفت نیازي به جمعچه منابعي که به

اند، چه محصوالتي که تولید نشده، ده و توسعه داده نشدهنیازي به آنها نبو ،بر نفتتوسعه اداري مبتني

 ...که پیموده نشده ها چه راه

  طور مصنوعي تغییر داده نشده و چه خاطر داشتن منابع نفتي، بهبه که صرفاًها چه قیمت
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ا همحاسبات عامالن اقتصادي که بر سر همین تغییر روابط قیمتي و غیرقیمتي، تغییر نکرده و چه فعالیت

 که شروع نشده،

  مخفيکه با همین پول نفت ها چه ناکارآمدهاي که با پول نفت پوشانده شده و چه کارآمدي 

 به چشم نیامده و...شده و 

   و پول چاپ ها بر پول نفت و چه کسرياي مبتنيبودجههاي و حیف و میلها مباالتيبيچه

 .نفتيدر هنگام بيها و تورمها کردن

میلیون نفر که در اين ها توان به اندازه کل تاريخ زندگي فردي و اجتماعي دهمي هااز اين مثال

ند، روايت کرد و هزاران جلد کتاب اکشور از زمان استخراج نفت به دنیا آمده، از دنیا رفته و درحال حیات

نید ادعا تنفس کنید و بتوا -ازجمله ايران  -امکان ندارد در کشوري نفتي  کالم اينکه خالصه .نوشت

اين  ايد.يا از آن آسیب نديده نفع نبردهآن  ازاي کنید که نفت با زندگي شما مرتبط نیست و به گونه

ها که در طول ده بودهنفعان ذيمديريت بزرگ پروژه ، يك و اقتصاد بودجه نفت به ورود يعني اينکه

، سیاسي کشور را شکل داده و طي سال از آغاز ورود نفت به اقتصاد، زندگي و روابط اقتصادي، اجتماعي

 رسیده است. نفعان ذياز تعادلي به ها سال

سال ها طي ده نفتي بودجهنفعان ذيتعادل شکل گرفته بر پايه  فردي و اجتماعيِزندگي 

 در سايه درآمدهاي نفتي؛ ،اينکهيعني گذشته 

  الیاتچه کسي منشده، /چقدر به مالیات احساس نیاز شده :بودجه در سمت منابع 

 و...  گیريمنمي/گیريممي دهد، از چه چیز مالیاتدهد/نميمي دهد، چقدر مالیاتدهد/نميمي

  :چه خدمات عمومي بايد به مردم ارائه شود/نشود، چه مقدار استخدام  در سمت مصارف

شود/نشود، کیفیت ارائه خدمات چگونه باشد/نباشد، خدمات با چه قیمتي ارائه شود/نشود، کاالهاي 

 رفاهي/حمايتي باشد يا نباشد و...هاي عمومي با چه قیمتي فروخته شود/نشود، چه مقدار کمك

  کسري  تأمیناز  چاپ پول ناشيکسري بودجه چقدر باشد/نباشد،  :ثیرات جانبيأدر بخش ت

ارز ثبیت نرخ ت برايها دولت تورم ناشي از آن بیايد يا نیايد، توان و خواستچقدر باشد/نباشد و درنتیجه 

ثر شود يا نه، أثر شود يا نشود و درنتیجه قیمت کاالهاي مختلف تولید داخل صادراتي و وارداتي متمتأ

داده شود يا  کشور از بودجه قیمتگذاري در بازارهاي مختلف انجام شود يا نشود، تسهیالت کمکي بانکي

 نشود، سیستم بانکي براي کمك به بودجه زير فشار برود يا نرود و...

يك عدد حسابداري وارد شده به بودجه و  که ورود نفت، صرفاً ، همچنانما را گفتیم که بگويیاينه

به يك فرد يا  يك خروج حسابداري يا اقتصادي نیست که انجام آن صرفاًآن هم  خروجِ اقتصاد نیست،

 شود. نمييافت شود چون آن فرد يا دولت قاطع تصور کنیم انجام نميدولت قاطع نیاز داشته باشد که 

از  ترنفت از زندگي و حیات ما، به مراتب سخت خروجتوان گفت، مي تر به اين فرايندبا نگاهي دقیق
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است )اگرچه اين  بوده با توزيع منافع )کم و زياد( همراه نفت، غالباًو ورود اضافه کردن زيرا  .ورود آن است

( و مقاومت چنداني ايجاد شدهختلف هم منجر مهاي ثیرات به آسیبدر دورهاي بعدي تأ رساني، عمالًنفع

 اما خروج آن به اين سادگي نیست. کند(،لذت و نشئه هم ايجاد مي ،مخدرکند )حتي به مانند يك مادهنمي

باشد، خروج  بودهنفعان ذيبزرگ مديريت  فرايند يا پروژه جمعياگر ورود نفت يك درواقع، 

هاي گونه که گفته شد، نفت به گونهکه همان خواهد بود چرا تريتر و حساسبزرگ فرايند يا پروژه ،آن

مختلف در ارتباط است و خارج کردن آن هاي با زندگي فردي و اجتماعي تك تك ايرانیان در بخش مختلف

نیاز  قابل توجههمراه با جسارت فراوان چند ده میلیوني، به تدبیر نفعان ذيو به هم زدن تعادل قبلي اين 

کاري، کار جلو نخواهد رفت و در صورت نداشتن محافظهبا اي که در صورت نداشتن جسارت و نهدارد، به گو

اگر قرار باشد کند اينکه، اين اقدام مي تررا حساسمسئله  چه اينتدبیر، ناآرامي و تخريب در راه است و آن

رت گرفته، اندك اصالحات صوهاي کاريدلیل ندانمکه به خواهد گرفت، در بستري اجتماعي صورت شودانجام 

 به بدترين شکل ممکن صورت گرفته و موجب اعتراض و خشم عمومي شده است.هم انجام شده 

است  ترين پروژه حکمرانيبزرگ زدايي،در جريان نفتنفعان ذيمديريت  پروژهابردرواقع، 

مراتب )به ندابا آن مواجه بوده تا االن نفت ايران از ابتداي كشفهاي و دولتها كه حکومت

انجام  آهن و...ساخت سد و جاده و راهعمراني، که تا االن در حوزه هايي ترين پروژهاز بزرگ تربزرگ

سازي ملي و انجام مقدمات اجماع با موفق صورت انجام موفق يا نسبتاًدر  يا مگاپروسه . اين مگاپروژه(شده

خواهد بود  و اجتماعي سیاسي ي سالمت اقتصادياعتیاد نفتي به روشناي تاريك ، راز خروج از تونلالزم

 تعیین سمت و سوي آن يا برداري سیاسيتدبیري/خرابکاري داخلي در آن با هدف بهرهبيشکست يا و 

 سیاسي - ناپايداري اجتماعيشوب و تواند به آمي استفاده خارجي،سوءفراهم آمدن امکان و درنتیجه 

شيوه و تغيير در بازآرايي  -با واقعیت اين پروژه  اساساً بگیريماينکه تصمیم سابقه منجر شود. مگر بي

و ارائه  مصرف منابع حیطه و میزان آوري منابع،جمعحیطه و میزان عد بُ 3در نفعان ذيمديريت 

روزگار را به سخنراني  ومواجه نشويم  - اي براي خارج از بودجهگذاري داخل بودجهو قاعده خدمات،

 تولید اسناد متعدد بزرگي مشکالت و ارائه و تماشاي پاورپوينت ووصف اصالحات و  درباب ضرورت انجام

همان با چاپ پول و استقراض مکرر و تسويه و در عمل گونه بوده( )چنانکه تا االن اين... بگذرانیم و 

 افولفرايند بر هم زدن متغیرهاي اقتصادي ساير بازارها،  و... چاپ پولاستقراض جديد و با استقراض 

يا عاقالنه بودن يا نبودن صرفنظر از منصفانه  -با معامله سیاسي اينکه تدريجي اقتصاد را تشديد کرده يا 

به همین تصمیم بگیريم  –ثیرات آتي روي امنیت ملي و استقالل کشور که در تخصص ما نیست آن و تأ

سال ها ( و تا دهداري سابق باشديا پاي)اعتیادي که بعید است به کیفیت  برگرديمسال پیش ها دهاعتیاد 

  خواني کنیم.ترك اعتیاد نفتي، مرثیه آتي براي فرصت از دست رفته

 1399 سال یات، در بودجهده و فارغ از اعداد و ارقام و جزئدهد، به زبان سامي ما نشانهاي بررسي
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به چشم  نفعان ذيديريت و...( اثري از اين بازآرايي و تغییر در شیوه م 1397و  1398 هايسال )همانند

بوده و البته قرار و اجماع ملي، در سطح شکلي جايي صوري و يا جابه خورد، موارد انجام شده عمدتاًنمي

و...، هم بر اين نبوده که چنین اتفاقي بیفتد و ها قوا و در سطح اقشار مختلف مردم و احزاب و گروه

