
 

  

 چارچوب اصالح ساختاری بودجه

 وابستگی مستقیم بودجه به نفتبا رویکرد قطع 

 

 نسخه مقدماتی

 

 

 

 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 ۸۹۳۱خرداد 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

۸ 

 اختاری بودجهچارچوب اصالحات س

 

 

 

 چکیده

 یکسر و کاهش یاصالح ساختار بودجه عموم یمقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کل ی، مقام معظم رهبر۸۹۳۱در آذرماه سال 
در  زین ۸۹۳۱ سال شود و بودجه یاقتصاد یهماهنگ یعال یشورا مصوبو  نیتدو( ۸۹۳۱ - ۳۳) بودجه با افق دو سال

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

 گنجانده شود. ۸۹۳۱بودجه سال 

 ریذخا بودجه،» ریکشور، سه متغ یاقتصاد کنونی طیآن در شرا یامدهایو بروز پ آمریکاظالمانه  یهامیبا شدت گرفتن تحر
ها میتحر مورد توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعاالنه با شیاز پ شیاقتصاد ب ریپذبیبه عنوان نقاط آس «ینگیو نقد یارز
 یبرا تالش نگاه، سازمان برنامه و بودجه در نیشد. منطبق با ا نیدر داخل کشور تدو میتحر یامدهایپ دیممانعت از تشد یبرا
   مد نظر قرار داد. ۸۹۳۱سال  یرا از ابتدا رضروریغ یهانهیکاهش هز یهابرنامه ،انضباط بودجه شیافزا

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

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

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

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

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

 .دیاقتصاد کشور فراهم نما یاساس هایچالشبا فعاالنه مقابله  یرا برا نهیزم زیگسترش دهد و ن
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و  یزیربرنامه بر یدولت مبن یذات فهیوظ زیو ن یاقتصاد مقاومت یبندها یاجرا ،یتحقق دستور مقام معظم رهبر یدرراستا
 یبودجه عموم یساختار و یاستیطرح اصالحات س یدر کشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کل یاصالحات اقتصاد یاجرا
 مدت در نظر دارد:انیرا در بازه م ریز اهدافبرنامه  نیاست. ادهکر هیتهبا رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را 

 برای اداره کشورکرد هزینهنمودن  ترو کارا پایدارتامین منابع ( مدیریت کسری بودجه دولت از طریق ۸

 اشتغالحمایت از تولید و و  ایجاد ثبات در اقتصاد کالن( 2 

 و بهبود معیشت عمومی اقتصادی ارتقای عدالت( ۹ 

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

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

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

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

نجر به افزایش های اصالحی ممدت ممکن است برخی برنامهمعیشت عمومی و ارتقای عدالت مد نظر قرار گیرد؛ زیرا در کوتاه
های ای که تخفیف آن بر اساس اصول اقتصادی و نیز توجه به عدالت اقتصادی اسناد باالدستی از اولویتنابرابری شوند؛ پدیده

 های طراحی شده در این طرح الزم است تا این هدف را نیز مدنظر قرار دهند.نظام جمهوری اسالمی است؛ در نتیجه برنامه

سازمان برنامه و بودجه  شناسی وضع موجود ساختار بودجه کشور و عوامل موثر بر آن،لی از آسیببر اساس گزارشی تحلی
بر مبنای بندی اقدامات را متناسب با شرایط حال حاضر کشور، و ها و زمانبرنامهچارچوب طرح اصالحات ساختاری بودجه، 

است نموده سازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار طراحیدار، و ثباتکرد کارا، درآمدزایی پایچهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه
 ها و اهداف هر یک آنها ارائه شده است. کلی برنامه عناوینکه در گزارش حاضر 

ها با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد و اولویت زمانی مشخص شده است. برخی از برنامهدر هر یک از محورها، 
تر و طبق بندی تعیین شده الزم است تا هر چه سریعاولویت اجرایی باالیی دارند و بر اساس زمان ۳۱ بودجه دولت در سال

به انتها  ۳۱های مطالعاتی و ایجاد مقدمات اجرایی در سال الزم است تا طرح مدتهای میانبندی آغاز گردند. در برنامهزمان
ها و ای از هر یک از محوردر ادامه خالصه های تعیین شده اجرایی گردند.و بر اساس نقشه راه و اولویت ۸۹۳۳برسد و از سال 

 ها ذکر شده است.های اجرایی ذیل آنبرنامه
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 بودجه نهادی تقویت اول: محور

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

شود، ساله محسوب میترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یکی کشور است و از این رو مهمتخصیص منابع مالی برای اداره
ریزی ی یک کشور دارد و به همین دلیل بهبود در نظام بودجهمهم در ارزیابی آحاد مردم در خصوص چگونگی و کیفیت ادارهنقشی 
نفعان مختلف بودجه اعم از ی بین ذیتواند عالمتی مهم در جهت ارتقای حکمرانی محسوب شود. در شرایط کنونی رابطهمی

ی خوب و نفعان نهایی بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. یک بودجهذی چنین مردم به عنواننهادهای حاکمیتی و هم
رغم را متجلی سازد. به« انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی»ریزی مناسب باید پنج ویژگی نظام بودجه

رفته، همچنان وضعیت کنونی نظام ریزی کشور صورت گهای گذشته در جهت ارتقای نظام بودجهای که طی سالاقدامات گسترده
ها اشاره چه در ادامه به آنی یاد شده نیازمند اصالحات است. انجام اصالحات به شرح آنگانهریزی ذیل محورهای پنجبودجه

ریزی در مراحل چهارگانه تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت ارتقا ها و فرآیندهای نظام بودجهشود زیرساختخواهد شد باعث می
ی خوب در تراز اهداف نظام جمهوری اسالمی محقق شود. همچنین اجرای این اصالحات موجب های یک بودجهیافته تا ویژگی

رو باعث بهبود اثربخشی بودجه شود. بودجه یکی از تر انجام پذیرد و از اینخواهد شد تخصیص منابع مالی به شکل کاراتر و بهینه
چنین بازتوزیع منابع اقتصادی در رای کنترل شرایط اقتصادی به ویژه در جهت ایجاد ثبات و همگذاری بترین ابزارهای سیاستمهم

های نهادی الزم، توان امیدوار بود که با ارتقای ظرفیت و زیرساختجهت تحقق عدالت است. در صورت تحقق اصالحات می
تری سیاست مالی را به دست آورد و بتواند نقش فعال سازی و ارزیابی بهتردولت و حاکمیت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده

 گذاری مالی ایفا کند. در زمینه سیاست

های مدنظر برای اجرای ها و زیربرنامهزمانی برای اجرای اصالحات، برنامه ذیل محورهای یاد شده و با در نظر گرفتن افق 
 شود:بندی میزیر طبقهمدت به شرح مدت و میانتقویت نهادی ذیل در افق زمانی کوتاه

 مدت:های کوتاهالف( برنامه

 برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق ارتقا نظام یکپارچه اطالعات مالی دولت: .۸
 دهی به فرآیندهای کنترل تعهدات مالی دولت در بودجه و ایجاد زیرساخت اطالعاتی موردنظرشکل .۸.۸
ی از طریق احیای ستاد نظارت بر اجرای بودجه و تقویت کمیتهاصالح فرآیندهای تخصیص و پرداخت در بودجه  .۸.2

 تخصیص
 ها حساب یبندبر اساس طبقه یدارخزانه یهاپرداختدهی به ارتقای نظارت مالی و عملیاتی از طریق شکل .۸.۹

 مدت و کالن اقتصادی:ی ارتقای اثربخشی بودجه از طریق ایجاد ارتباط بین بودجه با اهداف میانبرنامه .2
 ۸۰۱۱و  ۸۹۳۳های ریزی دو ساالنه برای سالریزی با شروع از بودجهمدت بودجهقرار ساختار میاناست .2.۸

 :مدتانیم یهابرنامه( ب

 برنامه تقویت انضباط مالی دولت از طریق ارتقا جامعیت سند بودجه و ارتقای سند مالی بودجه دولت به سند مالی حاکمیت: .۹
 های دولتیو اصالح ساختار بودجه شرکت ای دولتفرابودجهو اصالح عملیات  ثبت، پایش .۹.۸
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  بسط پایش و گزارشگری مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی .۹.2
وجوه و  انیجر ثبت، پایش و اصالح ارتباط مالی بین اجزای مختلف بخش عمومی از طریق ایجاد شفافیت در .۹.۹

 حساب واحد خزانه ختاز طریق ارتقای زیرسا یعموم یدر دولت و نهادها هانهیهز
 کرد منابع مالی بودجه عمومی:بهبود و ارتقای کارایی مالی در هزینه برنامه .۰

 ریزی مبتنی بر عملکرداجرای بودجهتسریع در تکمیل و  .۰.۸
چنین ارتقای عدالت جغرافیایی در ها و همی بهبود در اثربخشی بودجه از طریق ایجاد تناسب بین ماموریتبرنامه .5

 ریزی:بودجه
 سرزمین آمایش ها مبتنی برو تنظیم بودجهها دوین برنامهت .5.۸
 هاو فعالیتها بندی هزینهاولویت .5.2
 کار بین ارکان مختلف حاکمیت در جهت افزایش اثربخشی منابع مالی عمومیتقسیم .5.۹

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

 داری کلساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانهبرنامه  .6.۸
 ریزی و فرآیند تصویب بودجه در مجلس شورای اسالمیاصالح چرخه بودجه .6.2
 اعمال قواعد مشخص در جهت بهبود نظارت مالی، عملیاتی و حقوقی در بودجه .6.۹

 کارا کردنهیهز دوم: محور

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

صورت مستقیم یا بههای خود را کاهش داده و اند، الزم است تا دولت هزینهای بودجه دولت بودههای پرهزینه برنیز از دیگر طرح
های خود استفاده نکند. الزم به ذکر است که میزان این کاهش باید در از منابع بانک مرکزی برای پوشش هزینهغیرمستقیم 

که انقباض شدید اتفاق نیفتد که منجر به گسترش رکود طوریچارچوب یک برنامه اقتصاد کالن و رعایت یک قاعده مالی باشد به
 اقتصادی گردد و آنقدر هم خفیف نباشد که کسری بودجه حاصل به شبکه بانکی یا بازار بدهی فشار آورد. 

