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 كل كشور 1401ه بودجه سال بررسي اليح

 بودجه به زبان ساده. 2

 

 

 

 
 

 

 «های زیبایی چاپ کردیم...ما اسکناس»

 برنهارد کروگر

 

  *های اسکناس چاپ شده در عملیات برنهارد آلمان علیه انگلیس طي جنگ جهاني دوم. تصاويری از بسته1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که به نام افسر مجری آن )برنهارد کروگر( نامیده شد، ارتش آلمان تالش داشت با انتشار حجم زیادی اسکناس مشابه در این عملیات  *

ماند اسکناس رایج در انگلستان، ارزش پول آنجا را تضعیف و اقتصاد را با تورم شدید متالشی کند. این عملیات در میانه راه  لو رفت و ناکام 

 سازی آن مجبور به نشر اسکناس جدید شد.ای زیاد بود که انگلستان برای خنثیشده به اندازهو توزیع  های چاپاما حجم اسکناس

 

 دهیچک

کند. برای خواندن این گزارش، سواد ارائه می 1401این گزارش، تصویری غیرفنی از الیحه بودجه سال 

داد گرد شده و جزئیات نادیده گرفته سازی، اعمنظور سادهمقدماتی مالی یا اقتصادی خاصی نیاز نیست. به

در داخل کادر  چندان ضرورینهیا  ترتومان )همت( است. موارد اندکی پیچیده میلیارد . ارقام به هزارنداشده

 در پی روایت صرفاً حاضرخواندن آن به وقت دیگری موکول شود. گزارش  ،نوشته شده تا در صورت تمایل

کننده بهتری ای خود، همراه و دنبالتا بتوانند با تقویت دانش بودجه استوم برای عمفنی بودجه به زبان غیر
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برای تصمیمات وکالیشان در مجلس بوده و با درک بهتر نسبت به شرایط موجود، انتظارات خود از فرایند 

ها برای بررسی فنی و راهکارهای اصالحی پیشنهادی مرکز پژوهشهای بودجه را تعدیل کنند. گزارش

 شود. های دیگر منتشر مییندگان در گزارشنما

 ليتبد از یریجلوگ... ، 1401بودجه  یقابل تصور برا ياصل تياولو دهدينشان م گزارش نيا

 ميرتح از يناش فشار جهینت)در رانيا اقتصاد و الير هیعل یبرنهارد شبه اتیعمل بستر به بودجه

 .اصالح بودجه( است یبرا يخيتار یهاتعلل و ظالمانه

 

 مقدمه

شود. سندی که برخالف شعار و حرف و سخنرانی، مالی شیوه اداره حکومت خوانده می آینهمعموالً  بودجه

د و مردم نیز چه وظایف متقابلی در قبال نکنها چگونه حکمرانی میدهد حکومتعدد و رقم نشان می با

هد که دولت و مجلس چه دعنوان یک میثاق عمومی نشان میآن دارند. سند بودجه همچنین به

 هایی برای توسعه و بهبود امور دارند.برنامه

ای العادهبینی فوقدهنده شیوه حکمرانی در یک کشور است، قابلیت کفبودجه عالوه بر آنکه نشان

نگاه به ارقام بودجه برای  معنایبه، ایبیني بودجهكفدهد. نیز به ناظران عمومی و فعاالن اقتصادی می

حدود زیادی دقیق  یی چگونگی اداره اقتصادی )و حتی سیاسی و اجتماعی( کشور در سال آتی، تاپیشگو

ای، موارد درج های بودجه، فروض استفاده شده برای تنظیم، اولویتبودجهاست، چراکه شیوه تنظیم 

 د. نهای فراوانی باشد حاوی نکتهنتوانهمگی می و حتی موارد درج نشده، شده و برجسته شده

شود. می منظور آشنایی عموم، بر یکی از وجوه بودجه تمرکز بیشتریساله در این گزارش، بههمه

نمایی در بودجه، شیوه های قبل عبارت بودند از: واقعهای سالبرخی از محورهای برجسته شده در گزارش

ای چندگانه داخل هگیری در مورد درآمدهای نفتی، عمران در بودجه، شفافیت و بودجه، بودجهتصمیم

، «بر عملکردمبتنی»ریزی موسوم به بودجه، درآمدهای اختصاصی و متفرقه، کسری در بودجه، بودجه

 ...ه وجهای اختیاری و صالحدیدی بودهای استانی، بخشتحریم و بودجه، بودجه

م شویم و خواهیدر گزارش امسال برخالف سالیان گذشته، بر یک جنبه سلبی بودجه متمرکز می

های و خرابکاری رهای مکرعملی، اهمال، تعللشده بیرونی همراه با بیگفت که مجموع شرایط تحمیل

ترين كاركرد اصلي مهمریزی در ایران را به جایی رسانده است که های گذشته، بودجهمتعدد در بودجه

در آن چیزی  نه در آن چیزی است كه قرار است انجام دهد، بلکه 1401مورد انتظار از بودجه 

 است كه نبايد انجام دهد.

زنیم حرف می 1401کنیم تا بدانیم وقتی از بودجه در این گزارش، ابتدا کلیات ارقام بودجه را مرور می
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رسیم زنیم. سپس معیارهای متعارف بررسی بودجه را مرور کرده و از آنجا به این نتیجه میاز چه حرف می

تواند باشد. چه می 1401ایط گذشته و حال، معیار اصلی بررسی بودجه که با توجه به کیفیت بودجه و شر

به کسری  ،)در کنار سایر موتورهای تورم مانند نظام بانکی( سپس با مرور مفهوم تورم و ارتباط آن با بودجه

کنیم. گزارش امسال یک بودجه سال جاری پرداخته و درنهایت مسیرهای عمومی رفع آن را بررسی می

 جایزه نیز طرح کرده است! سؤال با

 

 ارقام بودجه

ها هزار میلیارد تومان است. بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت 3631رقم بودجه امسال 

هزار میلیارد  2231و بقیه معادل بودجه عمومي هزار میلیارد تومان  1505شود. از این رقم، تقسیم می

 است. تيهای دولها و بانکبودجه شركتتومان، 

یعنی دخل  کنیم؛یاد می «بودجه»عنوان درواقع همان چیزی است که از آن به بودجه عمومي

های دولتی و ادارات )شامل حقوق و دستمزد و مخارج دولت )نفت و مالیات و...( و خرج دولت و دستگاه

بته نیاز به فرصت دالیل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البه ی دولتیهاعمرانی و...(. بودجه شرکت

ها سرمایه عمومی دلیل آنکه این شرکتشود. هرچند، قاعدتاً بهطور کامل بررسی نمیکافی، در مجلس به

 و میزان ورودیآنها  ییاهستند، از بابت حقوق مردم و نمایندگان مردم در مجلس باید دخل و خرج و کار

ده بودن( شان از بودجه عمومی )در هنگام زیانتیبه بودجه عمومی )برای بهبود منابع دولت( یا دریافآنها 

 بررسی شود. 