ديگر شتوانه آن بتواند چنین اقدامي انجام دهد. نکته ريز به پمقدماتي هم طي نشده که بودجهدرنتیجه 

سازي قرار است تا کي ادامه پیدا کند و اقدامي و عدم اجماعدر اين است که مشخص نیست اين بي

 تا چه زماني اقتصاد فرصت خواهد داشت. چنین عزمي خواهد بود و اصوالً بلورت چندمین بودجه کشور،

 

 نفعان. تصور مريخي از مديريت ذي1كادر 

طور افرادي باشد که از بودجه به يا صرفاً غیر از ما نيديگرااي نیست که مخصوص به نفعان، پديدهمديريت ذي

دهند، اگر در شغلي دهند يا به اندازه کافي نمياگر جزو اقشاري هستید که مالیات نمي .گیرندمستقیم پول مي

دهند، اگر از ساختار اداري و راتر از سهم شما در تولید و خدمات به شما دستمزد ميمشغول هستید که ف

 کنیدمي استفاده غذاييهاي صرف وعده نت براي مرور اينترنت و يا کافي شاپ برايعنوان کافيدانشگاهي و... به

یريد و يا فعالیت بدون گمي ، اگر جزو افرادي هستید که سود بانکي راحتافزودهتا محلي براي تولید ارزش

منابع مالي دريافت چند جاي حکومت و دولت  ازگیرد، اگر آن تعلق نمي بهدهید و مالیاتي مي زحمتي انجام

فرق و خاصي  -حداقل در کیفیت فعلي - ، اگر جزو مشاغلي باشید که بود و نبود آننبايد بگیريدکه کنید مي

تي هستید اسیسأدهید!(، اگر صاحب تدهید )که نميات ثروت نميکند، اگر صاحب ملك و مال هستید و مالینمي

شود، اگر ارز حمايتي المال نمياما از سود شما به اندازه کافي وارد بیت ،دهندمي که منابع ارزان انرژي به شما

لیدي شما، اگر واحد تومند هستند، کنید که از ارز حمايتي بهرهمي شود، اگر کاالهايي خريداريمي به شما داده

اگر مالیات مند هست، ها بهرهبودجه به بانكمصوب منزل شما، کشاورزي شما و... از تسهیالت اجباري 

اگر در کار  شويد،م دولتي ميئدهید، اگر مشمول جرامي رده خودمانّافزوده پايین به نسبت کشورهاي همارزش

سهمي براي ارائه خدمات عمومي پرداخت  اما از عايدي سرمايه خود ،وساز و خريد و فروش هستیدساخت

و اگر قرار به اجماع بر سر آرايش دوباره و تغییر شیوه مديريت  مدخل هستیدنفع يا ذيشما ذي و ...،کنید، نمي

 ها نیست.و اين قصه فقط براي ديگران يا مريخي بودجه نفتي باشد، شما هم شريك خواهید بودنفعان ذي

 

انداز راهتواند کارمي مدتتا میان در کوتاه و نهايتاً مالي دولت در بودجه، صرفاًسیاست گفتیم که  قبالً

و  4جدول تري هم در بافت و تار و پود اقتصاد بود )باشد و براي بلندمدت بايد به فکر تغییرات ساختاري

 االناما شود. کیك اقتصاد بزرگ  براي بلندمدت بايد کاري کرد که مباحث مرتبط با آن( و نیز گفتیم که

فقط به پوشش کسري ناشي از نبود نفت منجر  در بودجهنفعان ذيکه تغییر مديريت  کنیماضافه مي

دار و جدي روي فرايندهاي تولیدي در بلندمدت داشته باشد و کیك امعن تواند اثر کامالًمي شود ومين

ور غیربهرهموتورهاي بلعنده  مصارف،در سمت  تواندمي اين تغییراتکند.  ياقتصاد را دچار تحول ساختار

ديگري هاي گذاريفعالیت آنها را با اخذ مالیات يا قاعدهدر سمت منابع، منابع ملي را خاموش کرده و يا 

را به  و در عین حال، منابع نمايدکه بخش قابل توجهي از آنها از طريق بودجه قابل انجام است، تنظیم 
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اي گذاري مناسب بودجهيا با قاعده و کرده تر و... هدايتبنیانيا دانش تروري باالداراي بهره هايبخشسمت 

 . ثرتر روي بزرگ شدن حجم اقتصاد را تسهیل کندؤمهاي فعالیت بخش در حوزه منابع و مصارف،

ظیم تقاضاي به معناي کم و زياد کردن ارقام کلي بودجه و تن اگر صرفاً سیاست ماليخالصه آنکه، 

اما اگر فراتر  ،تمدت روي تورم و رکود خواهد داشدولت در اقتصاد باشد، برد کوتاه و میان کل خانوارها و

ست ساختاري يك سیا باشد، چنانکه گفته شد، عمالًنفعان ذياز ارقام کلي، به معني بازآرايي روابط و 

 .ضروري و معطوف به نتايج بلندمدت روي توان تولیدي و درآمدي کشور خواهد بود

 

 ملت -ف دوباره رابطه دولت تعري

ثیر قابل توجه هم خواهد داشت که مهمي که دارد، يك تأآثار بودجه در کنار نفعان ذيبازتعريف رابطه 

کشور  تر، حکمرانييا در نگاه کليمالي بودجه  تأمینعمومي از طريق شیوه ارائه خدمات بر  طريقاز آن 

 ثر خواهد بود. ؤم

 شود. به اين ترتیب که معموالًمي ملت تعريف - به اصالح رابطه دولت ن پديده مهم اصطالحاًاز اي

از نفت يا يك منبع  دهندگان خدمات عمومي چون عمدتاًبر منبع طبیعي، ارائهدر کشورهاي مبتني

، بنابراين احساس نیاز چنداني به (و نه مالیات) شوندمي مالي تأمینطبیعي ديگر مثل مس، الماس و ... 

، کیفیت ارائه خدمات عمومي ازجمله کنند و درنتیجهارائه خدمات عمومي پیدا نمير قبال پاسخگويي د

گیرندگان نیز ، خدماتکند. طبعاًونقل عمومي و... هم چندان ارتقا پیدا نميآموزش، بهداشت، نظم، حمل

یات يا به کنند )از طريق پرداخت مالآن خدمات، هزينه کافي پرداخت نمي تأمینکه براي  از آنجايي

شود(، انتظار چنداني هم ندارند و مي تر تولیداي ارزانهنگام خريد کااليي که به پشتوانه منابع بودجه

ان مديرعمده دانند. مييا طبیعي بلکه يك موهبت عمومي  ،ارائه خدمات عمومي با کیفیت را نه حق خود

داند، خود را آدم مردم یر مردم نميبگخود را مواجبدولتي و اداري در کشورهاي نفتي،  و کارمندان

گیرد، پول برداشت داند. او در ذهنش پول از دست مردم نميداند، خود را خادم و مستخدم مردم نمينمي

 1.حساب... چاه مفت نفتکند از يك چاه ويل انحصاري اليزال بيمي

کند اتکاي خود را از منبع مييا براساس اجماع عمومي، تالش  دلیلي، اقتصاد ناچاراًاما هنگامي که به

دهندگان انتظار دارند در قبال مشارکت خود در کند و مالیاتطبیعي بردارد، اين رابطه اهمیت پیدا مي

)آموزش، درمان، و... يا خدمات در عرصه کاري ها در تمام عرصهکشور، خدمات با کیفیت هاي هزينه تأمین

پذير باشد و خود رف مبالغ پرداختي آنها شفاف و نظارتدريافت کرده و در عین حال، چگونگي صخود( 

و احزاب سیاسي فعال و زنده به جاي ها تشکیل گروه همین انتظار، بر سازوکارهاي نظارتي، نمايندگي و

 کند.به بهبود کیفیت حکمراني کمك مي ثیر گذاشته و از اين مسیر،... تأبر نفتو احزاب مبتنيها گروه

                                                 
 .108نفحات نفت، ص . 1
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 ملت در اقتصاد غيرمتکي به منبع طبيعي - رابطه دولتتصحيح  .1تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

حرکت ناگزير ايران به اداره اقتصاد بدون نفت و متکي بر مشارکت عمومي هاي با آغاز زمزمه

 اين تصحیح رابطه میان دولتهاي معاف از مالیات و امثالهم(، زمزمههاي و بخشستاني از اقشار )مالیات

نگاه کنید( و از اين به بعد نیز در صورت گذار  1عنوان مثال، به تصوير )به شودمي ديده به وفورملت  -

و بايد از آن استقبال كرد، پديده مباركي است كه اين امر . به اقتصاد غیرنقتي، تشديد خواهد شد

 تواند به بهتر شدن مديريت عمومي كشور منجر شود.مي درنهايت

 