 :استهای ذیل کرد کارا شامل برنامهمحور اصالحات هزینه

 مدت:های کوتاهالف( برنامه

 های نقدیپذیر و اصالح یارانهبرای عموم مردم و اقشار آسیب های معیشتیتأمین حداقل .۸
 هابندی فعالیتپذیر و اولویتهای اجتنابحذف هزینه .2
 های دولتیهای شرکتکاهش هزینه .۹
 های طرح تحول سالمتکاهش هزینه .۰
 اهرم کردن منابع بودجه برای تولید .5

 مدت:های میانب( برنامه
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 ها و بیمه اصالح نظام یارانه .6
 یارانه طرح تحول سالمت  .6.۸
 یارانه کشاورزی .6.2
 یارانه تولید .6.۹

 یعمران یهاپروژه تیفیو ک متیق یابیاصالح نظام ارز .۱
 های دولتیسازی دولت و اصالح ساختار شرکتچابک .۱
 تأسیس بانک توسعه .۳
 های بازنشستگی و تأمین اجتماعیاصالح صندوق .۸۱

 پایدار درآمدزایی سوم: محور

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

نباید تنها محدود به اصالحات  ایدار درآمدی برای دولت،بانک مرکزی و حل مساله تورم مزمن کشور است. البته ایجاد منابع پ
نیز با تنگنا مواجه است و بنابراین الزم است،  ۳۱های نفتی، بودجه کشور در سال مدت باشد؛ چرا که با توجه به تحریممیان

مدت باید به های کوتاهن برنامهمدت نیز در نظر گرفته شود. در عین حال ایتدبیری برای تامین منابع پایدار مالی دولت در کوتاه
ها نشوند، درآمد حقیقی اکثریت جامعه ای باشند که به فضای کسب و کار ضربه نزنند، موجب افزایش شدید سطح قیمتگونه

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

 مدت:های کوتاهالف( برنامه

 و برق( لیگازوئ ن،ی)بنز یانرژ ارانهیاصالح نظام  .۸
 یاساس یکاالها ارانهیاصالح  .2
 یاتیو پوشش مال هیپا شیو افزا هاتیکاهش معاف .۹
 (ETFمعامله در بورس )قابل یهاصندوق قیاز طر هاییفروش دارا .۰

 :مدتانیم یهابرنامه( ب

 بر درآمد یمبتن ارانهیبر درآمد و اصالح نظام  اتیاستقرار نظام مال .5
 اصالح نظام مالیه بهینه باالدستی نفت و گاز .6
 دولت یمال یهاییدارا تیریمد .۱
 دولت یهاییدارا یمولدساز .۱
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 سازمان برنامه و بودجه

وظیفه  دهد،کرد و تخصیص بهینه منابع خود انجام میدولت عالوه بر وظیفه تامین کاالهای عمومی که از طریق هزینه
طور مشخص ای کشور را نیز بر عهده دارد که بههای بیرونی و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توسعهسازی در قبال تکانهثبات
 های ذیل است:گردد. در این راستا، برنامه اصالحات این محور شامل برنامهاختار بودجه کشور برمیبه س

 مدت: های کوتاهالف( برنامه
های بین نسلی )اصالح اساسنامه صندوق و افزودن بستانطراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با درنظرگرفتن بده .۸

 ساز به آن(نقش ثبات
 های زیرساختی به همراه عملیات بازار باز بانک مرکزیگذاریاوراق ارزی و ریالی جهت سرمایهانتشار  .2

 مدت:های میانب( برنامه
 های دولت و اصالح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکارانساماندهی بدهی .۹

هر یک از  مشروحهایی را دارند که در گزارشات هر یک از برنامه های ارایه شده در این طرح الزامات و همچنین ریسک
گذاران کالن کشور اجماع سیاستشود،  هترین الزامی که الزم است در این گزارش به آن اشارها ارایه خواهند شد. ولی اصلیبرنامه

ق نخواهد شد. برای در صورت عدم اجماع، تحقق این اصالحات ساختاری مهم محق است،بر اجرای تمام یا بخشی از این برنامه 
 الزم است که ابتدا بر پارادایم فکری این طرح اصالحاتی توافق نظر صورت گیرد.  حاکمیت،ارکان اجماع 

 ( شفافیت و پاسخگویی 2( قاعده مالی ۸ :طرح اصالحات ساختاری مبتنی بر دو پارادایم فکری است

و در آن سقف منابع و مصارف و کسری بودجه ساالنه دولت و  شودبر اساس یک برنامه اقتصاد کالن طراحی می قاعده مالی،
که که اقتصاد کالن دارای پایداری و ثبات حداکثری باشد. برای اینطوریدهد؛ بههای دولت را هدف قرار میروند تغییرات بدهی

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

گویی دولت به مردم، پارادایم ضروری دیگر حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه است. از شفافیت حداکثری و پاسخ
شود، الزم های دیگر مینفعان به گروهالحات ساختاری موجب حذف یا انتقال عواید از گروهی از ذیآنجاکه اجرای برنامه اص

است به منظور همراه کردن مردم با اجرای برنامه اصالحی قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم تعیین شود. 
توان میدهد. در صورت اجماع بر این دو پارادایم، ا نشان میای در سایر کشورها ضرورت این امر رتجربه موفق اصالحات بودجه

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

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

تدقیق است و سازمان برنامه و بودجه از نظرات تمامی کارشناسان، محققان و خبرگان کشور جهت بهبود طرح استقبال تصحیح و 
   محتوای این گزارش با ارجاع مناسب به متن اصلی مجاز است.نماید. استناد به می
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 اختاری بودجهچارچوب اصالحات س

 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

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

، تامین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت( ۸این طرح با اهداف . شده استتهیه وابستگی مستقیم بودجه به نفت 
طراحی شده است.  ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی( ۹و  ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و حمایت از تولید و اشتغال( 2
ریزی است که منجر به اداره پایدار کشور و مشخص، هدف اصلی این طرح کاهش کسری بودجه ساختاری از نظام بودجه طوربه

ترکاالها و خدمات عمومی با استفاده از منابع پایدار در یک اقتصاد با ثبات خواهد شد. در کنار آن، الزم است تا این ارائه بهینه
زا در یک فضای اقتصاد کالن باثبات شود. در عین حال، توسعه پایدار بدون ارتقای عدالت اشتغالاصالحات منجر به رشد پایدار 

گردد و لذا الزم است تا اصالحات ساختاری بودجه در راستای اصالحات متعدد در نظام و بهبود معیشت عمومی محقق نمی
 خدمات عمومی باشد.ای کشور جهت توزیع عادالنه مواهب کشور و تأمین اجتماعی و یارانه

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

 گردد.تهیه چارچوب نیز های اجرایی این نقشه راه و اولویتساس آن، بر اتا وجود خواهد آمد 

ترین مساله . محوریاستدو قاعده و پایه فکری قاعده مالی و شفافیت و پاسخگویی حداکثری تحقق اهداف فوق، مبتنی بر 
، ثبات ایشدهتعیینپیشکه طی برنامه از طوریدر طرح اصالح ساختاری بودجه، ایجاد یک قاعده مالی برای دولت است به

عبارت دیگر، برای اجرای سال آتی، مشخص کند. به 5کننده بودجه را طی های مالی پایداراقتصادی را تضمین نموده و نسبت
 شوند. های دیگر و میزان شدت آنها تنظیم میشده و بر اساس آن تمام برنامهاصالحات ساختاری بودجه، ابتدا قاعده مالی تعیین

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

های مردمی های ذینفع، مخالفت گروهصورت، عالوه بر ایجاد رانت و فساد برای گروهمدت باشند. در غیر ایناصالحات در کوتاه
 های اصالحی خواهد شد.در داخل یا خارج نهادهای عمومی مانع اصلی اجرای برنامه

 نشان داده شده است. ، تصویری کلی از چهار محور اصلی برنامه اصالح ساختاری بودجه۸شکل در 
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(مدتانیم یهابرنامه: یمشک متنمدت،  هکوتا یهابرنامه :قرمز متن) بودجه ساختار اصالح یشنهادیپ طرح از یکل ریتصو -۸شکل  

یو انضباط مال تیشفاف یارتقا  
oها و نظام تامین، تخصیص،  اصالح رویه

 رداختایجاد و ایفای تعهدات و پ

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

oو بودجه رابطه سازمان برنامه ساماندهی 
 کل یداربا خزانه

oمجلس در تصویب فرایند اصالح 

بودجه  یاثربخش یارتقا یبرنامه 

oریزی گس     ترش چ     ارچوب بودج     ه
 مدتمیان

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

oهاها و فعالیتبندی هزینهاولویت 

oیگذارهیسرما یسوسازو هم یسازمانده 
 یردولتیغ یعموم یدولت و نهادها

 اف  زایش ک  ارایی من  ابع بودج  ه ب  ا تس  ریع در
 ریزی مبتنی بر عملکرداجرای بودجه

پاسخگویی و نظارت شیافزا 

 زااشتغال داریپا رشد بانیپشت یابودجه اصالحات چارچوب

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

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

oسالمت مهیب ارانهی 
oیکشاورز ارانهی 
oدیتول ارانهی 

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

دول   ت و اص   الح س   اختار  یس   ازچابک
 یدولت یشرکتها

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

 یاجتماع
 
 
 

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

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

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

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

 دولت یهاییدارا
 
 
 
 
 
 
 

 

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

)اصالح اساسنامه صندوق و افزودن نقش 
 ساز(ثبات

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

   ییو پاسخگو تیشفاف شی( افزا۲و  یقاعده مال تی( رعا۱ بر یمبتن یرفتار چارچوب



  

 

 

 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 اصالحات ساختاری در تقویت نهادی بودجه  ۸

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

شود، نقشی مهم ساله محسوب میترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یکی کشور است و مهمتخصیص منابع مالی برای اداره
تواند ریزی مییک کشور دارد و به همین دلیل بهبود در نظام بودجه یابی آحاد مردم در خصوص چگونگی و کیفیت ادارهدر ارز

نفعان مختلف بودجه اعم از نهادهای ی بین ذیعالمتی مهم در جهت ارتقای حکمرانی محسوب شود. در شرایط کنونی رابطه
ی خوب و نظام هایی بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. یک بودجهنفعان نچنین مردم به عنوان ذیحاکمیتی و هم

رغم اقدامات بهرا متجلی سازد. « انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی»ریزی مناسب باید پنج ویژگی بودجه
ان وضعیت کنونی نظام ریزی کشور صورت گرفته، همچنهای گذشته در جهت ارتقای نظام بودجهای که طی سالگسترده
ها اشاره چه در ادامه به آنی یاد شده نیازمند اصالحات است. انجام اصالحات به شرح آنگانهریزی ذیل محورهای پنجبودجه

ریزی در مراحل چهارگانه تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت ارتقا ها و فرآیندهای نظام بودجهشود زیرساختخواهد شد باعث می
ی خوب در تراز اهداف نظام جمهوری اسالمی تحقق یابد. همچنین اجرای این اصالحات موجب های یک بودجهیژگییافته تا و

رو باعث بهبود اثربخشی بودجه شود. بودجه یکی از تر انجام پذیرد و از اینخواهد شد تخصیص منابع مالی به شکل کاراتر و بهینه
چنین بازتوزیع منابع اقتصادی در شرایط اقتصادی به ویژه در جهت ایجاد ثبات و هم گذاری برای کنترلترین ابزارهای سیاستمهم

های نهادی الزم توان امیدوار بود که با ارتقای ظرفیت و زیرساختجهت تحقق عدالت است. در صورت تحقق اصالحات می
تری در به دست آورد و بتواند نقش فعالسازی و ارزیابی سیاست مالی را دولت و حاکمیت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده

 گذاری مالی ایفا کند. زمینه سیاست

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

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

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

ریزی های عمومی از طریق ایجاد شفافیت در جریان وجوه عمومی و جامعیت در نظام بودجهت هزینهسازی در نظام مدیریظرفیت
اولین قدم در راستای تقویت نهادی بودجه است. تحقق جامعیت بودجه از طریق بهبود در جامعیت سند بودجه و امکان پایش 

 اصالحدنبال آن بهبود انضباط مالی فراهم سازد. در نهایت  ریزی بهتر در کشور و بهتواند شرایط را برای برنامهمداوم آن می
( گام بعدی برای بهبود تقویت اجرا و نظارت بودجه ب،یتصو م،یتنظ) ریزی و ارتقای نقش ارکان مختلف ذیل آنفرآیندهای بودجه

 عالوه بر انضباط مالی، اثربخشی و کارایی بودجه را نیز ارتقا دهد.  تواندنهادی بودجه است که می
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 مدتکوتاه ۸.۸
 برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی  ۸.۸.۸
 دولت ت با ارتقای نظام یکپارچه اطالعات مالیپرداخ و تعهدات یفایا و جادیا و صیتخص ن،یتام نظام و هاهیرو اصالح ۸.۸.۸.۸

(۸FMIS) 

پذیری منابع و بینیای اصالح گردد که پیشها و نظام اجرای بودجه به گونهزم است رویهبه منظور افزایش انضباط مالی ال
های محوله به پذیری بودجه از یک سو موجب بهبود کیفیت انجام ماموریتبینیمصارف بودجه افزایش یابد. ارتقای پیش

ها و تکمیل نظام هد. این اصالح نیازمند بهبود رویهدها را افزایش میهای اجرایی شده و از سوی دیگر اثربخشی هزینهدستگاه
یکپارچه اطالعات مالی دولت با تاکید ویژه بر ارتقای حساب واحد خزانه، ایجاد نظام کنترل تعهدات و تقویت مدیریت جریان 

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

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

ها و قواع  د تخص  یص من  ابع ای، روی  هها و قواع  د تخص  یص من  ابع بودج  هس  ازمان برنام  ه و بودج  ه ع  الوه ب  ر روی  ه -۸
ه ا را تح ت کنت رل و پ ایش مس تمر ق رار ها، آنمند کردن این روی های را مورد بازبینی قرار داده و ضمن قاعدهفرابودجه
 دهد. 