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از های دولتی، بانکای از مصارف بودجه شرکتسهم عمده

های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی شود که با پیشنهاد هیئتمنابع داخلی آنها تأمین می

شود. کشور ارسال می برنامه و بودجهجهت درج در الیحه بودجه به سازمان شود و مربوط تصویب می

ریزی در کشور، نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه درواقع یکی از ابهامات کنونی بودجه

های جاری هاست. این فرایند عوارض متعدد دیگری نیز ازجمله در بخش هزینههای دولتی و بانکشرکت

شود. هایی از آن باعث رنجش افکار عمومی میق و دستمزد دارد که هرچند وقت یکبار بروز نمونهو حقو

نفعان این بخش( اصالحات در این ذی تنیدهدرهمغیرحقوقی )ازجمله شبکه نیز حقوقی و -به دالیل فنی

 رود.کندی پیش میبخش به

منابع و و  ابع و مصارف عموميمندر بخش منابع و مصارف خود، دو جزء دارد.  بودجه عمومي

. منابع عمومی (نباید اشتباه گرفته شودمنابع عمومي با رقم بودجه عمومي رقم ). اختصاصي مصارف

وارد یک استخر عمومی درآمدها شده و سپس بین مصارف عمومی مختلف تقسیم  همگیمنابعی هستند که 

ایجادکننده درآمد حل مصرفشان، همان دستگاه منابعی هستند که ممعمواًل  اختصاصی، اما منابع شوند.می
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ریزی، بهتر است تمام درآمدهای دولت ابتدا بنابر اصول بودجه .ها(ها یا دانشگاهاست )مانند درآمد بیمارستان

 گیری شود. اختصاصیبه یک استخر درآمدهای مشترک وارد شده و سپس در مورد محل مصرف آنها تصمیم

که این درآمدها وارد استخر مشترک نشده و با یک لوله انتقال مستقیم، به محل  شودکردن درآمد باعث می

اختصاصي كردن گیری کرد. مصرف مورد نظر برسد و درنتیجه نتوان در مورد محل مصرف آن تصمیم

در معموالً  شود،ای اختصاصی مییک خاصیت بد دارد و آن اینکه درآمدی که در یک سال بودجهدرآمدها 

شود. اختصاصی کردن گیری مجلس نیز خارج میماند و از حوزه تصمیمبعد هم اختصاصی باقی می هایسال

گیری دولت و مجلس، یک خاصیت بدتر هم دارد و آن اینکه خیال بر محدودیت حوزه تصمیم درآمد عالوه

وری زه بهبود بهرهکند و درنتیجه پاسخگویی و انگیکننده منابع را از بابت اختصاص درآمد راحت میدریافت

عارضه دیگر درآمدهای اختصاصی این است که برد(. )اگرچه انگیزه کسب درآمد را باال می دهدرا کاهش می

 محلممکن است در برخی مواقع، مخصوصاً در مورد برخی عوارض یا جرائم و امثالهم، انگیزه کسب درآمد از 

زم و بهینه مضاعف کند، زیرا دستگاه ایجادکننده درآمد اجازه داده شده در قانون بودجه را بیش از اندازه ال

 کند به خودش داده خواهد شد.داند، هر درآمدی که کسب میمی

ع و مصارف درصد از بودجه عمومی، مناب 91هزار میلیارد تومان، معادل  1372در بودجه سال آینده، 

ختصاصی است عمومی، منابع و مصارف ا درصد از بودجه 9هزار میلیارد تومان، معادل  133عمومی و معادل 

های اختصاصی درصد از آن صرف هزینه 86منابع اختصاصی، قرار است حدود  تومان هزار میلیارد 133که از 

 ها خواهد شد.های ایجادکننده درآمد شود و بقیه صرف بودجه عمرانی اختصاصی این دستگاهجاری دستگاه

منابع و مصارف شود، تیار و ابتکار دولت و مجلس دانسته میعنوان حوزه اخبهمعموالً  گفتیم آنچه

ای، در های بودجهاست )و نه منابع و مصارف بودجه عمومی(، بنابراین، متعارف است که تحلیل عمومي

ش بر این شود. ما نیز در ادامه گزاردهنده آن انجام میمورد منابع و مصارف عمومی و اجزای تشکیل

 د.بخش متمرکز خواهیم ش

ها و درآمدهای درآمدها شامل مالیات .1 :شاملبندی کلی، منابع عمومی از سه محل در یک تقسیم

از فروش  سایر منابع ناشی عایدات نفتی )و .2( …غیرمالیاتی )مثل جرایم، اجاره امکانات دولتی و

ز شامل ومی نیشود. مصارف عم( تشکیل می...استقراض )در قالب فروش اوراق و .3های ملی( و سرمایه

 .3و  گذاری )معروف به عمرانی(سرمایه مصارف .2های مصرفی )معروف به جاری( هزینه .1 :سه بخش

 است. 1ول به شرح جد 1401بازپرداخت اصل و سود استقراض است. ارقام مرتبط با این موارد در بودجه 

از محل فروش سرمایه ملی تأمین دلیل آنکه ها از محل نفت و امثالهم بهای، دریافتدر اصطالح بودجه

وقتی  :شوند. دلیل آن هم مشخص استمحسوب میای واگذاری دارايي سرمايهشود، نه درآمد، بلکه می

گویید درآمد کسب کردم. همچنین، شما برای گذران امور خانواده، بخشی از سرمایه خود را بفروشید، نمی

وقتی شما از کسی صدهزار  :یل آن نیز مشخص استفروش اوراق قرضه و امثالهم نیز درآمد نیست. دل
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ای، به استقراض و گویید صدهزار تومان درآمد کسب کردم. در اصطالح بودجهگیرید نمیتومان قرض می

شود، زیرا دولت در قبال گفته می واگذاری دارايي ماليمنظور تأمین مالی در بودجه نیز ایجاد دین به

 دهد.گیرد، یک برگه اوراق بهادار و امثالهم )دارایی مالی( به آنها میقرضی که از مردم و بازار می

درآمد است.  ای، هر آنچه از محل فروش سرمایه کشور و یا استقراض نباشد،بندی منابع بودجهدر تقسیم

لیات ، اما غیرماها. مالیات که مفهوم مشخصی داردها و غیرمالیاتدرآمدهای دولت دو دسته کلی دارد: مالیات