 في؟ ، با چه هداستقراضياوراق 

کسري از محل  تأمین، مدت، راه چارهمدت و میانطور خالصه گفتیم که در کوتاهتا اين بخش به

عنوان موتور اصالح تواند در صورت تدبیر مناسب، بهمي است که خودنفعان ذيتجديدنظر در مديريت 

مختلف نفعان ذيبراي ساختار براي بزرگ کردن اقتصاد در بلندمدت استفاده شود. اما براي اينکه پروژه، 

توان مي آور نباشد و بتوانند خود را با تغییرات مرتبط با رابطه خود با بودجه نفتي تطبیق دهند،شوك

اجرا کرد و در عین حال، همراه با اجراي گام به گام اين فرايند و براي هموار  تدريجيطور آن را به

مالي مانند اوراق مالي استفاده کرده  تأمینارهاي کردن و تسهیل آن )و درواقع خريد زمان( از برخي ابز
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 به تدريج شکاف پرشده با بدهي را پر کرد. آن اصالحات،و پس از انجام اصالحات، از محل 

حالي در ،ودجهکسري ب تأمینبراي  اما اگر انتشار اوراق بدهي و استقراض، بدون هدف ساختاري و صرفاً

ين فرايند بعد نیز همین کسري وجود خواهد داشت، اهاي در سالصورت گیرد که انتظار داشته باشیم که 

ا با اعتیاد ديگري راعتیاد نفتي  به تعويق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و درواقع، صرفاً صرفاً

قديمي با هاي پس از مدتي تسويه بدهي با نام اعتیاد استقراضي تعويض خواهیم کرد. اعتیادي که عمالً

و با توجه  ، کشور را به يك ساختار گلدکوئیستي بزرگ تبديل خواهد کردو غلطاندن آنها جديداي هبدهي

و يا موارد مشابه  از محل چاپ پول ، ناچاراًدر آينده به اشتهاي فعلي ناشي از کسري و اشباع نسبي بازارها

 پايدار کند.مختلف را نا تواند اقتصاد و بازارهايخواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد مي تأمین

در جداول بودجه و  هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهي 90، حدود 1399 سال در بودجه

برابر شده است. اين مبلغ  2به دولت داده شده است. اين مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از  خارج آن

يا هر )است و هر ايراني درحال حاضر برابر شده 30سال گذشته،  6رقم درج شده در بودجه  نسبت به

 8حدود و  جاريبراي سال ايبودجه انهیمیلیون تومان بدهي سال 1، با حدود (آيدمي کودکي که به دنیا

 اند،گذشته ايجاد شدههاي که از سال دولتيهاي دولت و شرکت میلیون تومان بدهي انباشته عمومي 9تا 

در بخش  خاصي برنامه اصالحيدهد، مي نشان 1399 سال جهمروري بر بود گشايد.مي چشم به جهان

در ازاي درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نفعان ذينحوه مديريت تغییر در واقعي اقتصاد کشور يا 

، از فرايندي به نام عملیات اخیرهاي کسري است. در سال پوششهدف از ايجاد بدهي، فقط  نشده و عمالً

با هدف تنظیم  -اوراق بدهي منتشر شده دولت در بازار بدهي را  ،در آن بانك مرکزيبازار )عملیاتي که 

خريد و فروش کرده و از طريق آن بر  -نامند مي قیمت پول والن مربوطه تنظیمئمسنرخ بهره و آنچه 

 و يکي از اهداف عمده انتشار 1گذارد( رونمايي شدهحجم پول در جريان و درنتیجه فشار تورم اثر مي

ايجاد ، اما روند فعلي م شده استاوراق بدهي را، تولید ابزار براي بانك مرکزي جهت مديريت تورم اعال

اندازي اين عملیات دهد، بیش از آنکه انتشار اوراق بدهي ابزاري براي راهمي نشانبدهي و سازوکار آن 

 ه است.باشد، عملیات مذکور است که بهانه پوشش کسري بودجه با انتشار اوراق شد

 

 براي كه؟ بلي، اما پرهيزكاري؟

تعقیب خوانديم که  5و حوالي جدول « یمخواهمي از بودجه چه»گذشته به خصوص بخش هاي در بخش

درحالت ، حمايت و رفاه، پوشش کسري بودجه(گسترش مورد نظر از بودجه )تحريك رشد،  اهدافهرکدام از 

طور سنتي در اقتصاد مطرح عنوان مثال، بهبه .باشند ضهمديگر متناقممکن است با  در برخي مواقع كلي

                                                 
اند والن مربوطه اعالم كردهئمسسازي نداشت و از اين بنابر برخي داليل شرعي در ايران امكان پيادهاين فرايند تا پيش . 1

 حل شده است.بيني برخي ضوابط با پيشآن اجراي طي يكي دو سال گذشته مشكل 
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و بیکاري ناشي از آن( که ناشي ها است که در هنگام رکود تولید و رشد منفي اقتصاد )کاهش فعالیت کارخانه

 مالي ديگر باشد، بودجه بايد منابعهاي دلیل کاهش قدرت خريد( يا بخشاز کاهش تقاضاي خانوارها )به

انبساطي  تزريق کرده )اصطالحاًعمراني( هاي )از محل دستمزدها کارکنان و انجام پروژهقتصاد بیشتري را به ا

تا با فرض فراهم بودن ظرفیت خالي تولید و با فرض نبود يا کاهش موانع عرضه، و خالف چرخه اقتصاد باشد( 

. شوده رشد تحريك تولید محصوالت و درنتیجتقاضاي محصوالت افزايش يافته و به اين ترتیب، عرضه و 

از )اگر در هنگام رکود، سیاستگذار اقتصادي، به دنبال ترمیم کسري بودجه  نتیجه اين تحلیل آن است که

، با اين کار خودش، اگرچه به اقتصاد رياضت بدهد يا اصطالحاً برود (هامحل افزايش مالیات يا کاهش هزينه

و بیکاري تر عمیق هم را تولید اما با دست خودش رکودکسري بودجه را رفع و بودجه را متوازن خواهد کرد، 

از طريق  - کاهش کسري بودجه معطوف به سیاست درحالت کلي،طور خالصه، به خواهد کرد.را بیشتر 

 ياد (1آستريتي) ياضت يا پرهیزکاري مالير از آن به اصطالحاً که -ها يا افزايش مالیاتها کاهش هزينه

تحقیقات نظري و تجربي  .هش تقاضاي خانوارها يا دولت، به کاهش رشد منجر شوداز محل کا ، عمالًشودمي

 د،دهرا نشان مي اثراي متعدد همین کشورهدر  2ها(و مالیاتها هزينههاي )سرجمع کليهاي کار روي داده و

 به مراتب كمتري روي رشداثر ها ها، به نسبت افزايش مالياتهزينه كليكاهش با اين تفاوت که 

 (.2)نمودار  چنداني ندارددارد و يا درواقع اثر 

 

 ها در رشد اقتصادها و افزايش مالياتثير كاهش هزينه. تأ2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019 ،آلسینا و همکاران :مأخذ

                                                 

1. Austerity 

2. Aggregate 
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روي رشد، به ها در عمده مطالعات تجربي در مورد رياضت يا پرهیزکاري مالي، اثر کاهش هزينه

خیر أبا ت گذاري(سرمايه )مثالً ها اندك و حتي در برخي موارد روي اجزاي رشدنسبت افزايش مالیات

 ثیر مثبت داشته است.أت

 

 گذاريبر روي سرمايهها و افزايش مالياتها ثير كاهش هزينه. تأ3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .: همانمأخذ

 

صورت کلي )در طالعات، بهم اين دسته از اوالًکه در اينجا مطرح است اينکه  حال، نکته مهمبا اين

در مورد اينکه اين هدف کاهش هزينه يا  اند و ثانیاًسطح اعداد سرجمع( وارد سنجش اين رابطه شده

اعمال شود، نفعان( ال اصلي پروژه مديريت ذيؤ)سنفعان ذيچه گروهي از افزايش مالیات در مورد 

ها اعمال شده براي کاهش يا افزايش هزينهعبارت ديگر، اجزا و چگونگي تدبیر به ساکت هستند. عمدتاً

ازسوي  کنند.مي را دنبال نکرده و آن را در حد اعداد سرجمعي دنبالمختلف هاي و مالیات در بخش

میزان رهاي مختلف به یرشد بلندمدت و بزرگ شدن اقتصاد از مس دهد،مي نشان متعددمطالعات ديگر، 

، 2011؛ وانگ، 2010)نیچوا، به شدت وابسته است  داشت(آموزش يا به )مثالً خاصهاي مخارج در بخش

تواند رشد مي هااين بخشکاهش هزينه در و درنتیجه ؛ و...(. 2014 ؛ بنئو و زوتو،2012 کوانگ دائو،

افزايش  به همین ترتیب، .تر کند(ثر کرده و آن را کاهش دهد )اقتصاد را کوچكأبلندمدت را مت