د که تعهدات م الی ایج اد ش ده توس ط نحوی اصالح شده و توسعه یابهای اطالعاتی به نقوانین، فرآیندها و زیرساخت -2
زم ان در  برای مت ولی اج رای بودج ه شود،عمومی کشور تامین میاز منابع  کلیه نهادهای حاکمیتی که بار مالی آن نهایتاً

 مالی نماید.  ریزیایجاد تعهد مشخص باشد و متولی اجرای بودجه بتواند بر مبنای این اطالعات اقدام به برنامه
 های اجرای ی از نقط ه پرداخ ت ب ه نقط ه ایج اد تعه د های دس تگاهبا اس تقرار س امانه کنت رل تعه دات، م دیریت هزین ه -۹

 منتقل شود. 
 با احیای ستاد نظارت در سازمان برنامه و ایجاد دفتر نظارت امر نظارت بر اجرای بودجه با جدیت بیشتری دنبال شود. -۰
ه بانکی دستگاه متولی اجرای بودجه پس از تخصیص و پرداخت بتوان د اطمین ان حاص ل کن د با ارتقای زیرساخت شبک -5

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

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

 اب واحد خزانه طی اقدامات زیر صورت بگیرد:مرکزی اصالحات موردنیاز در حس
o  بندی حساباستاندارد مدل طبقهارائه( های پرداختیCOA)۸  در حساب واحد خزانه 
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o  ارتقای طرف پرداخت حساب واحد خزانه بر مبنایCOA نفع نهایی به منظور مشخص شدن ذی 
 منابع بودجه

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

 برنامه درست برآورد شده و امکان ارزیابی داشته باشد.  

ینان از وجود منابع مالی کافی در زمان مناسب ن زد دول ت اس ت اق دامات از آنجاکه الزمه بهبود پیش بینی پذیری مصارف اطم
 بودجه به شرح زیر است: منابع بینی پذیریمورد نیاز جهت بهبود پیش

آوری کننده درآمد )مالیات، گم ر  و نف ت(، کمیته مدیریت جریان نقدی جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاه های جمع  -۸
 ت اقتصاد و بانک مرکزی به وجود آید. ، وزارو بودجه سازمان برنامه

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

 داری کل و سازمان برنامه و بودجه منتقل شود.خزانهبه 
ای و ه ای درآم دی، هزین هحساب واحد خزانه، در چارچوب زمانی معین ی از نظ ر پوش ش تکمی ل ش ود و کلی ه حس اب  -۹

 های اجرایی به حساب واحد خزانه منتقل شود. اختصاصی دستگاه
م دت و ه دات ب ه کم ک اس تفاده از ابزاره ای م الی کوتاههای اجرای ی متناس ب ب ا سررس ید تعمنابع مورد نی از دس تگاه -۰

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

 یو کالن اقتصاد مدتانیبودجه با اهداف م نیارتباط ب جادیا قیبودجه از طر یاثربخش یارتقا یبرنامه ۸.۸.2
  مدتمیان ریزیبودجه چارچوب گسترش ۸.۸.2.۸

 یاجرا یشود تا بتوان ردپا تریدر کشور طوالن یزیرالزم است افق بودجههای توسعه و بودجه منظور تقویت رابطه برنامهبه
بودجه را  یداریمدت پاانید که در مشواتخاذ ای ی به گونهاو بودجه یمال یهااستیسو ساالنه دنبال نمود  یهابرنامه را در بودجه
مدت منابع و مصارف هایی آغاز شود که در چارچوب میانکند تا تنها برنامهاین چارچوب همچنین کمک می .به دنبال داشته باشد

آنها در  یچند ساله هستند و اجرا تاًیماهکه دولت  یهانهیاز هز یبخشامکان تامین مالی پایدار دارند و درنتیجه مدیریت بهتری بر 
رود. می نیاز ب جیتمام به تدر مهین یهاهچالش پروژ ی،زیرروش بودجه نیدر ا نیبنابرا به وجود آید. ابد،ییخاتمه نم یسال مال کی
 جادیو ا داریپا یدرآمدها شیافزا ،یاصالحات مال جادیدر جهت ا شتریتالش ب ی،زیرمدت بودجهانیچارچوب م یخروج لذا

 خواهد بود. مدتانیثبات در م
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سازی در حال آمادهو دولت  توجه دارد یاصالحات ساختار یدر کشور به ضرورت اجرا یریگمیحال حاضر که نظام تصم در
ارائه بودجه دوساالنه  رایاست؛ ز شیاز پ شیمدت بانی، ضرورت ارائه بودجه به صورت مات مالیه استبرنامه اصالحو ارائه 
است.  یبرنامه اصالح یو منعکس کننده نحوه اجرا یبرنامه اصالح یگذار در اجرادهنده تعهد دولت در برابر مردم و قانوننشان
برنامه از  شرفتیمتناسب با پ شودیبه دولت اجازه داده م ،داشب یمنابع مال ازمندین یبرنامه اصالح شبردیچنانچه پ طیشرا نیدر ا

برنامه  یافق چند ساله و متناسب با اجرا کیآن را در  ختپردامدت استفاده کرده و بازباال به صورت کوتاه یمنابع با نقدشوندگ
 .دیتعهد نما

 مدتمیان ۸.2
 افزایش انضباط مالی و شفافیت در بودجه ۸.2.۸
 های دولتیو اصالح ساختار بودجه شرکت ای دولتساماندهی و اصالح عملیات فرابودجه ۸.2.۸.۸

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

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

طور متوسط در که بهشوند. در حالیشوند، درنتیجه از فرآیندهای کنترل و تخصیص بهینه مستثنی میجداول بودجه منعکس نمی
درصد سقف بودجه است، این نسبت برای ایران بیش از این برآورد  ۰۱ای کشورهای در حال توسعه حجم عملیات فرابودجه

ای هدهند، فراگیرتر است و به اندازهایی که مداخالت گسترده در بازار انجام میای معموالً در دولتهای فرابودجهشود. فعالیتمی
کننده کاالی خصوصی تبدیل فاصله گرفته و به تامینای تا اندازهکه دولت از ماموریت اصلی خود که ارائه کاالی عمومی است 

ای با هدف اعطای یارانه و یابند. در کشور ما بیشتر عملیات فرابودجهای گسترش میهای فرابودجهفعالیتدر نتیجه، شود، 
شود یا های دولتی تحمیل مییا به صورت زیان به شرکتها عموما ، این فعالیتشودولید انجام میهای حمایتی به مردم و تکمک

 از منابع مالی نهادهای عمومی تامین می شود. 

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

 ایتحت کنترل و پایش درآوردن عملیات مالی فرابودجه -۸
 مند کردن آنهاای تامین مالی دولت و قاعدهمحدود کردن مسیرهای فرابودجه -2
 اصالح تدریجی سند بودجه در مسیر تکمیل پوشایی و جامعیت آن -۹
 های دولتیاصالح ساختار بودجه شرکت -۰

 بسط پایش و گزارشگری مالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی ۸.2.۸.2

ت ساختاری مالی دولت، داشتن تصویری جامع از نظام مالی حاکمیت و پایش نیازهای مهم اجرای برنامه اصالحااز پیش
های های مالی در بخش عمومی و جلوگیری از بروز و ظهور بحرانمستمر این نقشه مالی به منظور اطالع از وقوع عدم تعادل

ایداری بخش عمومی، کند تا با توجه به وضعیت کلی پگذار کمک میبزرگ مالی است. این تصویر جامع به سیاست
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قانون احکام دائمی،  2۱قانون محاسبات عمومی، ماده  ۱6های بهینه را اتخاد نماید. این مهم در قوانینی مانند ماده سیاست
های اجرایی، موسسات و تصریح شده و کلیه دستگاه 2قانون الحاق  ۹قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده  ۸۱ماده 
های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی )برای آن بخش از منابع که از بودجه عمومی دریافت شرکت های دولتی،سازمان
های درآمد و پرداخت از محل منابع عمومی را به بانک مرکزی منتقل کنند. با این وجود ابهام کنند( مکلف شدند تا حسابمی

نهادها موجب شده تا این کار با سرعت انجام نشده و در نتیجه  در تفسیر برخی از این مواد قانونی و عدم تصریح نام برخی از
گذاری بخش عمومی در ابهام و تاریکی انجام شود. الزم است به منظور ایجاد تصویر مالی بخش عمومی، بهبود سیاست

ایی که حتی بخش های بانکی کلیه نهادهگزارشگری مالی، ارائه تصویر جریان وجوه و اطمینان از پایداری مالی آنها، حساب
شود بدون انتقال به حساب واحد خزانه تحت پایش دولت درآید. بدین کوچکی از منابع آنها از بودجه عمومی تامین می

 منظور الزم است:

الخطاب عنوان مرجع فصلتصریح کامل و جامعی از پوشش اطالعات مالی بخش عمومی به تصویب برسد، تا به -۸
 ها و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد. ها و سازمانها، شرکتهداری با دستگامذاکرات خزانه

هایی که از منابع گری مالی بخش عمومی را تهیه کند و تمام سازمانوزارت امور اقتصاد و دارائی آئین نامه نحوه گزارش -2
 های مالی در چارچوب ارائه شده شوند.کنند موظف به ارائه گزارشعمومی استفاده می

های مالی تلفیقی بخش عمومی با همکاری دیوان محاسبات عمومی تهیه و ارد و سازوکار حسابرسی صورتاستاند -۹
 تنظیم شود.