ی(، شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت )مثل درآمد حاصل از اجاره دادن یک سالن ورزشی دولت

 یا پردازیدمبلغی که بابت دریافت گذرنامه میمثاًل درآمدهای حاصل از فروش خدمات و کاالهای دولتی )

سارات م و خیاز جرا نام در آزمون سراسری( و درآمدهای حاصلدرآمد سازمان سنجش از فروش کارت ثبت

 شوند. ایر میو خسارات محیط زیستی( و س یمجرا یا جریمه غایبان خدمت سربازی یا جرایم رانندگیمثالً )

های ینهطور که گفتیم، طرف مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد: هزینه )معروف به هزهمان

ای، مبالغی که صرف ایجاد . در ادبیات بودجهعمرانی( و بازپرداخت دیون بودجهجاری(، عمرانی )معروف به 

ايي تملک دارشوند و به آنها بندی نمیشوند )عمرانی(، هزینه طبقهای جدید مییک دارایی سرمایه

ای سرمایه شود، زیرا پولی که خرج شده برای به تملک درآوردن یا ایجاد یک داراییگفته میای سرمايه

تملک م( نیز به داخت بدهی و دیون )مثالً بازپرداخت اصل اوراق و امثالهشود. از بازپربرای کشور صرف می

های تسویه بدهی وشود، زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است یاد می دارايي مالي

 کند.آوری میرا از دست آنها جمع - مانند اوراق قرضه – های مالی در دست افرادخود، دارایی
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   1401. تصوير كلي منابع و مصارف عمومي در اليحه بودجه سال 1جدول 
 (است شده گرد( )ارقام تومان اردیلی)واحد ارقام هزار م

 (1372مصارف ) (1372منابع )

 درآمدها

(664) 

 هامالیات

(527) 

 (134ها )شرکتمالیات _ 

مالیات دستمزد کارمندان دولتی _ 

(24) 

بخش مالیات دستمزد کارکنان _ 

 (23خصوصی )

 (33مالیات مشاغل و اصناف ) _

 (4های بر درآمد )سایر مالیات _

 (27مالیات بر ثروت ) _

 (78مالیات بر واردات ) _

 (149افزوده )مالیات ارزش _

افزوده برای بهداشت و مالیات ارزش _

 (37درمان )

سایر مالیات کاال و خدمات )مالیات  _

قال وانتسیگار، عوارض خروج، نقل

 (18خودرو و ...( )

هزينه 

 )جاری(

(965) 

 (279حقوق و دستمزد )_ 

بازنشستگان و بخش دیگری از حقوق و  _

 (329دستمزد )

استفاده از کاال و خدمات )مثل حق اجاره  _

ها، هزینه آب و برق ادارات و برخی ساختمان

( )...60) 

 یارانه خرید ویارانه )غیر از یارانه نقدی  _

یارانه سود تسهیالت  مثل تضمینی گندم

 (8مسکن ، شیر و ...( )

 (289ایر )س _

ز ا، یارانه نان و بخش دیگر یارانه نقدی نکته:

 شوندمی منعکس« 14»تبصره  مصارف که در

جزء تراز جمع منابع و مصارف بودجه نیست، 

بلکه صرفاً در احکام بودجه در مورد آن، 

ها کردن یارانه براساس قانون هدفمند

شود. درواقع یک بودجه گیری میمتصمی

کوچک داخل بودجه، اما بدون لحاظ شدن در 

 جمع منابع و مصارف بودجه است.

 غیرمالیات

(136) 

  فروش خدمات و کاالهای دولتی

(18) 

 ( 87حاصل از مالکیت دولت) 

 ( 10جرائم و خسارات) 

 ( 21سایر) 

 (252ای )عمرانی( )و تملک دارایی سرمایه ایجاد (408نفت( )عمدتاً فروش و واگذاری سرمایه ملی )

سعه استقراض و ایجاد دین و امثالهم مانند برداشت از صندوق تو

 (299ملی )
 (155تسویه استقراض و دیون و امثالهم )

 

 2)با و بدون احتساب تورم( در جدول  1400نسبت به قانون  1401میزان رشد ارقام الیحه بودجه 

 1:آمده است

 

  

                                                 

محاسبه  (شوندبینی ارقامی که درنهایت امسال محقق میرد بودجه )یعنی پیشکبهتر این است که رشد نسبت به عمل. 1

 کنیم.ر میظنتر شدن گزارش از این کار صرفدلیل جلوگیری از پیچیدهشود اما به
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   1401رشد منابع و مصارف عمومي در اليحه بودجه سال . 2جدول 

 عنوان
 رشد درصد

 ياسم

  يرشد واقع درصد

 تورم( اثر حذف)با 

 5 46 یعموم منابع

 7 49 درآمدها

 16 62 یاتیمال یدرآمدها

 62 127 هاشرکت بر اتیمال

 1 41 یدولت کارکنان دستمزد اتیمال

 8 51 یخصوص بخش کارکنان دستمزد اتیمال

 41 97 اصناف و مشاغل اتیمال

 (74) (64) درآمد بر یهااتیمال ریسا

 (42) (19) ثروت بر اتیمال

 2 42 واردات بر اتیمال

 21 69  *افزودهارزش اتیمال

 51 111 درمان و بهداشت یبرا افزودهارزش اتیمال

 (29) (6) (…و  ل خودرووانتقاعوارض خروج، نقل گار،یس اتیکاال و خدمات )مال اتیمال ریسا

 (18) 15 اتیمال از ریغ یدرآمدها

 (12) 23 یدولت یفروش خدمات و کاالها

 28 79 دولت تیحاصل از مالک

 (32) (5) جرائم و خسارات

 (65) (51) ریسا

 30 81 )عمدتاً نفت( یمل هیسرما یو واگذار فروش

 (19) 13 توسعه ملی و ایجاد دین و امثالهم مانند برداشت از صندوق استقراض

 5 46 یعموم مصارف

 (1) 38 (ی)جار هانهیهز

 23 73 (ی)عمران یاهیسرما ییو تملک دارا جادیا

 20 68 و امثالهم ونیاستقراض و د هیتسو
 ست.بوده ا درصد 90درصد( درواقع رشد این بخش حدود باالی  3درصد به  4با توجه به کاهش یک واحد درصدی سهم این بخش )از  *

. سال( است انیتا پا درصد 40 فرض باتورم ) حدف اثربا  ای یرشد واقع ،همان رشد بدون احتساب تورم و عدد دوم ای یاسمعدد اول، رشد  **

 .ارقام گرد شده است(باشند. دهنده کاهش میارقام داخل پرانتز نشان)انجام شده است  1400محاسبه رشد براساس سقف اول قانون بودجه 

 

با احتساب تورم نسبت به بودجه سال  1401دهد که بودجه به ارقام رشد واقعی نشان می توجه

تواند چندان به تحریک رشد اقتصاد ست که بودجه نمیاو این بدان معن رشد قابل توجهی نداشته 1400

زا از مسیرهای تورمبودجه )پس از کسر تورم(  قابل توجه سوی منبسط کردنکمک کند. البته حرکت به

بیش از در حاالتی تواند ست میا رودر شرایطی که طرف عرضه اقتصاد نیز با مشکالت خاص خود روبه

نتیجه اینکه اگر هم قرار است رقم واقعی بودجه  آنکه به تحریک رشد منجر شود، بر آتش تورم بیفزاید.