 و...( ، مالیات از تراکنش و سودص )مالیات ثروت، مالیات عايدي سرمايهخاهاي از بخش ستانيمالیات

 هم به دنبال داشته باشد. اثر مثبت  ، بلکهبرجاي نگذاردنه تنها اثر منفي روي رشد  تواندمي

شود، چنانکه يکي از برندگان نوبل اقتصاد مي اين مطالعات در عرصه بحث عمومي هم ديده ثیراتتأ
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ريزش  مالیاتي به ثروتمندان و ايدهو کاهش را در نه در تخفیف  اقتصاد ، راز رشدبانرجي(ابهیجیت امسال )

و توانمندسازي فقرا  وها ي بقیه بخشدان و صرف آن برانتمستاني از ثرواز باالي ثمرات رشد، بلکه مالیات

 به بیان ديگر، 2.جوشدمي از پايین 1،ريزدرشد از باال نمي، ستا مدعي اين ديدگاه داند.تحريك تقاضا مي

آنچه رياضت عمومي را از پرهیزکاري در کاهش  ، رياضت نیست و چه بسا مثبت باشد. درواقع،آستريتيهر 

 .افزايش يا کاهش آن نه صرفاً کند، هدفگیري اقدام استمتمايز ميها يا افزايش مالیاتها هزينه

 

 ثروت است ستاني ازراز رشد در مالياتنوبليست اقتصاد:  .2 تصوير

 
 

هم ده است )آنشمصرف و امثالهم محدود هاي به مالیات بر درآمد و مالیات عموماًها در ايران مالیات

فلي يا مالیات بر محدود به مالیات سرق عمدتاً ،ثروت مالیات مالیاتي محدود( وهاي طور ناقص و با پايهبه

 شود.اخذ نمي ارث و امثالهم است و عمالً

 

 و بقيه ، جوكريلي، عراقش لبنان،

در کشورهاي متکي به منبع طبیعي )سهم قابل توجه منبع اي و عدم تعادل بودجه چطور نارضايتي

اي بدون دقت و چطور اصالحات بودجهکند مي ناآرامي را فراهمهاي ( زمینهو اقتصاد طبیعي از بودجه

                                                 

1. Trickle-down 

2. Tricke-up 
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 ؟تواند کار را بیشتر خراب کندمي کافي

)به رها نانوشته سنتي حاکم بر عموم اين کشوملت(  –)رابطه دولت ، پیمان دهدمي مطالعات نشان

تري در نگنقش پرردر آنها  - میهني يا مذهبي -اي غیربودجههاي که علقههايي غیر از کشورها يا زمان

 ر بودجه ودحمايت مالي دولت از طريق توزيع منبع طبیعي  ، بر دو جزءکند(مي ملت ايفا - رابطه دولت

یزان تزريق در ممجازات خاطیان از طريق نهادهاي مربوطه استوار است. به اين ترتیب، به هنگام نوسان 

منجر اي و بودجه عدم تعادل ماليداليل طبیعي يا نوسان در بازارهاي جهاني و...، منبع طبیعي در بودجه به

کند مي ديلدر هم شکسته تب تاًبه تضعیف در جزء اول اين پیمان عمومي شده و آن را به يك پیمان نسب

ورهاي حتي براي کش در چنین وضعیتي، شود.مي ترو نقش جزء دوم پیمان )نظمیه و...( در آن پررنگ

ذشته گنسبت به  مانند رشد و حتي نابرابري،آنها کالن اقتصادي هاي شاخص که متکي به منبع طبیعي

رحال بزرگ ايجاد و اندازه اقتصاد دحال سعه دردهد )تومي وضعیت نه چندان بد و حتي مساعدي را نشان

ل مالي عدم تعاددرنتیجه  کاهش کیفیت خدمات عمومي دولتيداليلي همچون بهاما همزمان،  شدن است(،

ضرورت  )احساس تسخیر خبرگاني غلبه احساسبودجه يا احساس آن و نیز نفعان ذيعادل هم خوردن تبهو 

در نفعان ذيخود در تعادل  وضعیتشدن  يا جلوگیري از بدتر ودمتصل بودن به منابع قدرت براي بهب

تن احساس آنها به معناي فاصله گرف -باعث ايجاد حس گیرافتادگي در عامه مردم (، منبع طبیعي ارتباط با

درآمد در تر پايینرشد آورد. مي شده و به زمینه نارضايتي را فراهم –از شرايط فعلي و آنچه بايد باشد 

قات باالتر در طبقات باالتر و يا افت بیشتر قدرت خريد آنها نسبت به طبمتوسط نسبت به  ايین وپ طبقات

کند. مي ا فراهمرشرايط تورمي، بر اين نارضايتي دامن زده و بستر ناپايداري  هنگام رشد منفي و احتماالً

عمومي  ي مديريت بخشاز نان شب برانفعان ذيدر چنین بستري، همچنان که اصالح و بازآرايي تعادل 

رمن کاه جرقه در ختواند همانند يك مي هم در بودجه است، اصالحات عجوالنه يا غیرمدبرانه ترضروري

بیني نشده يك عامل پیشاز  ناآرامي شرايطي، معموالًعمل کرده و باعث آتش بزرگ شود. در چنین 

کننده ل ايجادتدريج، به تمام عوامو به اي شروع شدهبودجهغیرمدبرانه غیراقتصادي يا تالش براي تصحیح 

رده و کتسخیر خبرگاني، فساد، ساختارهاي سیاسي و...( سرايت  احساس عوامل ايجادکنندهشامل آن )

با هدف المللي بازيگران متعدد داخلي و بین در اين میان،گیرد و مي را هدفملت  –درنهايت رابطه دولت 

ضور حشدن جوامع و  اي. شبکهشوندمي برداري خود وارد ماجراگذاري بر ناآرامي براي بهرهسرمايه

امکان سرايت  زنی فیك نیوز( فردي و جمعي متعدد و نیز انتشار اخبار تهییجي نادرست )اصطالحاًهاي رسانه

ن ، در چنیدرنهايت کند.مي اي را فراهمصورت داخل کشوري و حتي منطقهتشديد اوضاع به سريع و

 انعترضماتي که دولت يا حاکمیت سیاسي براي ترمیم وضع ناپايدار شده و تسکین ماقدا هايي،وضعیت

 رساند.مي شود، در بسیاري از اوقات، کسري بودجه را به حالتي بدتر از وضعیت قبلمي انجام

در تمامي اين کشورها،  1،دهدمي نشان 2011و  2010هاي در سالمروري بر وقايع کشورهاي عربي 

                                                 
 .1397لس، هاي مجاقتصاِد خشم عمومي، مركز پژوهش. 1
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پیمان عمومي گفته شده تضعیف شده اي مزمن در همۀ سطوح، عدم تعادل مالي و بودجه دلیل ظهوربه

یت خدمات دولتي در وضعیت نامناسبي قرار داشت، احساس تسخیر خبرگاني وکمّبود، رضايت از کیفیت

افزايش پیدا کرده و بستر نارضايتي ايجاد شده منتظر جرقه اقتصادي يا غیراقتصادي بود. مشابه اين 

در کشورهايي مانند لبنان، شیلي، عراق و... رخ داد، با اين تفاوت که اين ها در موج جديد ناآراميتفاقات ا

. در شیلي، تر بوداي، پررنگبر ايجاد عوامل زمینهوه، عالايبودجه مرتبط با عواملهاي جرقهسهم بار، 

، در لبنان، مالي مربوطه تأمین قطار داخل شهري براي پوشش کسريونقل حملهزينه افزايش ناچیز در 

موسوم به مالیات واتساپ و برخي تدابیر ديگر براي کاهش  افزايش اندك در مالیات شبکه اجتماعي

، اعتراضاتو در عراق، در ابتدا و قبل از انحراف  کسري بودجه )که متضرران آن را رياضتي دانستند(

 خدمات دولتي و بیکاري. براساس فراخواني براي مبارزه با فساد، کیفیت پايین

 

 براي پوشش كسري بودجه در لبنانها اعتراض به افزايش ماليات .3 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مرتبط  انيا متضرر انبودجه )منتفعنفعان ذيناپايداري و اعتراض به برهم خوردن وضعیت تعادل 

ح، انتخاب هدف اصالح اي يا درآمدي(، بسته به مقدمات انجام شده در جريان اصالهزينههاي با طرف

برخي اصناف( محدود شود. اگر اين ناپايداري  و... ممکن است عمومي باشد و يا به اقشار خاص )مثالً

به نفع نفعان ذيکند، تعادل  احساس )ولو اقلیت( عامه را درگیر کند و يا گروه قابل توجهي از جمعیت

به گوش نفعان ذياين بازارآيي تعادل  درآنها ديگران و به ضرر آنها درحال گردش است يا صداي 

نامتعارف، عصیان اجتماعي، خشونت کور و ... آنچه از آن به هاي رسد، ممکن است به بروز پديدهنمي