 داری کلساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانه ۸.2.۸.۹

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

منظور یکی از ارکان های کارکردی مواجه شود. بدینهای ساختاری و مرزهای سازمانی با نقصانمصارف بودجه به علت گسست
داری کل و ایجاد یک واحد سازمانی منسجم جهت ساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه و خزانه ،مهم تقویت نهادی بودجه
 ریزی کشور با جدیت دنبال شود. بخشی به ساختار بودجهریزی است که الزم است با رویکرد انسجاماجرای کلیه مراحل بودجه

 ها و لوایح بودجه دولتاصالح فرایند تصویب برنامه ۸.2.۸.۰

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

 های زیر مواجه است:ی بودجه با چالشسطح از اختیارات، فرآیند تصویب و اجرا
 ها در فرآیند تصویب بودجه در مجلس و بیش برآورد درآمدها برای حفظ تراز بودجهاضافه شدن هزینه -۸
 ها و تغییر سیاست مالی منتج از سند بودجهتغییر اولویت -2
 تی در فرآیند تصویب عدم پاسخگویی دولت در مورد نتایج اجرای این سند بودجه به علت تغییرات گسترده سیاس -۹
 هم حرکتی سند بودجه با تغیرات و تحوالت سیاست داخلی کشور -4
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و  ۹2قانون اساسی و بندهای  ۸21و  22در این خصوص با عنایت به نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای اصول 
زی عملیاتی و برقراری ارتباط کمی و کیفی میان ریریزی کشور به بودجههای کلی برنامه پنجم مبنی بر تبدیل نظام بودجهسیاست ۹۹

های سالیانه با اهداف برنامه پنج ساله و سند چشم انداز بیست ساله و نیز رعایت شفافیت و قابلیت نظارت بودجه، الزم بودجه
رآیند تهیه و تنظیم فنامه داخلی مجلس بازتعریف گردد و ثانیاً حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت در آئیناست اوالً 

 بودجه به شرح زیر اصالح شود:

 تهیه و تنظیم الیحه بودجه کل کشور، از سوی دولت مشتمل بر: .۸

روی بودجه و نحوه مدیریت های پیشگزارش توجیهی، شامل اطالعات آخرین وضعیت کشور در قالب گزارش ریسک -الف
های لی در نظام مالی کشور، تحلیل عملکرد کارایی مالی شرکتریسک، گزارش پایداری مالی و بدهی دولت، ارزیابی ثبات ما

 شده در برنامه.ساله و مقایسه عملکرد با اهداف تعییندولتی و عملکرد برنامه پنج

 سند بودجه اقتصادی شامل : -ب
های کمی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، چگونگی تحقق اهداف برنامه در سال مورد نظر با شاخص-۸-ب

 اعی و امنیتی.علمی، دف
 .بینی آثار اجرای بودجه بر زندگی مردم در سال اجرای بودجهپیش -2-ب

 بودجه عملیاتی شامل: -ج
بینی منابع مورد نیاز و مصارف الزم در جهت تحقق اهداف سند بودجه و سایر قوانین باالدستی در پیش -۸-ج                

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

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

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

های کمی و تصویب آن با در نظر بررسی اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، دفاعی و امنیتی بودجه با شاخص -الف
 ها بر زندگی مردم.گرفتن گزارش توجیهی بودجه، اهداف برنامه و تاثیر این سیاست

بینی شده در سند بودجه عملیاتی و تصویب آن با توجه به گزارش تفصیلی بودجه ارزیابی منابع و مصارف پیش -ب
 ای.های بخش عمومی در سطوح کالن، بخشی و منطقهدستگاه

 افزایش کارایی منابع بودجه عمومی ۸.2.2
 ریزی مبتنی بر عملکرداجرای بودجه ۸.2.2.۸

و نتايج ارزيابي شده است که  یابه اهداف برنامه یتخصيص منابع به منظور دستياب یبرا یمبتنی بر عملکرد، روش یريزبودجه
توان به ریزی، میریزی کشور خواهد شد. از مزایای این روش بودجهاجرای کامل آن منجر به بهبود و اصالح ساختار بودجه
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های اجرایی بر مبنای عملکرد مالی و گاهگویی مدیران دستبرقراری ارتباط شفاف میان اعتبارات و عملکرد، افزایش پاسخ
عملیاتی، دستیابی به نتایج مورد انتظار با بیشترین میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی، تسهیل نظارت بر اجرای بودجه و 

 بهبود نحوه تخصیص منابع اشاره کرد. 

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

 پذیریسنجش افزایش منظوربه هادستگاه کلیه هایفعالیت و اجرایی برنامه اصالح .۸
 های اجراییهای خروجی برای ارزیابی برنامهتعیین شاخص .2
 هایدستگاه در یافته استقرار هایسامانه ارزیابی و شده تمام قیمت محاسبه و هافعالیت یابیهزینه بهبود و تکمیل .۹

 مختلف
 استقرار و بودجه اجرای ارزشیابی و گیریگزارش نظارت، و عملکرد ارزیابی جهت نیاز مورد سازوکارهای طراحی .۰

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

 افزایش اثر بخشی بودجه عمومی  ۸.2.۹
 ایریزی منطقهو برنامه ها بر اساس مطالعات آمایشها و تنظیم بودجهرنامهتدوین ب ۸.2.۹.۸

 بهینه و عقالیی سازماندهی بر تاثیرگذاری و های توسعه کشورمندرج در برنامه اهداف تحقق سند ملی آمایش سرزمین جهت
 سازینهادینه با شده تالش سرزمین آمایش ملی سند تدوین پی دراست. تدوین شده ،شودمی سرزمین پهنه در جمعیت و فعالیت
 سه در کشور توسعه اسناد میان در سرزمین آمایش جایگاه مراتبی سلسله مدل کشور، ریزیبرنامه نظام در آمایشی بینش و تفکر
 اسناد میان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری و ارتباطات بتوان طریق این از تا ودش استخراج محلی و استانی -ایهمنطق ملی، سطح

سند  هها و خطوط کلی اسناد برنامه بتطابق اهداف، جهت گیری ا. تا در نتیجه آن بنمود مشخص را آمایشی فرودست و فرادست
 و پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی و اساسی قانون ذیل در ملی سطح در سرزمین آمایش جایگاه مدل، این درآمایش کمک نماید. 

 .است( بودجه) توسعه یکساله هایبرنامه و مدتمیان توسعه هایبرنامه باالدست و نظام کلی هایسیاست و۸۰۱۰ اندازچشم سند
  استانی هایپروژه و هاطرح و عملیاتی هایبرنامه ،هااستان توسعه سند باالدست ،سرزمین آمایش استانی اسناد ،عالوهبه
 اقدامات است الزم مدتمیان و ساله یک هایبرنامه و آمایشی مطالعات میان ارتباط تکمیل جهت و راستا این در .دنگیرمی قرار
 : پذیرد صورت زیر

 ینسرزم یشآما یو استان یاسناد مل ینتدو یو ساختار ینهاد ی،الزامات قانون تصویب  
 کشور توسعه پنجم برنامه قانون ۸۱2 ماده مبنای بر سرزمین توسعه مدیریت و ریزیبرنامه یکپارچه نظام طراحی. 
  هاو فعالیت هابندی هزینهاولویت ۸.2.۹.2

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

ها را افزایش داد. از اقدامات موثر در کرد در این بخشگردد. بدین منظور الزم است با ایجاد ترتیبات نهادی جدید اثربخشی هزینه
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ها ای به مرور کامل هزینههای عمومی است. این کمیته هر سال با تمرکز بر چند فصل هزینهاین حوزه، تشکیل کمیته بازبینی هزینه
گیرد. گزارش کمیته های عمومی مورد بازبینی قرار میبار کلیه هزینهسال یک ۰که هر پردازد؛ به طوریهای آن بخش میعالیتو ف

 شود. بازبینی هزینه به همراه اصالحات سیاستی پیشنهادی در زمان ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی تحویل داده می

با توجه به منظور تواند ثبات در اقتصاد کالن را به همراه داشته باشد. بدینولت میاز سوی دیگر، ثبات بخشی به بودجه د
از این رو بهترین مدل ایجاد ثبات در  در چارچوب کاراتری دنبال شود. بودجه بخشی بهثباتشرایط به وجود آمده الزم است 

که اجرای موثر این برنامه منوط به محقق شدن  دارد الزاماتیدو سقفی کردن بودجه  است. دو سقفی کردن بودجه ساالنهبودجه 
ها بر اساس ماهیت، نوع و برنامه مشخص باشند و فرآیند تخصیص و پرداخت بر مبنای الزم است هزینه که. نخست اینهاستآن

ریزی مبتنی بودجهریزی افزایشی به برنامه صورت پذیرد، این کار یکی از شروط الزم اجرای بودجه چند سقفی و حرکت از بودجه
متناسب با  های اجراییهای عمرانی و جاری تمام دستگاهدو سقفی کردن بودجه باید در کلیه پرداختبر عملکرد است. همچنین، 

ارتقای ابزارهای کنترلی و نظارت حین اجرای  اتفاق بیفتد. پس از آن، الزم است با ایاهمیت برنامه مربوط به آن ردیف هزینه
گیری شود. در این روش دستگاه اجرایی قبل از تهای هر فصل درباره تخصیص سقف دوم به دستگاه اجرایی تصمیمدر ان بودجه

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

  هانهبندی هزیو اولویتهای جاری و عمرانی ای هزینهبندی برنامهطبقه .۸

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

 ارائهسیاسی و فرهنگی به همراه دارد و ها توسط دولت، تبعات اجتماعی، هایی که عدم تامین آناحصاء هزینه .۹
جمله حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، مستمری، بیمه و از ها )تامین آنافزایش کارایی راهکارهایی برای 

 معیشت، بهداشت و درمان و ...(

 های اجرایی از طریق:ها به کمک کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاهکاهش هزینه .۰

 های اجراییهای غیر ضروری یا غیر مرتبط با شرح وظایف دستگاهها و فعالیتدغام و حذف برنامهتجمیع، ا •

 های اجراییهای مشابه و یا موازی مابین دستگاهها و فعالیتها، برنامهتجمیع، ادغام و حذف ردیف •

 های اجرایی به بخش غیر دولتیواگذاری واحدهای عملیاتی دستگاه •
 خدمات از بخش غیر دولتی برون سپاری و خرید •

 ها گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در جهت تحقق برنامهسازی سرمایهسوسازماندهی و هم ۸.2.۹.۹

گذاری در بخش عمومی است. ساله مستلزم افزایش سرمایههای پنجگذاری شده در برنامهبه رشد اقتصادی هدفدستیابی 
درصد تولید ناخالص داخلی است.  ۱الی  6گذاری مورد نیاز در بخش عمومی سرمایهبرآوردها حاکی از آن است که حداقل میزان 
گذاری در بخش عمومی و با توجه به محدودیت منابع عمومی کشور، الزم است به منظور دستیابی به این میزان از سرمایه

سازی ها، سازماندهی و هم جهتنامهغیردولتی در جهت تحقق بر های انجام شده توسط دولت و نهادهای عمومیگذاریسرمایه
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آید و از سوی دیگر های مشابه در یک منطقه جلوگیری به عمل میبرداری و اجرای پروژهشود. بدین ترتیب از یک سو از بهره
 تمام دولت که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجودهای نیمهتوانند در روند تکمیل پروژهنهادهای عمومی غیردولتی می

های سازمانی خود مشارکت کنند. برآوردهای انجام شده قبل از افزایش نرخ ارز حاکی از ندارد، در صورت هماهنگی با ماموریت
 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.  5۱۱های نیمه تمام دولت به آن است که تکمیل پروژه

ها، بنیاد مستضعفان، ستاد نند تامین اجتماعی، شهرداریبدین منظور الزم است در گام اول کلیه نهادهای بخش عمومی )ما
، برنامه و بودجه اجرایی فرمان امام و سایر نهادهای مشابه( مکلف شوند در ابتدای سال مالی با هماهنگی با سازمان برنامه

، زیر سامانه (FMISگذاری خود را تنظیم کنند و در گام دوم ذیل سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت )های سرمایهپروژه
های تکمیل گذاری بخش عمومی ایجاد شده و کلیه نهادهای بخش عمومی مکلف شوند اطالعات مورد نیاز کلیه پروژهسرمایه