از مثالً ) انجام شود پولباید از مسیری غیر از چاپ  ،)پس از کسر تورم( زیاد شود و انبساط صورت گیرد
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راحتی و بدون جهش زیاده از حد نرخ بهره یا طریق افزایش استقراض تا حدی که بازپرداخت آن به

تخریب بیشتر اقتصاد صورت گیرد. در مورد این مسئله باید مراقب عدم تحقق سایر منابع دولت که 

 شود نیز بود(. می انصورت معمول در طول سال با افزایش میزان انتشار اوراق جبربه

طور محسوسی نسبت به سالیان گذشته کاهش رسد در بودجه امسال، میزان استقراض بهنظر میبه

های بودجه گفته شده که اگر درآمد نفت محقق نشود منابع یافته است. البته همزمان در یکی از تبصره

هتر است اما در صورت بروز )عدم محقق نشده با استقراض جبران خواهد شد. این امر از چاپ پول ب

جای آن(، میزان اوراق استقراضی را همانند سالیان اخیر باال تحقق نفت و جایگزین شدن استقراض به

بینی کرد که در سال آتی نیز مشابه چند سال گذشته بخشی از منابع شامل توان پیشخواهد برد.  می

ولتی و... محقق نشده و در عمل میزان اوراق دهای درآمدهای مالیاتی و گمرکی، واگذاری شرکت

استقراضی نسبت به عدد الیحه افزایش یابد. در صورت تحقق کامل سایر منابع و عدم نیاز به جایگزینی 

داد که مقدار استقراض نسبت به وضعیتِ بسیار  1را ارائه بسته مکمليتوان در طول سال می ،آن با اوراق

 خرج منابع عمرانی و تحریک رشد شود. طور اختصاصی صرفاً به یافته فعلی زیاد شود اماکاهش

های سال ، روند تغییرات سهم اجزای منابع و مصارف بودجه عمومی را در قوانین بودجه1نمودار 

های ودجه سالبکند. با توجه به بیش برآوردهای معمول در قوانین مقایسه می 1401بودجه  الیحهاخیر با 

( شوندیق ممحق تیکه درنها یارقام ینیبشیپ یعنیعملکرد بودجه ) با مقایسهت که اس نیبهتر اگذشته، 

 .(میکنیر مظنکار صرف نیشدن گزارش از ا تردهیچیاز پ یریجلوگ لیدلمحاسبه شود اما به

 

  

                                                 

 با ارائه متمم بودجه. 1
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 های اخیر. تغییرات سهم اجزای منابع و مصارف بودجه عمومي در سال1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1401و الیحه بودجه سال  1400تا  1398های قوانین بودجه سال: خذأم

 

های های جاری از کل هزینهآید این است که سهم هزینهمینمودارهای باال براز  یطور کلبه آنچه

گذاری و بازپرداخت دیون خود را از کل مصارف دولت کاهش یافته است و دولت قصد دارد سهم سرمایه

دلیل افزایش ها بلکه بههزینه دلیل کنترلجاری عمدتًا نه به هایلبته کاهش سهم هزینه)ا بیشتر نماید

هرچند دولت  یها. در سوی دیگر، سهم مالیات از کل هزینهسهم بازپرداخت دیون اتفاق افتاده است(

ه و حفظ شد 1400کاهش یافته ولی درصد قانون بودجه  1399و  1398های نسبت به قانون بودجه سال

دولت برنامه دارد تا با اصالح سیاست ارز ترجیحی، منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را 

 ویژه به شکل انتشار اوراق مالی، استفاده نماید. های گذشته از ابزار استقراض، بهافزایش داده و کمتر از سال
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1401الیحه  1400قانون بودجه  1399قانون بودجه  1398قانون بودجه 
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هزینه های جاری عمرانی بازپرداخت دیون
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تركیب منابع عمومي دولت( ب

درآمدها فروش سرمایه استقراض
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أثیرات آن بر تن که تصمیمات کالن دولت و لوایح و قوانین بودجه سالیانه، عالوه بر این ارقام کال

ا یدهند، جزئیاتی درخصوص نحوه تقسیم اعتبارات میان موضوعات مختلف کل اقتصاد را نشان می

ودجه فالن بهای اجرایی مختلف در بردارد و در خبرها و حواشی مربوط به بودجه بیشتر بر رشد دستگاه

 شود. دستگاه اجرایی و دالیل آن متمرکز می

 

 هادستگاه يخوانبودجه

 از یکی. شودمی ارائه عمومی مصارف از متنوعی هایبندیدستهانه، یسال در سند بودجه سالههمه

 دولت وظایف یا کارکرد براساس عمومی مصارف تقسیم (،6) شماره جدول در شده ارائه هایبندیدسته

در این  ،مثال برای. گیردصورت می 1اکشوره میان مشترک المللیبین بندیتقسیم یبرمبنا که است

 پول خود بودجه در بهداشت یا اجتماعی رفاه برای میزان چه دولت که شودمی مشخص بندیدسته

در نظر گرفته شده  پول براساس عمومی مصارف در دیگر مهم بسیار بندیتقسیم. است کرده بینیپیش

 بودجه (7) شماره جدول در که بندیتقسیم این. ستا بگیربودجه اجرایی هایدستگاه از هریک برای

 را کنندمی استفاده دولت عمومی بودجه از نحوی هر به که هاییدستگاه تمامی لیست شود،می ارائه

 از یکی از را خود منابع کنند،می استفاده عمومی بودجه از که هاییدستگاه ریسا. شودیم شامل

 .کندمی دریافت جدول این در شده مشخص یهادستگاه

 وجود( 7) شماره جدول در موجود هایدستگاه تعیین برای مشخصی قاعده که است این جالب نکته

 میلیارد 15000 اعتبار با بهداشت وزارت جدول این در ،های گذشتهدر قوانین بودجه سالمثالً  .ندارد