جوکر در با نام  ري اين پديده از شخصیت ضدنظم فعليشود، منجر شود. نامگذامي ياد «جوکر»پديده 

طوري که در همین مدت ( اوج گرفت، به2019م جوکر )بتمن آغاز و پس از اکران فیلهاي سري فیلم

هام از اين شخصیت زمان کوتاه پس از اکران فیلم، برخي اعتراضات خشن در نقاط مختلف دنیا با ال
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 را به دنبال داشته است. اعتراضاتي ،هدفشدلیل شیوه مخرب و بيبه صورت گرفته که خود

 عراق جوكر در شيلي، اعتراض به جوكر در .4 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناپايداري احتمالي در جريان اصالحات و به  تشديد و شد، آنچه در اين میان اشارهگونه که همان

، جا متضرر شدهنفعان ذيدربرگیرندگي بر میزان عالوه اهمیت دارد اي،بودجههاي هم خوردن تعادل

خاصي که در جريان هاي با گروه الًعم يا فرايند حاکم له است که مهندسي تعادل جديدئافتادن اين مس

خاص هاي ، صداي اين گروهکاري نداشته باشدکنند، تولید و بزرگ شدن اقتصاد نقش خاصي ايفا نمي

عنوان مثال از آنها و به( 1را بشنود و صداي آنها را نشنود و يا حتي تحقیرآمیز رفتار کند )نمونه مراکش

د )مالیات نگیرد(. اين موضوع به کشورهاي متکي بر منبع هم اي استفاده نکنمخارج بودجه تأمینبراي 

اختصاص ندارد و حتي در کشورهاي رشد يافته از منظر تولید نیز گاه و بیگاه به موضوع بحث عمومي 

شامل موزي  -« 2موز و نوار چسبیده روي ديوار»اثر هنري عنوان مثال، چندي پیش شود. بهمي تبديل

در اين  هزار دالر فروش رفت و 120به مبلغ  - ديوار چسبانده شده بود رويکه توسط يك نوارچسب 

سهمي در بزرگ شدن حجم اقتصاد و تولید ايفا  ازدياد ثروتي که عموماًکه  3میان اين بحث داغ شد

  .کند، بايد مشمول مالیات ثروت کافي گرددنمي

 

                                                 

1. https://twitter.com/middleeasteye/status/1179072320817844224 

2. Banana duct-taped to the wall 

3. https://twitter.com/gabriel_zucman/status/1203065990679908352 

https://twitter.com/middleeasteye/status/1179072320817844224
https://twitter.com/gabriel_zucman/status/1203065990679908352
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 موز روي ديوار .5 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ید و تالش کنید موز روي ديوارهاي مختلفي که به ازدياد ثروت، بدون کمك در اطراف خود نگاه کن

 را تشخیص دهید. مختلف اقتصادي و اجتماعيهاي آنها در عرصه هنرمندانو  اندبه تولید ملي منجر شده

 

 موتورهاي رشد 

ودجه و بانگاهي به عنوان ابزاري براي تراز کردن ببه تا اينجا گفته شد که سیاست مالي بودجه، اگر صرفاً

روي  ثیرگذار خواهد بود و عمالًأمدت تمدت و میاندر کوتاه اي صورت گیرد، نهايتاًبودجههاي سرجمع

انجام نفعان ذيتولید اثري نخواهد داشت. همچنین گفته شد، اين سیاست اگر در معناي بازتعريف تعادل 

که در تولید نقش بیشتري هايي پولي به بخشدهي به جريان منابع مالي و تواند از طريق جهتمي شود

ور، اثر ساختاري بلندمدت داشته باشد و ضمن کمتر بهرههاي کنند و نیز اخذ مالیات از بخشايفا مي

بزرگ کردن اقتصاد، به متناسب و برابر کردن آن نیز کمك کند و از اين بابت تناقضي بین اين دو وجود 

دهي به منابع و مصارف مالي عمومي( نبايد ما را از له )جهتئاين مس ندارد. اما نکته مهم ديگر اينکه،

تواند به پروژه باز دارد که موتورهاي اصلي رشد در کجاها قرار دارند. اين شناسايي، ميمسئله  اين

بدانیم منابع بايد به کجاها تزريق شده و يا از کجا اخذ شود و آن  واي گفته شده هم کمك کند بودجه

تري از رشد و حتي تر آنکه بدانیم، بخش بزرگ، تبديل کند، اما نکته مهمپروژه رشدروژه بودجه به را از پ
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بر تزريق منبع و چه غیرمبتنيبر اي و مالي )چه مبتنيجهش اقتصادي، نه بر معناي معادالت بودجه

 برمبناي دانش و تولید آن اتفاق میفتد.منبع(، بلکه 

میلیارد  140 ي استخراجي )نفت، گاز و میعانات گازي( در ايران نزديكارزش اقالم اصلي منابع طبیع

ابل توجه است دالر و بیشتر است. اين اعداد در جهاني که اقتصادها برمبناي استخراج از زمین باشند ق

 کند( اما در اقتصاد کنوني دنیا چطور؟ مي )و قطع آنها را نیز دردناك

میلیارد دالر ارزش  150ساس حوزه فعالیت که همگي باالي ، پنجاه شرکت معتبر دنیا برا6جدول 

فعال در حوزه صنايع استخراجي هاي بازار دارند را فهرست کرده است. تالش کنید تعداد و رتبه شرکت

و ارزش  1است 2018شرکت اول، پیدا کنید. البته اين آمار متوسط سال  20در  )نفت و گاز( را، مثالً

 میلیارد دالر هم فراتر رفته است.  1000از  همانند آمازون بعضاًا هبازار تعدادي از شرکت

را  7براي اينکه متوجه شويد اوضاع نسبت به گذشته طي چند دهه چه تغییري کرده است، جدول 

شرکت اول لیست فورچون براساس حوزه فعالیت از لحاظ سودآوري در  50ببینید. اين جدول، لیست 

استخراجي را در اين جدول پیدا کرده و سیر هاي تعداد و رتبه شرکتتالش کنید  2.است 1975سال 

 3.برتر را ارزيابي کنیدهاي تحول در اقتصاد دنیا براساس حوزه فعالیت شرکت

 

 2018. پنجاه شركت برتر دنيا از لحاظ ارزش در سال 6جدول 

 حوزه فعاليت شركت رتبه

 Apple فناوري 

Alphabet فناوري 

Microsoft فناوري 

Amazon.com فناوري و خدمات مشتري 

Tencent فناوري 

Berkshire Hathaway خدمات مالي 

Alibaba خدمات مشتري 

Facebook فناوري 

JPMorgan Chase خدمات مالي 

Johnson & Johnson سالمت 

ICBC خدمات مالي 

Exxon Mobil نفت و گاز 

Bank of America خدمات مالي 

Samsung Electronics کاالهاي مصرفي 

Royal Dutch Shell نفت و گاز 

Walmart خدمات مشتري 

                                                 

1.https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-companies-2018-report.pdf 

2. http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune500_archive/full/1975/ 
 ام بررسي مذكور، گرافيك تعاملي موجود در اين صفحه را مالحظه فرماييد:پس از انج. 3

https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/02/technology/apple-trillion-market-cap.html 
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 حوزه فعاليت شركت رتبه

China Construction Bank خدمات مالي 

Wells Fargo خدمات مالي 

Nestle کاالهاي مصرفي 

Visa خدمات مالي 

Intel فناوري 

Anheuser-Busch InBev کاالهاي مصرفي 

Taiwan Semiconductor فناوري 

AT&T ارتباطات 

Chevron نفت و گاز 

PetroChina نفت و گاز 

Novartis سالمت 

 Pfizer سالمت 

Toyota کاالهاي مصرفي 

UnitedHealth Group سالمت 

Cisco Systems فناوري 

Home Depot ريخدمات مشت 

Agricultural Bank of China خدمات مالي 

Procter & Gamble کاالهاي مصرفي 

 Roche سالمت 

Verizon Communications ارتباطات 

Boeing صنعتي 

Ping An Insurance خدمات مالي 

China Mobile ارتباطات 

HSBC خدمات مالي 

Oracle فناوري 

Coca Cola کاالهاي مصرفي 

Mastercard خدمات مالي 

Bank of China خدمات مالي 

Citigroup خدمات مالي 

Unilever کاالهاي مصرفي 

Comcast خدمات مشتري 

LVMH کاالهاي مصرفي 

PepsiCo کاالهاي مصرفي 

PhilipMorris International کاالهاي مصرفي 

 

 1975اه شركت برتر دنيا در سال . پنج7جدول 

 رتبه شركت حوزه فعاليت

  Exxon Mobil نفت و گاز

 General Motors صنعت

 Ford Motor صنعت

 Texaco نفت و گاز
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 رتبه شركت حوزه فعاليت