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

 افزایش شفافیت بودجه عمومی  ۸.2.۰

با توجه به اهمیت شفافیت در پیشبرد برنامه اصالحات ساختاری و همراه سازی مردم و ذی نفعان با اجرای برنامه الزم است 
 بایدسازی ذیل این برنامه تشکیل شود. این کارگروه های شفافنامهکارگروه شفافیت به منظور پیگیری و اجرایی سازی زیربر

 محور زیر پیگیری نماید: ۰افزایش شفافیت را در 

  هار قوانین و مسئولیت نهادها و بخششفافیت د -۸

 گیریشفافیت در فرآیندهای تصمیم -2

 دهی مناسب از بودجه گزارش -۹

  دسترسی عمومی به اطالعات مالی بودجه  -۰
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کرد از طریق تخصیص بهینه و ها و افزایش کارایی هزینهتاری جهت مدیریت هزینهاصالحات ساخ 2
 وری منابعافزایش بهره

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

های هایی که ضرورتی به حضور نبوده و افزایش عدالت و کارایی تخصیصی انواع یارانه. خروج دولت از حوزهشودتسهیل می
ء کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی، فراهم آشکار و پنهان، به دولت در تأمین منابع مالی الزم برای موارد مهمی از قبیل ارتقا

های تولید و اشتغال، توسعه متوازن کشور و تقویت حکمرانی، امنیت و امور دفاعی کمک نموده و منابع الزم آوردن زیرساخت
 کند. برای انجام اصالحات اقتصادی و بهبود اداره کشور را فراهم می

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

ای، ارتقاء نظام تأمین اجتماعی و شناسایی مشمولین از کرد بودجه، اصالح نظام یارانهبه منظور ارتقاء کارایی هزینه .۸
های اصالحات ساختاری بودجه است. با توجه به شرایط رکود تورمی حاضر و کاهش درآمدهای دولت و اولویت

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

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

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

که هر یک ریال بودجه بتواند در رکن دیگر افزایش کارایی مخارج دولت، اهرم کردن منابع بودجه است؛ به طوری .۹
ترکیب با دیگر منابع مالی موجود در اقتصاد اثرگذاری بیشتری داشته باشد. جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه 

ترین راهکارهای پیشنهادی مشارکت عمومی،خصوصی و نیز تأسیس بانک توسعه از جمله مهمخدمات، توسعه 
 برای اهرم کردن منابع  بودجه هستند.

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

 مدتکوتاه 2.۸
 های نقدیپذیر و اصالح یارانهسیبهای معیشتی برای عموم مردم و اقشار آتأمین حداقل 2.۸.۸

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

 . دشو یپول هیپا شیزااف بودجه دولت و متعاقباً یکسرمنجر به  دینبامذکور  سیاست حمایتی ،فزاینده
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 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

همچنین در حال حاضر، به دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطالعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و 
های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند. مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه هایلذا بسیار محتمل است که یارانه

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

گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با اند، عالوه بر تغییر مسیر نظام مالیاتتوسعه را به کمک اصالحات ساختاری طی کرده
یگاه اطالعاتی جامعی ذیل ساختار های اطالعاتی جدید، پاهای اطالعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاهکمک تجمیع پایگاه

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

تری را به افراد تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگتوان خانوارهای مستحقبارت دیگر با صرف هزینه یکسان، میع
 تحت حمایت اعطا کرد.

 یدرآمد نییپا یهابه دهکهای اعتباری( )یا در قالب کارت یکافی نقد پرداخت ،موجود وضع رییتغ یراهکارها نیتریاصل از
بودن  ینقد بر دی. علت تاکاستمانند آموزش و بهداشت  یارائه خدمات اساس یبودجه دولت برا یعدم کسر از اطمینان ضمن
 توانیرا م ارانهیگونه  نیا یهاییمشکالت و نارسا نی. مهمترشودیمربوط م ییکاال ارانهیبه اشکاالت )یا اعتباری بودن آن(  ارانهی

 خالصه نمود: ریبه شرح ز

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

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

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

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

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

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

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

 است افتهی کاهش شدت بهدر طول زمان آن  دیقدرت خر باال، تورم به توجه اکه ب یپرداخت ارانهی زانیم بودن ثابت. 
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 سازمان برنامه و بودجه

 توسط دولت  یمبلغ پرداخت تورم ناشی از کسری بودجه ایجاد شده حاصل از دلیل به فیضع فشار مضاعف بر طبقات
 (۸۹۱۳)سال شروع طرح  یدر ابتدا

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

است؛ و یافته دنیا نیز اجرا شدهپایه برای هر فرد ایرانی که مبتنی بر نظریات اقتصاد توسعه بوده و در برخی از کشورهای توسعه
ای است. در صورتی که سازگارتر است، از الزامات اصلی چنین برنامهمحور نیز های دینی و عدالتاز سوی دیگر با آموزه
های پایین درآمدی را با دقت باالیی تشخیص داد تا منابع صرفاً به این های اطالعاتی موجود دهکبتوان با استفاده از پایگاه

تدا امکان چنین شناسایی وجود اقشار تخصیص یابد، کارایی این سیاست باالتر خواهد بود، اما حتی در صورتی که در اب
نداشته باشد، پرداخت نقدی )یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده( به همه افراد جامعه نیز 

 شود، چرا که:پیشنهاد می
 کند.یهای باالیی درآمدی اصابت مبهتر از نظام یارانه کاالیی فعلی است که در برخی از موارد صرفاً به دهک 
 های باالی درآمدی را به خزانه توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهکمی 

 دولت برگرداند.

 هاپذیر و اولویت بندی فعالیتهای اجتنابحذف هزینه 2.۸.2

تری به کار مصارف بودجه اهتمام جدیتر سمت به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی باید نسبت به بررسی دقیق
ها اين هزينه یدولت بر اساس ميزان اهميت و تعيين سقف برا یهاهزينه یبندبا تقسيمبه این منظور نیاز است تا  گرفته شود.

 یها، بايد دولت و دستگاهیدر شرايط جار مدت برسد.بودجه به حداقل مقدار ممکن در کوتاه یمتناسب با سمت درآمدها، کسر
ها بندی فعالیتاولویت نسبت به ضمن اطمینان از حفظ خدمات اساسی مانند آموزش، سالمت، امور دفاعی و امنیتی و ...، یدولت
نمايند و به ترتيب ضرورت اقدام به اقدام  هاچند طبقه بر اساس میزان ضروری بودن هزینهخود در  یااقالم بودجه یبندهو دست

 بر ودستگاهي انجام داده را در سطح بين یمشابه یبندطبقه بايدو بودجه م کنند. البته سازمان برنامه تخصيص منابع به اين اقال
ی صورت شفاف در اختيار مجلس شورابايد به یبندي اقالم بودجه و بين دستگاهاين تقسيم. نمايد تخصيص به اقدام اساس اين
ها در بودجه يا تخصيص بودجه به نامناسب هزينه یبندتيب در صورت تقسيمترنیز قرار بگيرد. بدين یعموم یهاو رسانه یاسالم

ضمن اینکه برای افزایش ضمانت اجرای تخصیص وجود خواهد داشت.  یمطالبه عموم یگيرامکان شکل یاقالم غير ضرور
 ی مذکور نمود. هابندیتوان پرداخت از خزانه را هم مشروط به رعایت اولویتبودجه بر اساس میزان اولویت، می

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

 هارعایت سقف معین برای هزینه 
 رعایت اولویت در تخصیص بودجه بر حسب میزان ضرورت 
 گیری مطالبه و نظارت عمومیشفافیت در تخصیص جهت شکل 
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 های دولتیهای شرکتکاهش هزینه 2.۸.۹

های دولتی اختصاص دارد و بودجه عمومی کشور تنها حدود یک با توجه به اینکه  بخش اعظم بودجه کل کشور به شرکت
ها معطوف شود و های ساالنه در مجلس، توجه بیشتری به این شرکتچهارم کل بودجه است، نیاز است تا در فرایند بررسی بودجه

شود باید متضمن ای که تدوین میبودجه دولت کاسته شود. در همین راستا برنامه های غیرضروری آنها، از کسریبا کاهش هزینه
 مدت باشد. ها در کوتاههای این شرکتبررسی و کاهش هزینه

 های طرح تحول سالمتکارا نمودن هزینه 2.۸.۰

های دارویی و با تها و متعاقب آن شرکبیمه های بیمه سالمت و جلوگیری از ایجاد فشار بر رویبه منظور مدیریت هزینه
 های این طرح اقدام شود.  مدت نسبت به بازنگری در هزینههدف ارتقاء سالمت و امنیت دارویی جامعه باید در کوتاه

های این طرح اعمال شود که تر یک بازنگری جهت افزایش کارایی هزینهبا توجه به سازوکار اشاره شده نیاز است هر چه سریع
تواند در قالب پاالیش افراد تحت پوشش، خدمات تحت پوشش یا سقف سهم پرداختی توسط دولت اعمال شود که این مهم می

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

 اهرم کردن منابع بودجه برای تولید 2.۸.5

های ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم متوسط برای جبران هزینههای کوچک و خصوص بنگاهها، بهمنظور حمایت از بنگاهبه 
داخلی و حفظ اشتغال موجود الزم است دولت و بانک مرکزی عالوه بر تمهید منابع الزم برای تخصیص سرمایه در گردش، 

 هیته در فراهم نمایند. های الزم جهت جلوگیری از هدررفت منابع و نیز توسعه بازار مالی جهت تسهیل دسترسی به منابع رازمینه
 :باید توجه شود یشنهادیپ یراهکارها

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

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

  یابداستفاده تا حد امکان کاهش سوء ینهشده و زم یجاداختالل ا ینکمتر هابنگاهو  هابانکو رفتار  هاانگیزهدر. 

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

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

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

 بنگاهها به سرمایه در گردش را افزایش دهد.

 مدتمیان 2.2
 ها اصالح نظام یارانه 2.2.۸

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

کند و اهداف کند. این اصالح همچنین به بهبود الگوی مصرف و تولید کمک میو از تبعات تورمی احتمالی جلوگیری می
 سازد. را محقق می ۸۹۱۳ح الگوی مصرف، ابالغی مقام معظم رهبری در سال های کلی اصالسیاست

 یارانه طرح تحول سالمت  2.2.۸.۸

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

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

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

 شود:ای با محوریت موارد زیر تهیه میبنابراین برنامه

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

 یارانه کشاورزی 2.2.۸.2

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

 ای دولت در بخش کشاورزی است. مزایای افزایش کارایی سیاستهای یارانه

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

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

 فراهم باشد. 
 .کارایی در تولید این کاالها افزایش یابد 
 .نیازهای حداقلی برای عموم مردم تأمین شود 

 یارانه تولید  2.2.۸.۹

های با هدف جلوگیری از کژمنشی و کژرفتاری تولیدکنندگان و هدررفت منابع و فشار بر شبکه بانکی نیاز است تا کارایی یارانه
 ای بدین منظور تدار  دیده شود که متضمن موارد زیر باشد: بهبود پیدا کند و برنامههای تولیدی شده به بخشتخصیص داده

  یارانه به جای بخش تولید به مصرف کنندگان اعطا شود تا بر اساس نیاز واقعی خود و نیز کیفیت مطلوب تولیدکنندگان
 انتخاب کند و نه دولت. کنندهبرنده را مصرفتر، در یک فضای رقابتی، انتخاب کنند و به عبارت علمی

 ها ایجاد کند. ها و نیز بانککمترین اختالل را در انگیزه بنگاه 
 ها اجتناب شود. از ایجاد بار مالی جدید برای دولت و بانک 

 .است برنامه نیا یهامثال از کی دارانیخر به مسکن وام گسترده یاعطا

 های عمرانیاصالح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه 2.2.2

شود. با هدف ارتقاء های هنگفتی صرف آنها میترین اجزای مخارج دولت است که ساالنه هزینههای عمرانی یکی از مهمپروژه
های دولت در این بخش، اصالح شده و بهبود کیفیت و به صورت کلی افزایش کارایی هزینهپذیری، کاهش قیمت تمامتوجیه
 های عمرانی یکی از اقدامات کلیدی است.نامه ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه نظام

 های دولتیسازی دولت و اصالح ساختار شرکتچابک 2.2.۹

های موازی با اهداف و فعالیت یکسان در ها و دستگاهکاهش بروکراسی اداری و اصالح و بازتعریف وظایف سازمان
های دولتی منجر به ایش کارایی شرکتوری نیروی انسانی شاغل و افزهای دولتی و نهادهای عمومی، افزایش بهرهدستگاه

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

 سازی دولتچابک 2.2.۹.۸

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

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

 محدوده مناسب برای اقتصاد ایران نزدیک شود.
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 سازمان برنامه و بودجه

 های مختلف احصاء شده و بر اساس نقشه راه تهیه شده به تدریج از حجم این ها و دستگاههای موازی سازمانفعالیت
 موارد کاسته شود. 