 میلیارد 11 اعتبار با زمین پژوهشکده و ومانت میلیارد 151 اعتبار با عشایری امور سازمان کنار در تومان

به این جدول  هادستگاه یبعض مجلس و دولت وبرگشت بینرفت با زمان طول در و شتدا قرار تومان

 اند. اضافه شده

است که این جدول مبنای پرداخت پول سازمان برنامه  نیا خاطرهب بودجه( 7) شماره جدول اهمیت

 همرا  نیاست. البته باید ا «یدستگاه»بلکه  ،ستین «یابرنامه»ما  دیگر بودجهعبارت و بودجه است. به

 دستگاه به واقعاً که یپول آن بامعمواًل  بودجه، قانون( 7) شماره جدول در شده درج اعداد که میبدان

یزان، اختیار دارد به همین م بودجه و برنامه سازمان یعنی اینکه .است متفاوت حدی تا شودمی پرداخت

هایی دستگاه عنوان بودجه را بهدرصد( یا هر میزان کمتر از مبلغ درج شده به 10)حداکثر  کمی بیشتر

 کیاما بعد  ،کنند بیتصو قانون در را یزیچ کی است ممکن. هستند اختصاص دهد 7که در جدول 

ج حقوق و دستمزد خر ،)این اعتبارات در هر دستگاه به فراخورشود  زیبه حسابشان وار یگریمبلغ د

                                                 

1. Classification of the Functions of Government (COFOG) 
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 !کارکنان، خرید کاال و خدمات، حقوق بازنشستگان و... خواهد شد(

ماره مرسوم جدول شهای ستگاهدکه تعداد  ه شدهگرفت میتصم 1401 الس بودجه الیحه در امسال،

زارت وعلوم پزشکی و های تک دانشگاهدستگاه )که البته بخش زیادی از آن تک 1200از باالی  (7)

یا و معایب، امزاز فارغ  .پیدا کنددستگاه اصلی کاهش  50به  بود( ،بینیدجای کشور میه در جایعلومی ک

د دارند که امی مدل جدید بودجه، طراحان ،سازی بودن یا نبودنهماهنگی با قانون اساسی و قابل پیاده

موزش را آ یادولت مثل سالمت  فیاز وظا یحوزه مشخص یتهر دستگاه اصلی مسئول در این روش

از دست  و پولشان را شوندمحسوب  یاصل دستگاه ،رمجموعهیز هایدستگاه ایرو س شته باشدبرعهده دا

  .رندیگباصلی  دستگاه

 یمعرف متسال حوزه یاصل دستگاه عنوانبه بهداشت وزارت، 1401 بودجه حهیال( 7) جدول در مثال، یبرا

. با این سازوکار، ندابهداشت وزارت تابع دارو و غذا نسازما یا یشکعلوم پز یهامثل دانشگاه هادستگاه هیبق و شده

  ها در قبال بودجه دریافتی افزایش یابد.پذیری دستگاهطراحان امیدوارند پاسخگویی و مسئولیت

 کی در دستگاه 475 اطالعات رند،یگیم پول چقدر رمجموعهیز یهادستگاه میبدان نکهیا یبرا یول

 یآموزش یواحدها منابع از یگرید ستیل نیهمچن. است شده منتشر بودجه حهیال با همراه یلیتکم لیفا

 تابعه یهاگاهدست دوم سطح درواقع که شده ارائه بودجه حهیال یلیتکم اطالعات لیفا در تابعه یپژوهش و

 دو عمناب و است تابعه یهادستگاه اول ستیل در اصفهان استان یپزشک علوم دانشگاه مثال یبرا. هستند

 ارائه دولج نیا در هستند، پژوهشگاه و عروق و قلب قاتیتحق مرکز که دانشگاه نیا رمجموعهیز دستگاه

 نگارش به نوطم «19» تبصره در هادستگاه مالی ارتباط و تعامل این نحوه که آنجایی از البته. است شده

 .است مبهم آن چارچوب وسازوکار  ،است شده نامهآیین

و  یانهیمخارج هز کیمجموع مصارف هر دستگاه به تفک ،ی( بودجه عموم7ول )در جد ترهامیقد

 ائهار یاختصاص و یعموم منابع محل از( یعمران یهاطرح همان یعنی) یاهیسرما یهاییتملک دارا

دول جهر دستگاه از سه بخش جدول منابع دستگاه،  ی( برا7جدول شماره ) د،یجد . در بودجهشدیم

اد شده است. جدول منابع وزارت فرهنگ و ارش لیدستگاه تشک یهاو جدول برنامه مصارف دستگاه

 .است شده داده شینمازیر ل جدودر  یدستگاه اصل کیعنوان به یاسالم

 

 در سمت منابع 1401اليحه بودجه سال  7جدول شماره های سرفصل .3جدول

 

 

 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

12 

 .شوندیمتأمین  یو درآمد اختصاص یعموم منابع دستگاه از دو محل منابع ،ریزیطبق رویه بودجه

ی عمومی نوآوری که امسال در قالب بودجه انجام شده است این است که نقش دستگاه در تأمین درآمدها

 کسب رد دستگاه مشارکت زانیمستون سوم )درآمد عمومی(  درواقعدیده شده است.  7هم در جدول شماره 

 12 حدود یاسالم ارشادشده که وزارت فرهنگ و  ینیبشیپ ،مثال یبرا. دهدیم نشان را دولت یعموم منابع

 یآمد اختصاصبا در یدرآمد عموم جمع ازوصول کند.  1401را باید در سال  یعموم درآمد از تومان اردیلیم

ل تبصره جدو از یدستگاه اگر .م(تشه)ستون  دیآیم دسته، جمع کل منابع دستگاه ب)ستون هفتم( دستگاه

گفته  الًبطور که ق)البته همان شودینوشته م« 14»تبصره  رقم آن در ستون د،ینما افتیدر یمنابع «14»

در  .شود(برای خودش یک بودجه در بودجه هست و در سقف منابع عمومی منعکس نمی «14»شد تبصره 

 ییاجرا یهاهدستگا شتریکه ب یی. از آنجا)ستون نهم( ردیگینم یپول «14»( وزارت ارشاد از تبصره 1شکل )

 نیاست. اآنها  بعاز منا شتریبآنها  بوده و مصارف یمنفآنها  یکننده دارند، لذا تراز مالدستگاه خرج تیماه

 یعموممنابع ) دولت یعموم منابع محل از دیآیم دستهاختالف که از کسر مصارف دستگاه از منابع دستگاه ب

رشاد حدود وزارت ا یرقم برا نی. اشودیمتأمین  (داشتند مثبت تراز که هادستگاه ریسا توسط شده لیتحص