  Mobil نفت و گاز

  ChevronTexaco نفت و گاز

  Gulf Oil نفت وگاز

  General Electric صنعت

  Intl. Business Machines صنعت

  ITT Industries صنعت

  Chrysler صنعت

  U.S. Steel فلزات

  Amoco نفت و گاز

  Shell Oil نفت و گاز

  AT&T Technologies ارتباطات و فناوري

  Conoco نفت و گاز

  DuPont صنايع شیمايي

  Atlantic Richfield نفت و گاز

  CBS ارتباطات

  Occidental Petroleum گازنفت و 

  Bethlehem Steel صنايع فلزي

  Union Carbide صنايع شیمیايي

  Goodyear Tire & Rubber الستیك

  Tenneco Automotive صنعت

  ConocoPhillips نفت و گاز

  Navistar International نقلوخدمات حمل

  Dow Chemical صنايع شیمايي

  Procter & Gamble لوازم مصرفي

  LTV صنعت

  Esmark فلزات

  RCA الکترونیك

  Eastman Kodak فناوري تصوير

  Kraft خدمات مشتري

  Unocal نفت و گاز

  Rockwell Automation صنعت

  Caterpillar صنعت

  Sunoco نفت و گاز

  Amerada Hess نفت و گاز

  Boeing تصنع

  Firestone Tire & Rubber الستیك

  Xerox فناوري تصوير

  Beatrice غذايي

  Monsanto شیمیايي کشاورزي

  Sealed Air بنديبسته

  Greyhound نقلوحمل

  United Technologies صنعتي فناوري
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 رتبه شركت حوزه فعاليت

 Lockheed Martin نظامي

  Borden Chemical صنايع شیمايي

  Nabisco Group Holdings تغذيه

  Ashland صنايع شیمايي

و در  مورد مربوط به استخراج نفت و گاز بوده است 10شرکت برتر جهان،  20از  1975در سال 

 رند. شرکت برتر جهان قرار دا 20شرکت در حوزه استخراج نفت و گاز در زمره  2تنها  2018سال 

و رقابت بین  ينکه اگر دنیا جايي بود که دانش و فناوري جايي در آن نداشتتمام اين موارد يعني ا

ي بود، اما میلیارد دالر استخراج شده از زمین هم عدداي و خورده 100اقتصادها هم موضوعیت نداشت، 

 چندان قابل اعتنا نیست.  در دنیاي امروز، ظاهراً

ها در حد کم و زياد کردن سرجمعچه سیاست مالي )افراط در توجه به پس حواسمان باشد که 

براي پوشش کسري و نیز تقويت رشد( و مشغول شدن نفعان ذيبراي پوشش کسري و يا حتي بازآرايي 

 فراموش کردن ضرورتتواند گاه ما را از مسیر اصلي دور کند و موجب مي الزم به آن صرف و بیش از حد

)که البته بخشي از آن از بازتعريف  محور اقتصادشدان توجه به بخشو  1وکارکسب بستر و محیطاصالح 

و يا  3و يا صرف و هدايت اعتبارات 2در ساختار بانکيو نیز اصالح آيد( مي در بودجهنفعان ذيساختاري 

اي الزم بودجه ضرورياتگیري موتور رشد بلندمدت نبايد باعث شود، اگرچه اين هدفشود.  ...4خلق پول

 . چرا؟ بخش بعدي را بخوانید.را فراموش کنیممدت براي کوتاه و میان

 

 عمليو بي مهلكدوگانه 

شکل نفعان ذيبراي حفاظت از تعادل بر منبع، ت مالي در کشورهاي مبتنيمتعارف است که اصالحا

ديان مالیاتي ؤاجتماعي، کارمندان، تولیدکنندگان، بازرگانان، م - مختلف اقتصاديهاي بین گروه گرفته

ولو تعادل ناکارآمد و حمايتي و... )هاي بهرگان از کمكمختلف، بيهاي کنندگان يارانهافتمختلف، دري

يد بروز کرده که شد 5عدم تعادل مالي و اقتصادي نتیجه،درکه افتد مي ساز( آنقدر به تعويقنارضايتي

بازتوزيع که يا تد افمي سیاسي يا کارشناسيهاي نهايت، عنان کار به دست گروهدر قابل ادامه نیست و

ناگزير گیرند و يا با بهانه را در پیش مي مختلف اقتصادي يا سیاسي(هاي )با انگیزه رويپحداکثري و چ

 آزادسازياصالح و بدون توجه به ظرايف تغییرات در تعادل جاري و سازوکار عبور به تعادل جديد، بودن 

                                                 
 .هاي مجلسوكار، مركز پژوهشهاي بهبود محيط كسبكنيد به سري گزارشنگاه . 1
 .هاي مجلس(، مركز پژوهش18تا  1هاي شناسي نظام بانكي )گزارشي آسيبهانگاه كنيد به سري گزارش. 2
 .، اتاق بازرگاني1398ی، بر تجربه موفق ژاپن و کره جنوب یاعتبار در اقتصاد، با مرور یتنقش خلق پول و هدابه نگاه كنيد . 3

4 Atashbar, T. 2019, A Blueprint for Creating a “Non-Conventional Unconventional” Monetary 

System and Arrangement, Studies in Applied Economics WP series, Johns Hopkins University 
با فناوري  وري پايين،اي با سطح بهرهنفعان در ماليه عمومي، خود به ايجاد نوع خاصي از اقتصاد گلخانههر تعادل ذي. 5

اي منابع چالهكه همچون سياهكند ييا به ايجاد آن كمك مانجامد د و... ميهاي نسبي مناسب خومتناسب خود، با قيمت
 دليل حجم اشتغال قابل توجه و داليل ديگر، ناگزير به ادامه وضعيت است.وري پايين بهرغم بهرهبلعند و علياقتصادي را مي
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 کنند. را اتخاذ مي رويتو راسا خشن ي آورشوك صورت کامالًبه سازي خدمات عموميو خصوصي

 پس از فروکش کردن بحران براساس همین رويه، تجربه کشورهاي مختلف نشان داده است که

ستريم چپ يا اک اصطالحاًهاي ها يکي از دو گروهتا سال ، معموالًو فرو نشستن گرد و غبار آن اقتصادي

گاه تا  –ا رعوارض فراواني  وشوند مي وضاع مسلطبر ابسته به ابتکار عملشان در لحظه بحران، ، راست

 گذارد. بر اقتصاد و فضاي اجتماعي برجاي مي -ها نسل

نفعان ذيدر اصالحات مالي از بیم مشکالت ناشي از به هم خوردن تعادل  عمليي و بيکارمحافظه

عنوان از اين پديده به سازي هستند،گیري يا تصمیمکه خود در مقام تصمیمنفعان ذياي از )اگرچه عده

از  قبل از رسیدن به دوگانه مهلك، موالًمعکنند( ترمزي براي انجام هرگونه اصالح استفاده ميبهانه يا 

هاي با روش عدم تعادل ماليکند. ازجمله مراحل متداول آن است که يکي دو مرحله ديگر نیز عبور مي

ازجمله تورم خیلي شديد، بحران بحران ديگري  سازي و چاپ پول،نامناسب جبران کسري ازجمله پولي

 شده است. به دوگانه ذکر  ساز نیلکه خود زمینه کندمي ارزي يا بانکي و ... ايجاد

 ناکارآمد تعادل عمومييك عملي اگرچه ممکن است شود، بيمي به همین دلیل است که گفته

، اما خود به ظاهر تثبیت کند کوتاه سبتاًن براي مدتيگیرد را مي ها شکلطي دهه که معموالًنفعان ذي

. شدخواهد نفعان ذيدامنگیر همه  تر است که با شدت بیشتري معموالًبزرگ تالطم و بحرانيساز زمینه

گیران سیاسي را در مورد ضرورت آگاهي در عموم، فعاالن اقتصادي و تصمیملزوم ايجاد له، ئهمین مس

برداري سیاسي و یه عمومي و خودداري از تالش براي بهرهحرکت به سمت اصالحات در مالو داليل 

 سازد.مي قبل از برخورد به دوگانه مهلك را ضروري گروهي از آن،

 

 تر از اصل كاريات و طراحي سازوكار مهمجزئ

ايد که مختلف کاري يا دانشي شنیدههاي مختلف در حوزههاي اخیر از زبان چهرههاي بارها طي سال

 ال:عنوان مثبه

  شود، بگیر، چرا حذف نميکه سه دهك باالي درآمدي يارانه گويدمي عدالت 

  کنند،، چرا نميتر شود()بعضي کاالها گران نسبتي بايد تصحیح شودهاي گويد قیمتدانش اقتصاد مي 

  کاري شود، چرا گويد که براي حمايت از اقشار پايین دستمي اداره دولت عقالنیت سیاسي

 ...کنند ونمي

از زبان بیشتر  ،قدام براي تغییر و اصالحو ضرورت ا عمليگاليه از بي چنین فضايي که معموالًدر 