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

 های دولتیاصالح ساختار شرکت 2.2.۹.2

سازی ها و افزایش رقابت و گسترش خصوصیگذاری و بهبود تخصیص منابع و نهادهل ناشی از قیمتبه منظور کاهش اختال
ای مدنظر قرار گیرد که دارای م معظم رهبری، نیاز است تا برنامهابالغی مقا ۰۰های کلی اصل واقعی و تحقق اهداف سیاست

 های زیر باشد:مؤلفه

 یاقتصاد هایبنگاه یاس،صرفه حاصل از مق یجادا یقاز طر یبخش دولت هایبنگاه یریتدر مد وریبهره ءمنظور ارتقا به 
 یشوند و دولت اقدام به واگذار تجمیع هولدینگ یدر قالب تعداد محدود ،شوندمی یفتعر یتفعال یطهح یککه در  یدولت
 یقاز طر هاهولدینگ ینسهام ا یاز واگذار یخرد، بخش هایسرمایهبه منظور جذب  عالوهبه. یدنما هاهولدینگ ینسهام ا
 باشد.  غیربلوکی یواگذار

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

 های تابعه کنترل و نظارت شود. خانهها با وزارتشود و از طریق سازوکار حساب واحد خزانه ارتباط مالی شرکت
 تدریج و در افق شود بهپیشنهاد می« قانون اساسی ۰۰های کلی اصل سیاست»داف تعریف شده در به منظور دستیابی به اه

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

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

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

 اجرای قانون ۱ و 6 ،۸ مواد اصالح قانون» 2 ماده واحد، نفعذی قاعده دادن قرار مال  سال با ۹الی  2یک بازه زمانی  در 
 و موسساتبرای  بازار از سهم مجموع درصدی ۰۱ سقف رعایت بر ناظر «اساسی قانون ۰۰ اصل کلی هایسیاست
 . شود اجرایی غیردولتی عمومی نهادهای

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

اجرایی  گذاری معرفی وگرها سازوکاری را برای قیمتنیازی به مداخله مستقیم دولت برای تعیین قیمت نباشد. این تنظیم
بینی قیمت و ای که پیشگونهکند، بهصورت خودکار و با توجه به متغیرهای مختلف مشخص میها را بهکنند که قیمتمی
 پذیر نماید.ریزی را برای فعاالن اقتصادی امکانبرنامه
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 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 ام شده که جنبه مداخالت های حمایتی دولت در قالب اعطای یارانه به تولید یا تعیین سقف قیمت مبتنی بر هزینه تمسیاست
کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان کنندگان و از طریق سازمان حمایت از مصرفقیمتی دارد و با هدف حمایت از مصرف

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

مالی با هدف خاص  تواند با ایجاد یک سازهملی می های دولتی فراهم شود. در تحقق این بند، صندوق توسعهبنگاه
(۸SPVمنابع خود را برای جذب سرمایه ،)های تواند پوشش ریسکگذار خارجی اهرم کند. نقش صندوق توسعه ملی می

 ی در اقتصاد ایران باشد. های سیاسناشی از اقدامات دولت به ویژه ریسک
 گذاری در بخش سازوکار انگیزشی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و افزایش منابع برای سرمایه

 نفت، اصالح شود. 

 تأسیس بانک توسعه 2.2.۰

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

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

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

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

 پذیر و زیرساختی کشور را تأمین مالی نماید. های بزرگ، بانکنوین تأمین مالی و استفاده از منابع بخش غیردولتی، پروژه

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

  تأسیس بانک توسعه با لحاظ نمودن الزامات حاکمیت شرکتی 
 یخصوص - یقانون جامع مشارکت عموم بیتصو 

                                                        

1 Special Purpose Vehicles (SPV) 
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 سازمان برنامه و بودجه

 یفایو ا یسازبه منظور اهرم توسعه ملیصندوق  ای یسنوات یهامشخص در بودجه یاختصاص منابع مال 
 قراردادها تعهدات دولت در

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

 های بازنشستگی و تأمین اجتماعیاصالح صندوق 2.2.5

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

 ایجاد تناسب میان پرداختی افراد در دوران اشتغال و دریافتی آنها در دوران بازنشستگی 
 هاگذاریا بازدهی سرمایهها و متناسب نمودن آنها بایجاد انعطاف در تعهدات صندوق 
 های صندوقگذاریها از سرمایهها و سهم هر کدام از انواع داراییاصالح ترکیب دارایی 
 ها از بنگاهداریخروج صندوق 
 هاهای دولت به صندوقتعیین تکلیف بدهی 

 بودجه پایدار اصالحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای ۹
برای دولت مطمئن  هایتأمین درآمددهد در گرو ثبات بودجه و متعاقب آن کاالها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می

های بیرونی مانند نوسانات زای اقتصاد هستند که تحت تاثیر شو درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون أاست. منش
گیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به لمللی قرار نمیاهای بیندرآمدهای نفتی و تحریم

مدت و هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، الزم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان
رو تعبیه شود. اصالحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه ای دولت در سال پیشمدتی جهت گذر از تنگنای بودجهاقدامات کوتاه

 مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند: مدت و میانهای کوتاهبرنامه سه رکن اصلی دارند که مجموعه
گیری مالیاتدر جهت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب  :یاتیدر نظام مال اصالح .۸

های رسمی/غیررسمی و متشکل/غیرمتشکل اقتصاد و همچنین برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در بخش
 یابه گونه دیبا شوند،هایی که در راستای اصالح نظام مالیاتی ارائه میالزم است نظام مالیاتی کشور اصالح شود. برنامه

 دار،یپا ییدرآمدزا یدر راستا مدتانیاصالحات م ندیدر فرآ اًیضربه نزنند و ثان کسب و کار یباشند که اوالً به فضا
؛ اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعاالن اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هر چند نکنند جادیا یخلل

منجر به رکود و کاهش درآمدهای  مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدتممکن است در کوتاه
ستان در نحوه اخذ مالیات از ممیزمحوری فاصله گرفته و به شود. در این راستا الزم است رویکرد نهاد مالیاتدولت می

شود، اصالح ساختاری نهاد ها اشاره میحسابرسی مبتنی بر ریسک برسد. بنابراین در کنار اصالحاتی که در ادامه به آن
 ن نیز باید مد نظر قرار گیرد. ستامالیات

با  یاتیاز فرار مال یریجلوگ ،یاتیمال یهاهیبر اساس گسترش پا یاتیمال یدرآمدها شیمرتبط با افزا یبرنامه اصالح
مستقيم(،  یهامکرر قانون ماليات ۸6۳ظرفيت ماده  یساز)فعال یاقتصاد یهاداده یهااستفاده از تكميل پايگاه

 ینیگزیصندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل، جا یاهبا استفاده از سامانه یاقتصادمبادالت  یسازشفاف
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 چارچوب اصالحات ساختاری بودجه

 –یمذکور به صورت جمع یهاتیو ثبت معاف یقانون یاتیمال تیمعاف یبا نرخ صفر به جا یاتیاعتبار مال استیس
 یو گمرک یاتیمال یهاتیمعاف یسامانده تیو در نها ،یخوداظهار قیو تشو یاتیمال انیمود گاهیپا جادیا ،یخرج
 یاتینظام مال کیتحقق  اتیبر درآمد خانوار از ضرور اتیاست. در کنار آن، حرکت به سمت نظام مالشده یزیربرنامه
تر طرح جامع مالیاتی، به تسریع در ایجاد یک سامانه اطالعاتی عالوه بر این اجرای هر چه سریعاست.  افتهیتوسعه

 یکپارچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد. 
بودجه را  یرنفتیاز منابع غ یناش یاستفاده از درآمدها ها،میگسترش تحر دولت: یهاییدارا یو مولدساز یواگذار .2

 جادیکشورها ا ریدر سا یبزرگ یدرآمد انیدولت، جر یهاییدارا تیکرده است. استفاده از ظرف ریناپذاباجتن
دارد که  یتوجهقابل یدرآمد انیجر جادیا تیدولت، ظرف یمال یهاییاموال و دارا یحجم باالدر ایران نیز، است. کرده

از فروش  لزوماً ،یدرآمد انیجر نی. ابه منصه ظهور برسدموجود،  یرساختیو ز ینهاد ،یالزم است با رفع موانع حقوق
اشاره شده در  یهاتیدارد. ظرف هیدولت تک یهاییدرآمد از دارا جادیو ا یت نگرفته و عمدتاً بر مولدسازانش هاییدارا
ندارد،  یاست که به صادرات نفت وابستگ ییدولت از جمله درآمدها یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 6۳ماده 
 را  میدوران تحر ،یمنابع درآمد نیبا اتکا به ا تواندیدولت م ،موجود یهادر صورت رفع موانع و چالش نیبنابرا
  کند. یسپر

 اموال یمولدسازهای دولت، فروش دارائی یابر هاییچارچوب آیند، شاملهایی که به این منظور در ادامه میبرنامه
  .هستند یدولت یهاو سپردهت ی مالی دولهاییداراو مدیریت 

های انرژی منجر به های قیمتی اقالمی مانند حاملالنفع مستتر در یارانهقق کردن عدماز آنجاکه مح :یاارانهینظام  اصالح .۹
 تیوضعای است. های درآمدزایی پایدار اصالح نظام یارانهشود، یکی از رکنافزایش منابع مالی در اختیار دولت می

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

 . ضرورت دارد اییارانهو بهبود عدالت اجتماعی، اصالح نظام  ۸آشکار و پنهان

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

                                                        

 «رانیا یاارانهیآشکار و پنهان در نظام  یهاارانهی یابعاد کم نیتخم»گزارش سازمان برنامه با عنوان  ۸

2 Exchange-Traded Fund 



 

2۱ 

 

 سازمان برنامه و بودجه

 مدتکوتاه ۹.۸
 و برق( لیگازوئ ن،ی)بنز یانرژ ارانهیاصالح نظام  ۹.۸.۸

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

 یشتیدچار مشکالت مع دهیدبیاز اقشار آس یاریکه بس یکنون طیشرا در اقشار جامعه نامتناسب باشد. مندیپایین بوده و بهره
 یاست طرح اصالحات ساختار الزملذا . کندیم انینما شتریخود را ب یانرژ ارانهیاند، هدررفت شده هامتیق شیاز افزا یناش
ابت منابع صرف شده برای حمایت از تولید و اشتغال و همچنین با هدف افزایش ضریب اص یاساس یو کاالها یانرژ یهاحامل

اصالح نظام اصالحات در ابتدا با  نیا شودیم شنهادیو در چند فاز به اجرا برسد. پآغاز شود  ترعیهر چه سروری افزایش بهره
منظور پوشش حداقل سطح به طرح نیا در. ابدی یتسر و برق صنعتی لییآغاز شود و سپس به گازو یو برق خانگ نیبنزای یارانه
بازار  متیق مربوطه با یسپس حامل انرژ شود ودر نظر گرفته میتمام خانوارها  برای مصرف یتیکف حما کی ابتدا، معیشت

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

 اصالح یارانه کاالهای اساسی  ۹.۸.2

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

جای تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کاالبرگ اعتباری و شود بهاصالح شود. پیشنهاد می
بندی شده تقاضای ارز کاالهای اساسی به کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحلهوام سرمایه در گردش به مصرف

 بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود. 