مع کل جدرج شده است. از  دولت )ستون دهم( یتومان است که تحت عنوان منابع عموم اردیلیهزار م 5

جمع کل  فیبه دستگاه( رد افتهی)اختصاص دولت ی( و منابع عمومدستگاه شده توسط حاصل)دستگاه منابع 

 دستگاه است.  اریکه مجموع منابع در اخت شودیحاصل م)ستون یازدهم( 

 یمصارف از محل درآمدها ،یبه سه بخش مصارف عموم زیرل جدو رینظ زیمصارف دستگاه ن

 ارائه شده است. « 14»تبصره  و مصارف از محل یاختصاص

 

 در سمت مصارف 1401اليحه بودجه سال  7جدول شماره های سرفصل .4جدول 

 

 
 

 

 
 

 ن من در بودجهاستا

منابع استانی از مبلغ است.  ی، منابع استان1401درصد از منابع بودجه عمومی الیحه بودجه سال  33 حدود

هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، یعنی  449به  1400هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال  254

های مالیاتی است و دیگری ناشی از ردیفباالی خاطر رشد درصدی. افزایش منابع استانی یکی به 77رشد 

ای استانی از محل فروش اموال مازاد هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه 15افزوده شدن بیش از 
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 های اجرایی که پیش از این وجود نداشته است. دستگاه

ارات، درصد اعتب 7هزار میلیارد تومان(، حدود  1.372در طرف مصارف از کل اعتبارات )معادل 

مربوط به  رقم به اين معنا نیست كه بقیه بودجه اينهزار میلیارد تومان(.  96استانی است )معادل 

اين قسمت از بودجه در اختیار شورای  تنها استان تهران است. بلکه به اين معناست كه

ی و رؤسای ريزی وريزی توسعه استان )شورايي متشکل از استاندار و معاون برنامهبرنامه

( قرار 2 قانون الحاق (44)احکام دائمي و ماده قانون  (31)موضوع ماده  ها و...ادارات كل استان

شود. بايد توجه داشت كه بخشي از گیری ميگیرد و توسط اين شورا درباره آن تصمیممي

را( و وز برنامه و بودجهصورت متمركز )يعني توسط سازمان بهكه بودجه غیراستاني نیز ـ 

 شود. ميها هزينه در استان شود ـتصمیم گرفته مي

 داشته قابل توجهی افزایش 1400 سال قانون به نسبت 1401 سال بودجهدر الیحه  استانی اعتبارات

(. درصدی 47 رشد )معادل داشته افزایش تومان میلیارد هزار 96 به تومان میلیارد هزار 65 رقم از که طوریبه

طوری ای داشته است بهنسبت به اعتبارات هزینه بیشتریای رشد رات تملک دارایی سرمایهدر این بین اعتبا

 درصد رشد داشته است. 15ای اعتبارات هزینه ودرصد  65ای که اعتبارات تملک دارایی سرمایه

 

 (درصد تومان،)میلیارد    1401. اعتبارات استاني در اليحه بودجه 5 جدول

 عنوان
 قانون

 1400 سال

 سال بودجه اليحه

1401 
 رشد

 ایهزینه اعتبارات مجموع

 (عمومی منابع از)سهم 

23.167 

(8/1) 

26.581 

(9/1) 
15 

 )عمرانی( ایسرمایه دارایی تملک اعتبارات مجموع

 (عمومی منابع از)سهم 

42.689 

(3) 

70.312 

(5) 
65 

 مجموع مصارف
65.856 

(5) 

96.893 

(7) 
47 

 

 22 ()ضریب بازگشت منابع استانی درآمدهایبه  استانی مصارف نسبت 1401 سال بودجه الیحه در

 آن درباره ملی طوربه و ستین هااستان اختیار در استانی درآمدهایاز  درصد 80 نزدیک یعنی. است درصد

 . درصد بوده است 26برابر  1400 سال بودجه قانون در ضریب بازگشت. شودمی گیریتصمیم

 هرمزگان ، کرمان،خوزستان اصفهان، تهران، هایاستان درآمد، نظر از شده مانجا محاسبات براساس

ان . سهم استکشندمی دوشبه را بخش این در دولت مالی بار از درصد 70بیش از  رضوی خراسان و

 گفتهقبالً  که گونههمان درآمد از منظور. باشدمی درصد 54 حدودتنهایی تهران از درآمدهای استانی به

 .شودنمی بندیطبقه درآمد عنوانبه نفت و است مالیاتی درآمدهایعمدتاً  شد،
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 1401. نقشه درآمدهای استاني در اليحه بودجه 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کل کشور. 1401الیحه بودجه سال  مأخذ:

 

بازگشت  ضريب اصطالحاً ها )جاری و عمرانی( به درآمدهای استانی )که مجموع اعتبارات استان نسبت

یلویه هگک، لرستان، ایالم، ستانچسیستان و بلو استان 11برای 1401 سال بودجه الیحه در( شودمی یدهنام

بیش  آذربایجان غربیو  کرمانشاه، اردبیل، خراسان جنوبی، کردستان، لستانگ، خراسان شمالی، و بویراحمد

سایر یش است. این نسبت برای هادرصدی استان از درآمد 100معنای برخورداری بیش از بوده که به 100از 

 .فرماییدمی مالحظه 3شکل  در مختلفهای استان برای را ضریب این مقدار. است 100 از کمتر هااستان

 

 . نقشه ضريب بازگشت استاني3شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 .همان مأخذ:

 رشد شترینبی. است بوده درصد 15 حدود هااستان برای متوسط طوربه استانیای ههزین اعتبارات رشد

 . باشدمی درصد 1کمترین رشد نیز مربوط به استان تهران با منفی  ودرصد  25با  ایالم استان به مربوط
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 ستانا بین این در درصد رشد داشته است که 65 ای استانیمجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه

  شترین رشد را داشته است.بی ،درصد رشد 121با  راحمدیبو و هیلویکهگ

 