مختلف هاي سیاسي در طیفهاي گروه عمدهمذهبي و...( و  اجتماعي، مرجع )اقتصادي، سیاسي،هاي گروه

ر فرايند دستور د گیريمیمفشار براي تصشود و مي عمده انرژي صرفِ خود تصمیم معموالًشود، مي شنیده

 شود. مي عنوان فرع ماجرا شناختهطراحي سازوکار به معموالًرسد که مي کارگذاري عمومي به آنجا
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در جريان وقايع بنزين مشاهده کرديم:  را اخیراً عموميدستور کارگذاري جنبش آخرين نمونه اين 

گیران و فشار دکمه اصالح شد و در صرف به تصمیم رساندن تصمیم عمدتاً و کارشناسي توان عمومي

)نه فقط در  1یاتئجز به سازوکار و گیرانتصمیم در سطح عمومي و باالخص توجهيدلیل کمعمل به

یات اشتباهات رخ داده در فرايند مذکور یم(، اتفاقات ناگواري رخ داد. جزئاجرا، بلکه در طراحي تصم

صالحات در مالیه عمومي آن است که اگر قرار باشد موضوع اين گزارش نیست، اما درس بزرگ آن براي ا

توجه  بايد قرار گیرد،آتي در دستور کار نفعان ذيبر بازتعريف آرايش پروژه اصالحات ساختاري مبتني

تر از هدفي است که سايه روشن آن تاحدودي شود که سازوکار رسیدن به نقطه مطلوب، به مراتب مهم

ويژه با هاين امر ب .ه بار منجر شودعن است در عمل به نتايج فاجوگرنه ممک ،ممکن است روشن باشد

از آن براي تغییر يا اقدام باال خواهد  اتو انتظار -سیس است أدر شرف ت توجه به اينکه مجلس جديدي

 ز اهمیت است.ئحا - بود

 

 و بازپروريتَرك ، تصفير

اقدام است. بدون داشتن طرح مشخص و نفعان، اولین قدم، داشتن طرح براي عبور به تعادل جديد ذي

و يا پس از مدتي  نقشه کلي مسیر، رسیدن به مقصد مشکل خواهد بود و گاه ممکن است به بیراه برويم

 . به تصور ديده نشدن پايان مسیر، متوقف شويم

 براي به سرانجام رساندن گذار به بودجه غیرنفتي طي سال گذشته طرحيمجلس هاي مرکز پژوهش

ارائه الگويي با هدف  صرفاًدر آن مقطع اين طرح اگرچه )بتن( ارائه کرد.  2ه تصفیر نفتعنوان برنامرا تحت 

مسئله  حل نوع نگاه آن بهکشور در شرايط بدون نفت تدوين شده بود، اما بودجه اداره ساده شده براي 

 کشور در آينده باشد.  روژه اصالح ساختار مالیه عموميتواند مبنايي براي اقدامات آتي در جريان پمي

   ،تر شدن آن براي قابل حل ترتقسیم مشکل بزرگ به واحدهاي کوچكمحور اساسي اين طرح

 بود. مسئله  ترحل و سازوکار براي هر واحد کوچكو تعريف راه

  آمیز بودن اصالحات براي دولت و مردم، انتشار در عین حال، براي جلوگیري مضاعف از شوك

و  گیر و حائل شوكضربهعنوان به تار، نه با هدف اصلي جبران کسري که عمدتاًاوراق اصالح ساخ

که تسويه آن در مراحل بعدي از محل اصالحات انجام شده  پیشنهاد شده بودايجادکننده فرصت زماني 

 شد،مي مالیاتي و غیرمالیاتي محقق

  ًاي ( بودجهپول در برابر اصالحدر قبال اصالح يا آغاز اصالح ) ضمن آنکه اجازه انتشار آن صرفا

  شد.مي داده

                                                 
نفعان و متضرران براساس تركيب ذيتر به رساني، توجه دقيقمنطق قيمتگذاري، نحوه حركت به سمت شناورسازي، اطالع. 1

 .، شيوه جبران و...جغرافيايي، محيط زندگي، فاصله از شهر اصلي و..خرد هاي داده
 .1398هاي مجلس، نسخه عمومي، خرداد برنامه اداره کشور بدون نفت، مركز پژوهش. 2
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درحال حاضر برخي از موارد آن موضوعیت ندارد، ضمن  مهري مواجه شد و عمالًاين طرح، با بي

 ها و مراکز مختلف همکار پیشنهاد شده است.متعدد ديگري نیز از آن زمان توسط گروههاي اينکه راه

رار گرفتن اصالحات ساختاري با محوريت بازتعريف بديهي است که اگر قرار به در دستور کار ق

باشد، طرح بسیار  ، ترك اعتیاد نفتي و بازپروري آن براساس منبع غیرطبیعيمالیه عمومينفعان ذي

توانند بايد در دستور کار قرار گیرد و برنامه تصفیر و امثالهم ميتر و با وسواس بیشتري ، دقیقتربزرگ

 هنما عمل کنند.عنوان رادر اين زمینه به

 

 باز... با پايان كامالً داستاني

 84يکايك حول آن شکل گرفته است که نفعان ذيبودجه اگرچه برنامه مالي دولت است، اما تعادلي از 

دهند مي سازي بودجه به اندازه تمام افرادي است که مالیاتکند. دامنه درگیراني را درگیر ميمیلیون اير

دلیل کمبود مند هستند يا بهگیرند، از کاالها و خدمات دولتي بهرهگیرند يا نمييم يا نمي دهند، يارانه

 و آن را تکرار گرديمبرمي داستانبه اول  .و...  نیستند مندبهره منابع يا شیوه و تعريف ارائه خدمت

 بودجه كشور ما:»کنیم )تکرار از اين بابت که نتايج آن مهم خواهد بود(. مي

  هاي تمام حسابدر و حتي بدون ورود در تولید  بدون زحمتي که الیات بر سودبه اندازه م

 شود،گرفته نميخوابد و مي بانکي میلیاردي

   ثروتي و درآمدي که هاي ها و ده هزاركواقع در هزارك اندازه مالیات بر ثروت ثروتمندانبه

 شود،اخذ نمي، دارند و اما قیمتخودروهاي گران و امالك

  نسبي سودده يا باشند هاي ثیرات بودجه روي قیمتدلیل تأتوانند بهمي کههايي ازه کارخانهبه اند

 يا نباشند،

   يا عمالً ور نیستندبهره از تولید شود که عمالًهايي وارد حوزهبه اندازه منابعي که ممکن است 

 ،توانند موتور رشد باشندمي

  نزديك هاي تواند از مسافرتمقاصد خاصي که مي به اندازه افزايش يا کاهش در عوارض خروج به

 و قريب يا دور و بعید گرفته شود يا نشود،

   به اندازه تسهیل يا تحمیل فشار بر زندگي خودروداران و خودرونداران از بابت کم و زياد کردن

 يارانه سوخت و قیمت آن،

  افزوده، ارزشذ يا افزايش مالیات خاطر اخذ يا عدم اخبه اندازه تغییر در تقاضاي دل و جگري که به

 تواند به آن جگرکي تحمیل کند،مي به جاي نوع ديگري از مالیات،

  تواند مي تك تك ايرانیان به دنیا آمده قرار دارد و گُردهاي که بر به اندازه بدهي عمومي انباشته

 نباشد، 
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  شود،شود يا نميمي بزرگ که اخذهاي به اندازه مالیات بر تراکنش 

  تواند ارزان به دست من و شما برسد يا نرسد،مي به اندازه داروهايي که 

  شود،شود يا نميمي که نصبهايي خوانبه اندازه کارت 

  توانند وسايل گرمايشي ايمن داشته باشند يا نداشته باشند،مي به اندازه مدارسي که 

   يا نیفتند اتفاق بیفتند کیفیتبيهاي در جادهتوانند مي کههايي تصادفبه اندازه، 

  فشار زندگي  اي و تشديد رکود از سرند درنتیجه کاهش تزريق بودجهتوانمي به اندازه بیکاراني که

 به سارقان آينده تبديل شوند يا نشوند و...

  و ... ، به اندازه پدران شرمنده،هاگردانبه اندازه کودکان و اطفال کار، به اندازه زباله 

  خاطر چاپ پول ناشي از کسري بودجه ايجاد شده و جیب همه را تواند بهمي ورمي کهبه اندازه ت

 «اي بیفزايد و...خالي کند و بر ثروت عده

شده  نفع و در برخي موارد متضررها ذيو شما اثر دارد و ما را در برخي حوزهما زندگي  بر

اجتماعي  - فت وارد زندگي اقتصاديگذشته از آغاز اکتشاف نهاي طي دهه اين بودجه كرده است. خود

دهد. مي ما جاري است، بوي نفت همهاي نفتي دارد و هر ريالي از بودجه که در سلولهواي حال و 

بسته به  –که ما هم جزو آن نفعان ذيتعادلي از  متمادي،هاي طي دههجاري شدن نفت در بودجه، 

حتي  -قابل ادامه نیست  راحتي و کیفیت سابقبه  اکنونکه ايجاد کرده هستیم را  –موقعیت، کم و زياد 

و اعتیاد  مضمن مشکلتحريم نفت، شرايطي را فراهم آورده که اين اما اگر در شرايط تحريم نباشیم. 