  افزایش پایه و پوشش مالیاتیها و کاهش معافیت ۹.۸.۹

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

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

 ای که اواًل با اجرای مناسب این قانون و گونه: قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالح شود بهمالیات بر ارزش افزوده
ارزش افزوده، فشار وارده شده به فعاالن اقتصادی در بخش رسمی  هایتکمیل زنجیره اخذ مالیات از تمام حلقه
ای از اقتصاد کشور شفاف شود. هر های مالیاتی، فضای فعالیت بخش عمدهکاهش یابد. ثانیاً با کاهش معافیت

چند با تصویب الیحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، سعی شده تا هدف 
های مالیاتی کاهش پیدا نکرده، بلکه برخی از کاالها و خدمات جدید نیز ول محقق شود، اما همچنان معافیتا
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ها در قانون شوند که البته برخی از آناند. با توجه به نکات مذکور اصالحات زیر پیشنهاد میمشمول معافیت شده
 اند: جدید اعمال شده

o قفه و استرداد مالیات بر ارزش افزودهی قانونی برای کاهش وااصالح فرآینده 
o های قانونیحذف تدریجی معافیت 
o قانون مربوط به این اصالح در مجلس تصویب شده و با اجرای آن اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش :

سازی مبادالت در حلقه آخر ارزش افزوده یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، تمام مبادالت عالوه بر شفاف
ها بر مودیان ثبت شده و صحت آن ای موسوم به سامانهها نیز باید در سامانهسایر حلقه صورت گرفته در

اساس صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط این سامانه تایید شود. عالوه بر این امکان دسترسی به 
سازی و شفاف های بانکی مرتبط به این معامالت نیز به سازمان مالیاتی داده شده و به این ترتیبتراکنش

 جلوگیری از فرار مالیاتی تا حد زیادی محقق خواهد شد. 
 مالیات بر مشاغل 

o عمومی به بازرسی تصادفی مبتنی بر ریسک یحرکت از بازرس 
o های کوچکبرای حسابداری نقدی به بنگاه اعطای مجوز 

 هامالیات بر سود شرکت 
o ت بر ارزش افزودهها همزمان با افزایش نرخ مالیاکاهش مالیات بر سود شرکت 
o های مالیاتیها و حذف تدریجی معافیتیکسان سازی نرخ مالیات برای همه شرکت 
o استقرار نظام بازرسی تصادفی هدفمند 
o بزرگ به صورت فصلیهای تسویه علی الحساب شرکت 

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

 ه از امال  و مستغالتمالیات بر استفاد 
 از  یيک ارز و طال،، خودرو، امال  ،مالیات بر زمینمانند  سرمايه یبر عايدمالیات : وضع مالیات بر عایدی سرمایه

در افزایش منابع عمومی داشته باشد.  یتوجهتواند اثر قابلمی یگربر كاركرد تنظيمعالوه کهاست  یماليات یهاپايه
مالیات بر عایدی امال  و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است كه بسیاری از کشورهای پیشرفته 

. این مالیات بر رشد است اند و قدمت آن نزدیک به یک سدهپذیرفته و اجرا کرده یعنوان یک پايه مالياتآن را به
عنوان از عایدی به یترتیب، درصداین شود و بهضل قیمت خریدوفروش آن، وضع میقیمت مسکن یعنی تفا

های مالیاتی تا شود دولت الیحه دوفوریتی کاهش تدریجی معافیتبه عالوه، پیشنهاد میشود. یماليات اخذ م
 را جهت تصویب در مجلس شورای اسالمی تهیه نماید. ۸۹۳۱انتهای سال 

 (ETFمعامله در بورس )قابل یهاصندوق قیاز طر هاییفروش دارا ۹.۸.۰

ها را که تمایل به حفظ مدیریت این مجموعهها( را در صورتیهای خود )شامل شرکتتواند سهام برخی از داراییدولت می
 در بازار بورس عرضه کند. را ها تعریف کند و واحدهای آن ETFدارد، در قالب صندوق 
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 مدتمیان ۹.2
 بر درآمد یمبتن ارانهیبر درآمد و اصالح نظام  اتیاستقرار نظام مال ۹.2.۸

ای بر مدت برای اصالح نظام مالیاتی کشور، وضع مالیات بر مجموع درآمد و اصالح نظام یارانههای میانترین برنامهاز مهم
دست ابع مختلف بهاست كه افراد از من یدرآمد یهاماليات از مجموع جريان، ۸مبنای این مالیات است. مالیات بر مجموع درآمد

 سرمايه، یبهره، اجاره، عايد سود، فرد از قبيل حقوق و دستمزد، یدر اين نوع ماليات منابع درآمد یآورند؛ درواقع پايه مالياتیم
بازی در درآمدهای حاصل از سفته مالیات،با وجود اين  شود.یدولت، درآمد مشاغل و ... را شامل م یانتقال یهاپرداخت
قابل شناسایی بوده و قرار دارد،  یکه در اختيار نظام ماليات یجامع یاطالعات یهابانک طریق ، ازیی مانند بازار ارز و سکهبازارها

 یناشی سودهاگذاری برای سرمایهو خانوارها  یفعالين اقتصاد ها وجود دارد. با وضع این مالیات انگیزهامکان اخذ مالیات از آن
پر  ديگر رای هاانواع ماليات یهاحفره یابد. به عالوه این مالیات،می افزایش ها )توليد(در سمت بنگاه یاقتصاد یهااز فعاليت

جا که این درآمدها در نهایت بخشی از درآمد ، از آنهاانواع ماليات سایر در یماليات فرار حتی در صورت کند. به عبارت ديگر،یم
وضع این آنها را جبران نمايد.  تواند با ماليات بر مجموع درآمد فرد/خانوار عمالًیلت مدوفرد یا خانوار را تشکیل خواهند داد، 

بر سود  های مالیاتی بدون دغدغه کاهش درآمدهای مالیاتی مانند مالیاتنوع مالیات در بلندمدت، امکان کاهش نرخ سایر پایه
 .شودشتغال توليد و اتواند منجر به رونق دهد که میها را به دولت میشرکت

 طراحی نظام مالیه بهینه باالدستی نفت و گاز ۹.2.2

دولت  یالیو ر یارز یدرآمدها کنندهکشور و تأمین ازیمورد ن یکننده انرژصنعت نفت و گاز در کشور به عنوان تأمین تیاهم
 نیا یدرآمدها شیافزا نفت و گاز کشور سبب ریذخا مناسب از یبرداراست. استخراج و بهره ادیز اریساالنه بس یهادر بودجه

در اکتشاف  هیسرما لیتشک یبرا یمطمئن و کاف یدر جهت تأمین مال ییهااستیس اتخاذ ازمندیمهم ن نیبخش خواهد شد. البته ا
 ارزش افزوده جادیو ا یاقتصاد ییبا حداکثر کارا یبرداردر طول عمر مخازن، بهره نهیگاز، استخراج به و نفت نیادیو توسعه م

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

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

دولت  یدرآمدها الیبا تنوساناای اصالح شود که اوالً گونهبنایراین الزم است رابطه مالی دولت و نفت )و گاز( در ایران به
باعث ایجاد نااطمینانی و بیماری هلندی در سطح اقتصاد کالن نشود، ثانیاً محاسبه درآمدهای نفتی پیچیدگی زیادی نداشته باشد 

                                                        

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

 ایجاد رابطه مالی عادالنه، شفاف و کارا در باالدست نفت و گاز .۸
 دولت یت برافن دیتول ایت فن متیبه ق ین وابستگو بدو ینیبشیدرآمد قابل پ .2
 ت و گازفنعت نصدست البا یسازیو تجار یسازشرکت .۹
  درآمد یسازنهیبه یت برافدولت و بخش ن یهازهیدر انگ ییسوهم .۰

در این چارچوب درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد. درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت 
های احتمالی و مخاطرات رفتاری به حداقل برسد. اعمال این اصالحات باعث ایجاد یک نفت اما تابعی از تولید آن باشد تا آسیب
 خواهد شد. نظام مالی شفاف بین دولت و نفت نیز 

 دولت هایمولدسازی داراییو  یمال یهاییدارا تیریمد ۹.2.۹

 ی. اجرارسدبه نظر نمی ریپذموجود در سطح گسترده امکان یحقوق یدولت با سازوکارها یهاییدارا یبرا ییدرآمدزا
 یو هماهنگ یهمکار ترعیوس یو در سطح ییاجرا یهادستگاه هیکل یمستلزم همکار« دولت یهاییدارا تیریو مد یمولدساز»
اموال  کپارچهی تیریتحت عنوان مد یاحهیدولت، ال یهاییدارا تیریو مد یکامل پروژه مولدساز یقواست. به منظور اجرا ریسا

 یبرا شودیم شنهادیپ کند. یانیکمک شا یاهداف مولدساز شبردیبه پ تواندیم حهیال نیا عیسر بیدولت مدون شده است. تصو
امر بپردازد.  نیبه ا یصورت تخصصشود و به جادیا یاژهیدولت شرکت و یهاییدارا یفروش و مولدساز ،عیتجم ،ییشناسا

های دولتی را مولد توان سپردهدر ادامه، می دولت باشد. یهانیزم یفروش و مولدساز تواندیشرکت م نیا تینقطه شروع فعال
 نمود و از درآمدهای آن به صورت پایدار استفاده کرد.
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 و توسعه پایدار اقتصاد کالن سازیثباتاصالحات ساختاری جهت  ۰

ساز و یا ها است، نقش ثباتکننده زیرساختکننده کاالهای عمومی کشور و فراهمبودجه دولت، عالوه بر آنکه تأمین
 ی دولت به دلیل وجود کسری بودجههاتواند ایفا نماید. برای مثال، انباشت فزاینده بدهیکننده کل اقتصاد کالن را نیز میثباتبی

همچنین عدم ایفای کامل تعهدات دولت در  در یک کشور شود. تالطمات بازار بدهیتواند منجر به تورم باال و یا باال و مزمن می
ران از شود پیمانکاران و سایر طلبکاکند، چرا که باعث میها، آحاد اقتصادی را در سطح وسیعی دچار معضل میبازپرداخت بدهی

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

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

 رکود اقتصادی شود. 