 استاني تملک وای ههزين اعتبارات رشد. 6 جدول

 استان
 ایهزينه اعتبارات رشد

 استاني
 استان

 ایسرمايه دارايي تملک اعتبارات رشد

)عمراني(

 یلویه و بویراحمدهگک ایالم

 لرستان خراسان جنوبی

 فارس انگهرمز

 رمحال و بختیاریچها اردبیل

 لستانگ بویراحمد و کهگیلویه

 مازندران ستانچسیستان و بلو

 البرز سمنان

 خراسان جنوبی لستانگ

 تهران کرمان

 کردستان کرمانشاه

 آذربایجان شرقی خراسان شمالی

 خوزستان خوزستان

 یالنگ لرستان

 زنجان  بوشهر

 کرمانشاه بختیاریمحال و چهار

 اصفهان مازندران

 سمنان زنجان

 خراسان رضوی کردستان

 قزوین فارس

 مرکزی آذربایجان غربی

 ستانچسیستان و بلو قزوین

 قم آذربایجان شرقی

 ایالم مرکزی

 همدان خراسان رضوی

 انگهرمز گیالن

 خراسان شمالی همدان

 اردبیل البرز

  یزد یزد

 آذربایجان غربی قم

 کرمان اصفهان

 بوشهر تهران

 65 كشور 15 كشور

 .1401 محاسبات تحقیق براساس ارقام الیحه بودجه :مأخذ
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حدود ( ستانا ساکنین تعداد بر یمتقس استانیای ههزین بودجه)یعنی  استانیای ههزین اعتبارات سرانه

 تومان زاره 830 حدود استانی)عمرانی( ای هسرمای دارایی تملک اعتبارات سرانه و است تومان هزار 314

تومان(،  یلیونیک م) ایالمهای استان برایای ههزین اعتبارات سرانه بیشترین استانی، توزیع نظر از. است

 سرانه کمترین و باشدمیتومان(  هزار 731هگیلویه و بویراحمد )کو  تومان(هزار  734خراسان جنوبی )

خراسان ومان( و تهزار  183هزار تومان(، البرز ) 122تهران )های استان به مربوط استانیای ههزین اعتبارات

 اعتبارات انهسر بیشترین)عمرانی( ای هسرمای دارایی تملک اعتبارات نظر از. است هزارتومان( 214) رضوی

و بوشهر  ومان(هزارت 2.305هزارتومان(، ایالم ) 2.556کهگیلویه و بویراحمد )های استان به مربوط مرانیع

 به وطمرب نیز)عمرانی( ای هسرمای دارایی تملک اعتبارات سرانه کمترین. ( استهزارتومان 1.816)

 (هزارتومان 379)حدود  فهاناص و( تومان هزار 325)حدود  البرز(، تومان هزار 138)حدود  تهرانهای استان

 استانی هبودج و استان محرومیت یا یافتگیتوسعه مورد در کنید سعی شده ذکر ارقام به توجه با. است

بیشترین سرانه اعتبارات  اینکه چرا ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی،مثالً  کنید. برقرارای هرابط

 البرز، اصفهان کمتر؟ گیرند و امثال تهران،استانی را می

 

 1401ای در اليحه بودجه . نقشه سرانه اعتبارات هزينه4شکل 
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 1401ت عمراني در اليحه بودجه ا. نقشه سرانه اعتبار5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .همان مأخذ:

 

 معیارهای بودجه

 صورتفتد که در ااشد چه اتفاق خاصی میای دارد و اگر بودجه وجود نداشته بنظر شما بودجه چه فایده به

 مسائلنظر از اگر قرار باشد اداره امور مالی دولت براساس بودجه نباشد، صرفمثالً  افتد؟وجود آن نمی

جهت مهم است از آن ،بديهي ظاهراًال ؤآید؟ پاسخ به این سقانونی مرتبط با آن، آیا آسمان به زمین می

 کمک کند. 1401به شناسایی معیار اصلی مورد توجه در بودجه  تواندکه پاسخ دقیق به آن می

 باید گفت، در وضعیتی که بودجه وجود نداشته باشد:سؤال  پاسخ به این در

  تأمین  طور سالم برایتواند بهخورد و دولت نمیهماهنگی میان دخل و خرج دولت به هم می

 مخارج خود کسب منابع کند،

  کند، امورات جاری خود ور روزمره براساس درآمدهایی که کسب میطشود بهدولت مجبور می

بدون داشتن افق  ،«از این ستون به ستون دیگر فرج است»را رفع و رجوع کند و مدام با تصور 

 د،دهشده، ادامه حیات ریزیبرنامه

  مدی، در رونق درآمثالً  تواند سیاستگذاری اقتصادی از مسیر بودجه داشته باشد ودولت نمی

آوری شده استفاده کند و مانند یک درآمدها، بتواند از آذوقه جمع رکودِ کمتر مصرف کند که در زمستانِ

 ،ضدچرخه اقتصاد عمل کند( اصطالحاً اهرم، رونق را به اقتصاد برگرداند )

  آموزشمثالً نهاده شده است ) اشتواند برای عمل به وظایفی که براساس قانون بر عهدهدولت نمی 

 و درمان با کیفیت( سند مالی متناسب داشته باشد،

  عمران و مثاًل خود ) نیموکلداده شده به های توانند برای عمل به وعدهنمایندگان نمی
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دهند. همچنین برای انجام وظایف نظارتی خود،  انجام یاز منطقه خود( اقدام قابل توجه ییزداتیمحروم

 زرا و دولت را با آن مقایسه کنند، مرجع و سندی ندارند که عملکرد مالی و

 :شودآنکه، هروقت مالحظه  نتیجه منطقي

  کند و فاصله شدید میان آنچه مصوب شده و طور دقیق مشخص نمیوخرج را بهبودجه دخل

 (سرِكاری بودجه اصطالحاًآنچه اجرا شده، وجود دارد )

  ارقام  وشده برای آن ن اهداف مشخصدهد و میادرستی انجام نمیریزی مالی را بهبودجه برنامه

 (برنامه يا روزمرهبي بودجه اصطالحاً ای، ارتباط مشخصی وجود ندارد )بودجه

  م دهد و در هنگااقتصادی انجام نمیهای بودجه سیاستگذاری اقتصادی خاصی در جهت چرخه

 صطالحاً اعمل کند )خودرو(  تواند به مثابه بالش )مثل کیسه هوا در هنگام تصادفشوک اقتصادی نمی

 (سیاستبي بودجه

  (خنثي ودجهب اصطالحاًثر نیست و... )ؤبودجه در ارتباط با انجام وظایف حاکمیتی یا سیاسی چندان م 

در  ست عمالًاای مواجه هستیم که بود و نبود آن، بسته به میزان ضعف، ممکن بدانیم با بودجهباید 

 جاد نکند.تفاوت خاصی ایو اقتصاد  فرایند امور دولت

بیات یک بودجه سالم است، معیارهای دیگری نیز در اد هایحداقلبر معیارهای فوق که  عالوه

 جه:بودجه منجر شود. ازجمله اینکه بود بهبود و ارتقایتواند به ریزی مطرح است که میبودجه