نحوه مواجهه با آن بسته  بیشتري را به ما تحمیل کند. درد، بیشتر پیش چشم ما قرار گیرد و گیرهمه

ت علمي، هیئاعضاي سبه، کمردم عادي، ) استهمه مردم توپ در زمین به انتخاب ما دارد و به قولي، 

هاي حافظان نظم و امنیت، گروهاي، رسانه نفعاال ،ان، پزشکانان، معلمانروحانی ،ان، بازرگانگانتولیدکنند

 ما. انگیرو تصمیم نمذهبي، دانشجويان، و مسئوالهاي تهیئ ،بازانتويترنهاد، مردمهاي گروه سیاسي،

عنوان فرصتي براي ترك با تدبیر، به اين درد بروز کرده،توانیم، در اجماعي ملي، کاري کنیم که از مي

درمان آن استفاده کنیم، يا  و ورتر کردناي با هدف بهرهبودجهنفعان ذياعتیاد ملي و بازتعريف تعادل 

خرابي جديد اجتماعي، هاي اين پروژه و فعال کردن گسلناشي از هاي تدبیري و دمیدن در تنشبا بي

گر تشديد نظاره بار بیاوريم، يا اينکه کاري نکنیم و با چاپ پول و استقراض و امثالهم، صرفاًبه تريبزرگ

برسد و يا اينکه با  دوگانه مهلك بازتوزيع حداکثري يا آزادسازي راديکالوخامت اوضاع باشیم تا کي به 

را فراهم  هم نه با کیفیت و مقدار قبلي جاري شدن نفت، آن زمینه عملي، مجدداًفشار اجتماعي و بي

 ادامه تعادل ناکارآمد قبلي را پي بگیريم و در گان نفت و مطامع بیگانگان ساخته وخود را گرو کرده و

 آحاد شهروندان است.اعتیاد اقتصادسوزمان شريك باشیم. انتخاب با  ادامه
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 پيوست

دلیل تغییر حال و هآمد، که بمي ش در داخل متن اصلي گزارشپیهاي اين بخش از گزارش در سال

ناظر به ساختار، کارکرد و انتظارات از بودجه امسال، به زبان ساده است  هواي گزارش امسال که عمدتاً

هاي در صورت ابهام در برخي تعاريف و مفاهیم به گزارش .شودمي تا شرح ساده ارقام آن، در پیوست ارائه

 شته بودجه به زبان ساده مراجعه فرمايید.گذهاي سال

 

  براساس اموربودجه هاي هزينه
 (همت، درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خدمات عمومي 

قانونگذاري و خدمات )

...(مالياتي و

8

3%

دفاعي امنيتي

69

22%

قضايي

13

4%

اقتصادي 

عمدتا ستاد )

وزارتخانه 

هاي 

(اقتصادي

7

2%

محيط  

زيست

1

0%

مسکن و 

عمران 

شهري 

روستايي

0

0%

بهداشت  )سالمت 

(و درمان

22

7%

فرهنگ و هنر، تربيت 

بدني و گردشگري

7

3%

آموزش و پژوهش 

مدارس و دانشگاه ها )

...(و

79

25%

رفاه اجتماعي 

بازنشستگان و )

(حمايتي و رفاهي

107

34%
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 بودجهاي امور هزينه در من سهم

 تومان( -سرانه )سهم من 
رشد واقعي )با تعديل 

 درصد( 30تورمي 

رشد نسبت به قانون 

 )درصد( 98

رقم اليحه 

 )همت(
 امور

96,532 -36 -6/1 8 
مات عمومي )قانونگذاري و خد

 خدمات مالیاتي و...(

 دفاعي امنیتي 69 2/4- 32- 824,852

 قضايي 13 13/6 16- 154,839

82,627 -14 15/7 7 
ستاد  اقتصادي )عمدتاً

 اقتصادي(هاي وزارتخانه

 محیط زيست 1 345/5 316 7,654

 مسکن و عمران شهري روستايي 0 *0/2- 30- 2,021

 سالمت )بهداشت و درمان( 22 *1/8- 32- 261,607

83,035 -21 9 7 
فرهنگ و هنر، تربیت بدني و 

 گردشگري

938,707 -14 15/8 79 
آموزش و پژوهش )مدارس و 

 ها و...(دانشگاه

1,270,549 -33 **2/8- 107 
رفاه اجتماعي )بازنشستگان و 

 حمايتي و رفاهي(

 و استانيها جمع کل با متفرقه 367 4/2 26- 4,371,808

هست که نتايج مقايسه  «14»همت از مصارف اين فصول به فرابودجه تبصره  30علت انتقال حدود البته بخشي از اين رشد پايین به* 

 انه را نامعتبر کرده است.یسال
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 اعتبارات عمراني استاني
 (میلیارد تومان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتبارات عمراني استاني

 اعتبار عمراني

 )ميليارد تومان(
 استان

 رانياعتبار عم

 )ميليارد تومان(
 استان

 اعتبار عمراني

 )ميليارد تومان(
 استان

 خوزستان  اصفهان همدان 

 سیستان و بلوچستان  گیالن  ايالم 

 فارس  کردستان  اردبیل 

 کرمان  تهران  البرز 

 خراسان رضوي  کرمانشاه  مرکزي 

 آذربايجان غربي  بوشهر  يزد 

 مازندران  مداحکهگیلويه و بوير  چهارمحال و بختیاري 

 هرمزگان  گلستان  زنجان 

 لرستان  خراسان جنوبي  قزوين 

 آذربايجان شرقي  خراسان شمالي  سمنان 

 قم 
و نمودار  شود در اين جدولمي ها اجراملي که در استانعمراني هاي اعتبارات طرح نکته:

 .وجود ندارد باالي آن
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 در مجموع اعتبارات عمراني استاني )سرانه( سهم هر نفر
 (تومان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مجموع اعتبارات عمراني استاني )سرانه( سهم هر نفر
سرانه عمراني 

 )تومان(
 استان

سرانه عمراني 

 )تومان(
 استان

سرانه عمراني 

 )تومان(
 استان

 مداحکهگیلويه و بوير  سمنان  مرکزي 

 ايالم  چهارمحال و بختیاري  همدان 

 خراسان جنوبي  کرمانشاه  قزوين 

 سیستان و بلوچستان  اردبیل  آذربايجان شرقي 

 خراسان شمالي  زنجان  قم 

 بوشهر  گیالن  خراسان رضوي 

 لرستان  يزد  اصفهان 

 کردستان  آذربايجان غربي  البرز 

 هرمزگان  گلستان  تهران 

 
 کرمان  مازندران

 خوزستان  فارس

شوراي است که در هايي براي طرح . اين ارقام صرفاًوجود ندارد و نمودار باالي آن ملي در اين جدولعمراني هاي اعتبارات طرح نکته:

 شود.مي گیرياستان مربوطه در مورد آن تصمیم
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 ها در بودجه ماليات
 (همت، درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )درصد(      1398 سال نوننسبت به قا 1399 سال رشدهاي مالياتي در اليحه

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ماليات شركت ها
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23%
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16%
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(99درصد 30با فرض تورم )رشد واقعي  98نسبت به قانون 1399رشد اليحه 
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 حسب نوع، تعداد و مقدار بودجهدولتي برهاي شركت

 نوع شركت تعداد بودجه )همت(

 اقتصادي

 دولتي و بانك مرکزيهاي بانك

 رفاه اجتماعي

 دفاعي امنیتي

 مسکن و عمران شهري روستايي

 ات انتفاعيسسؤساير م

 بدني و گردشگريفرهنگ و هنر، تربیت

 خدمات عمومي

 

 بگير از محل بودجه براساس حجم كمك ده كمكزيانهاي شركت
 (همت، درصد)
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0.0
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0.0

1%

(شركت58)ساير 
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  دولتي از لحاظ حجم بودجه بزرگهاي شركت
 (درصد از کل)

 
ها صورت حسابداري در بودجه اين شرکتيش و پخش و سازمان هدفمندي بهالبته بخش زيادي از بودجه شرکت ملي نفت، پاال توضيح:

 .شودمنعکس مي

 

 )درصد از تولید ناخالص داخلي( بودجه هيو تراز اول يتراز كل
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 فضاي مالي 
 (درصدي 70درصد از فاصله تا آستانه ناپايداري )
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 ديشکاف تول ،يموضع مال ،يتحرك مال ،يساختار هيتراز اول
 (همگي درصد از تولید ناخالص داخلي بالقوه)
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