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

 .بشودثباتی اقتصاد کالن بیی برای عاملبه 

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

 مدتکوتاه ۰.۸
نامه صندوق )اصالح اساس ینسل نیب یهادر بودجه با در نظر گرفتن بده بستان یمنابع نفت نهیمقدار به یطراح ۰.۸.۸

 ساز(و افزودن نقش ثبات

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

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

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

 نه مقابله نمایند. باید فعاال

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

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

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

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

 گذاری به همراه عملیات بازار بازانتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه ۰.۸.2

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

سالی های درونتوسعه یافته، نحوه استفاده از اوراق بهینه شده و کارکرد حساب واحد خزانه تقویت شود. در این صورت هم شو 
 شود. های مختلف فراهم میطی سالت شوند و هم امکان هموارسازی مخارج دولمدیریت می

گیر مدت دولتی است که نقش نوسانهای بسیار متداول مدیریت نوسانات درآمدی بودجه در دنیا، استفاده از اوراق کوتاهاز راه
ی و های مختلف ممکن است درآمدهای دولت در اثر کاهش درآمدهای مالیاتکنند. در مواقعی از سال و یا طی سالرا ایفا می

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

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

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

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

 گذاری را افزایش دهد. جذب منابع، سرمایه

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

های دولتی در حساب واحد خزانه است. با مولد شدن حساب یکی از برنامه های مربوط به درآمدهای پایدار، مولدسازی سپرده
که از سود حاصل از شی از درآمدهای حاصله را صرف هموارسازی درآمدهای دولت در طی سال نمود؛ به طوریتوان بخخزانه، می
 های غیرمنتظره استفاده نمود.ها بتوان برای جبران درآمدهای محقق نشده و یا پرداخت هزینهسپرده

 مدتمیان ۰.2
 مانکارانیو پ یاجتماع تأمین ،یبا نظام بانک مالی دولت اصالح روابطساماندهی بدهی دولت و  ۰.2.۸

های آتی و جلوگیری از افزایش نرخ های دولت و حصول اطمینان از واگرا نشدن آنها طی سالجهت افزایش پایداری بدهی
دهی شده و های دولت سامانهای آتی الزم است تا بدهیهای دولت در سالگیری دولت و افزایش هزینهسود اوراق و تسهیالت

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

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

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

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

 شود. بهره میبی از این امکان بزرگ

 نظام بانکی اصالح رابطه دولت با  ۰.2.۸.۸

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

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

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

ها خارج شود. با صورت اوراق مالی اسالمی به فروش برسد و از ترازنامه بانکتواند بهها میهای دولت در ترازنامه بانکبدهی
توجهی از دهی شبکه بانکی، مشکل بخش قابلها و افزایش قدرت وامیف معضل نقدینگی بانکاین اقدام و با توجه به تخف

های سود در بازار پول و بدهی، الزم شود. جهت مدیریت نقدینگی، کنترل نرخ اوراق دولت و نرخهای اقتصادی رفع میبنگاه
ها آغاز نماید. این اقدام عالوه بر آنکه قدرت بانک است تا بانک مرکزی اجرای عملیات بازار باز را پس از اصالح ترازنامه
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های دولت به شدت شود نرخ تأمین مالی دولت کاهش یابد و لذا هزینهدهد، موجب میمدیریت نقدینگی را به بانک مرکزی می
 یابد.کاهش می

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

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

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

 توجه قرار دهد. 

 اجتماعی تأمینهای بازنشستگی و اصالح رابطه دولت با صندوق  ۰.2.۸.2

های بازنشستگی و حذف صندوقمشکل ناترازی در منابع و مصارف و کمبود منابع نقد برای پرداخت مستمری  دوجهت رفع 
های صندوق رابطه دولت با ، برنامه اصالحالحات ساختاری بودجهای الزم است در طرح اصمنابع بودجه گی آنها بهوابست

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

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

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

دولت از  یآنها به منابع عموم یها و کاهش وابستگعوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق یمتنظالف( 
مشاغل سخت و  یینتع ی،بازنشستگ یازبندینظام امت ی،منداحراز، زمان بهره یطو اصالح شرا یبازنگر یقطر
و  یبازنشستگ یهااصالح ساختار صندوق یچگونگ ی،سنوات یشافزا یمه،نرخ حق ب یبو ترک یزانم آور،یانز

  یو بازنشستگ یاجتماع هاییمهبر امور ب یاعمال نظارت راهبرد
 جامع نظام اجرای پذیر،آسیب اقشار از حمایت جهت در ایبیمه هایمعافیت اصالح و ساماندهیب( 
 بهبود و فرآیندها اصالح جهت در بازنشستگی هایصندوق اجرایی هایرویه یکپارچگی اجتماعی، تأمین
 بازنشستگی هایصندوق گذاریسرمایه نظام بهبود و هدف جامعه به رسانیخدمات

 را اجتماعی تأمینتعهدات مالی ساالنه دولت به صندوق  و شیوه پرداخت میزان، سازمان برنامه و بودجه ۸۹۳۱از سال  -2
 مند و شفاف نموده و در سند بودجه منعکس کند.قاعده

با توجه به عدم کفاف منابع درآمدی دولت، ایجاد هر گونه معافیت یا امتیاز در حوزه تأمین اجتماعی که بار مالی جاری  -3
ن تمهید و تدار  منابع درآمدی پایدار و کافی توسط مجلس شورای اسالمی یا هیأت و یا آتی برای دولت دارد، بدو

 دولت ممنوع شود.
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یک ی از عوام ل ایج اد ب دهی دول ت ب ه  اجتم اعی ت أمین( قانون 2۱( ماده )۸درصد حق بیمه موضوع بند ) ۹از آنجا که  -4
 مورد بازتعریف شود.  اینمیزان مشارکت دولت در صندوق تأمین اجتماعی است، الزم است قواعد 

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

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

 صورت پذیرد.در یک زمانبندی مشخص رفاه اجتماعی 
 اصالح رابطه دولت با پیمانکاران ۰.2.۸.۹

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

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

 های قطعی دولت به پیمانکاران به اوراق مالیتبدیل بدهی  
 فروش اوراق در بازار توسط دولت به خریداران خاص و پرداخت عواید حاصل از آن به پیمانکاران 
 گذاری اوراق برای دریافت تسهیالت بانکی ایجاد امکان وثیقه 
 های مقرر جهت حفظ و ارتقاء اعتماد آحاد اقتصادی به دولتتعهد کامل دولت به پرداخت سود این اوراق در زمان 
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 پارادایم حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه 5

 قاعده مالی و شفافیت حداکثری، دو پارادایم اصلی حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه هستند.

 قاعده مالی 5.۸

 وهای ساالنه کسری بودجه میزان مالی، قاعده اساس برر واقع نقشه راه و معیار سنجش رسیدن به اهداف است. ه مالی ددقاع
 تواندکه در کنار یک برنامه اقتصاد کالن جامع برای طرح، می گیرندمی شکلشده، مشخص قاعده با دولت تضامین و تعهدات

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

 اقتصاد ،شودمی دوار کشور پولی نظام به زمان طی که فشاری با انباشت، این مدیریت عدم صورت در. نمود تقویت نیز را تولید
 اصلی هایمؤلفه به عنوان هاکسری این مالی تأمین و ایجاد نحوه دیگر، سوی از. شودمی ارز نرخ جهش و باال تورم بحران وارد
 .رندیمورد توجه قرار گ دیکه با هستند تولید محر  و کالن اقتصاد سازثبات هایسیاست جزء ،مالی قاعده

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

ای ها و تضامین به نهادهای مختلف تدقیق شده و عملیات فرابودجهزیرزمینی تعیین شوند. در این قانون، سازوکار ایجاد بدهی
 متوقف خواهند شد. 

 در بخش عمومی شفافیت 5.2

صالحات و شفافیت حداکثری، پارادایم حاکم بر طرح اصالحات ساختاری بودجه جهت اطمینان از حمایت عموم مردم از ا
که البته  توان اقدامات زیر را در دستور کار قرار دادجلوگیری از بروز و ایجاد فساد و رانت است. در راستای تحقق این امر می

 موارد متعدد دیگری نیز الزم است به آن افزوده شود:

 نیاز است: یبخش عموم معامالتدر  یتشفاف یشافزامنظور  به  

o  هیانتخاب بر پا ای تیصالح دییمانند نظام تأ ییهاروش مناقصات، یقانون برگزار 2۱ماده  تیبا استفاده از ظرف 
 کاربهتوسط هیأت سه نفره،  فاتیتر  تشر بیانتخاب بر اساس مذاکره در صورت تصو ایارزش(  ای) تیفیک

ضوابط  یقانون اساس ۸۹۱اصل  اراتیبا استفاده از اخت رانیوز هیأتبه این منظور نیاز است تا  د.نگرفته شو
 رمجموعهیز یواحد بودن نهادها نفعیذمساله  ،مناقصاتدر قانون همچنین باید کند.  بیماده را تصو نیا یاجرا

 . ردیمد نظر قرار گ یدر صورت وجود بخش خصوص مناقصاتدر  هاآنو عدم امکان مشارکت  یدولت یهادستگاه
o قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر  ۳ماده  ییاجرا ینامهنیآئ ،یبخش عموم معامالتدر  تیشفاف جادیمنظور ا به

 یمشمول قانون برگزار یهادستگاهمتوسط و بزرگ  معامالتمراحل  یتمام یاجرا یکیسامانه الکترون جادیا
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 ،یمال یهاصورت ،یبخش عموم معامالتدر  کنندگانشرکت یتمام کهیطوربه  ،شود ییو اجرا نیتدو مناقصات،
 .دنریدر دسترس عموم قرار گ یدر بخش عموم معامالت یبرگزار جیو نتا هاآنارائه شده توسط  یشنهادهایپ

 داری کشور، قانونی مشتمل بر جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاهبه منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه
گونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود؛ به طوری که بر اساس بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چنظام رتبه

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

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

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

 مور در ارتباط است، أآن م یتیشغل حاکم یکه با حوزه خدمات یانتفاع یخصوص یهاشرکتاستخدام در 
 محروم شوند. 

 ناشناس کارگزارسهام به  یواگذار یبرا یمقامات حکومت فیمنظور تکلبه ،هاییدارا یافشاثبت و  ستمیعالوه بر س 
 شود.  جادیسهام به کارگزاران ناشناس ا تیریمد یواگذار ستمیس

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

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

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

 . است ارائه شدهنفت به پیوست 

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

همت  دو گزارش توصیفی و تجویزی بهاست.  راحی شدهایجاد ثبات در اقتصاد کالن و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی ط
پردازد، با لحاظ های کشور تهیه شده است. گزارش حاضر که به مباحث ایجابی میهکارشناسان سازمان برنامه و بودجه و دانشگا
در چهار محور  و بلندمدت رامدت های کوتاهبندی اقدامات پیشنهادی پرداخته و برنامهتوان فنی، مالی و اجرایی کشور، به اولویت

های است. بر اساس تعامل با دستگاهکرده  یبندو ثبات اقتصاد کالن طبقه دار،یپا ییکارا، درآمدزا کردنهیبودجه، هز ینهاد تیتقو
نظام  ها در حال تدقیق و تکمیل هستند. برنامه اصالحات اقتصادیاجرایی و دریافت نظر کارشناسان و خبرگان این حوزه، برنامه

 کند. است و جزییات آن حین اجرا متناسب با شرایط و امکانات کشور تغییر می بر و چندین سالهمالیه دولت، ماهیتا زمان

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

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

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

 

  



 

 

 