  ای، جنسیتی و... را لحاظ کندعدالت از ابعاد مختلف آن، درآمدی، منطقه، 

  زه کافی شفاف و قابل فهم و استفاده برای متخصصان و عموم باشد،به اندا 

  بلکه های دولتیو شرکت های مختلف دولتتنها بخشبه اندازه کافی جامع باشد که نه ،

 مالی خود قرار دهد،اطالعات عمومی و نهادهای مربوطه را نیز تحت پوشش رادار های شرکت

  های آتی را قربانی خاطر رفاه حال نسل فعلی، نسلبه یعنی ،مالحظات بین نسلی را رعایت کند

کنند، به نفع خود  نکند و منابع طبیعی کشور را که فرزندان ما و فرزندانِ فرزندان ما و... باید استفاده

 خور نکند،پیش

  و درآمد کسب خاطربه درآمدی، منابع به توجه در و کند رعایت را محیطیزیست مالحظات 

 .نکند تخریب را زندگی محیط زندگی، گذران

ذکر شده را در ذهن خود مرور کنید و سعی کنید با آنچه از عملکرد بودجه طی دهه  محورهای

اگر قانون بودجه  ال پاسخ دهید کهؤگذشته برای شما ملموس است تطبیق دهید و سعی کنید به این س

دولت در زندگی شما با آنچه طی  ل قانونی، آیا خروجی عملکرد مالیئنظر از مساوجود نداشت، صرف

از نظر  سؤالممکن است پاسخ به این  کرد؟ای میهای گذشته تجربه کردید تفاوت قابل مالحظهسال
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نظر های دیگر یا طیفی میان آن دو باشد اما بهمنفی در حوزه ها یا کامالًمثبت در برخی حوزه کامالً شما،

ریزی در درمجموع رضایت عمومی از خروجی فرایند بودجه نظر در جزییات،رسد فارغ از اختالفمی

 . نیستچندان مناسب ... بر عملکرد وریزی مبتنیرغم ادعاهای اصالح ساختاری و بودجهایران، به

خاطر اتکا به نفت بودجه ایران به 1شد که مشکالت سنتی و دیریندرواقع، اگر روزگاری تصور می

ریزی نیز به سامان خواهد طور اختیاری یا اجباری(، اقتصاد و بودجهبهاست و با برداشته شدن نفت )

رسید، در عمل این اتفاق نیفتاد و متولیان اقتصاد متکی به نفت ایران، با بروز شوک تحریم نفت در آغاز 

)یا تلفیقی از این دو( از این فرصت استفاده کرده و یا به دالیل مختلف نخواستند  نتوانستند 90دهه 

ها و عناوین ریزی )غیر از موارد شکلی و محدود به تغییرات در ردیفاصالح قابل توجهی در فرایند بودجه

رخ داد و آن افزایش سهم استقراض از منابع  البتهها( صورت دهند. یک تغییر قابل توجه و سرفصل

یت تسویه و تداوم روان شرط استفاده صحیح و معقول و قابلبه استقراض بودجه بود )البته کنندهمینأت

(. درواقع، ، اما آنچه رخ داد، این نبودتلقی شود یتواند نوآوری مفیدبدون ایجاد مشکل برای اقتصاد می

استقراض جای نفت نشست و اقتصاد و بودجه به امید وصل شدن مجدد شیر نفت روزگار گذراند و در 

در چنین . گذاری بیشتر شد(ن سرمایه)استهالک از میزاتحلیل رفت  بدون حرکتی رو به جلو، عمل

نقش و عوارضی  شرایطی حتی استقراض نیز پس از مدتی با مشکالت عدیده مواجه خواهد شد و عمالً

های سالال اين است كه در شرايطي كه بودجه ؤسحاال نزدیک به چاپ پول را پیدا خواهد کرد. 

معنای فرمت و شکل )استاندارد نه به ای عاجز بوده استمین كف استانداردهای بودجهأاز تاخیر 

 چه بايد باشد؟ 1401معیار اصلي بودجه  معنای اصول حاکم بر آن(،جداول بلکه به

 

 1401معیار 

)هم در های گذشته در سالنفعان بودجه سو و ساختار ناکارآمد مدیریت ذیهای طوالنی از یکتعلل

جه و هم در خارج آن( کار را به جایی رسانده که بخش منابع، هم در بخش مصارف، هم در داخل بود

مدت )به دالیل فراوان که شرحش از چارچوب این گزارش بیرون است( امکان تحرک بودجه در کوتاه

بودجه از پوشش ای و یا تحریک رشد ندارد )به زبان ساده، های توسعهقابل توجه برای اجرای برنامه

( و انجام اصالحات سریع نیز ممکن است باعث به عمران های جاری ناتوان بوده چه برسدهزينه

. در نفعان شودهای مختلف ذییا در الیه اجتماعی در سطح عمومیاصطکاک و تنش شدید سیاسی 

ترين اولويت، رفع مهم شود،محدود می چنین وضعیتی که حرکت اثباتی و روبه جلو برای بودجه عمالً

اهمیت كارهايي كه درواقع در چنین شرایطی، ه است. خطر تخريب بیشتر اقتصاد توسط بودج

                                                 

 مجلسهای ، مرکز پژوهش1359و  1358های بودجه سال .1ریزی هایی از تاریخ بودجهمراجعه کنید به درس. 1
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توان تصويب كرد اما بنابر تجربه، امکان تحقق هايي است كه ميتر از پروژهنبايد بشود مهم

توان در کنار مباحث متعارف بودجه و اولویت اصلی آن )که در سطور آتی البته می آنها قطعي نیست.

 را نیزکه در بودجه امسال مطرح شده  ...ای عمران وای منطقههانند صندوقم یخواهد آمد( ابتکارات

اما این امر نباید مانع از  (،های عمرانی بودجه، به رشد اقتصاد کمک کنند)که در غیاب هزینه بهبود داد

 فراموشی اولویت اصلی بودجه در شرایط جاری شود.

گسترش  طور قابل توجهمدت بهتاهدر کوتوان عمارتی را وقتی نمی بندی به زبان ساده اینکهجمع

ترین اولویت و مهم( نقش ايوان)درواقع مشغول شدن به  ساختمان جای رنگ کردنبه ،بهتر کردو داد 

وتاه تا )ولو برای مدت ک ساختمان بستپای یا تشدید تخریب جلوگیری از تخریب ،هترین کار اصولیب

ترين خطر مخرب ناشي از بودجه چیست و هممست که ا جدید اینسؤال  حالاست. ثبات اوضاع( 

 یار کهنهابتدا به یک مفهوم بس ،سؤالقبل از رسیدن به پاسخ این توان آن را خنثي كرد؟ چگونه مي

 .پردازیممی و حتی کلیشه شده

 

 و بودجه تورم

بروز ساده باعث اما عدم توجه به همین فرایند  ،رسدنظر میچه مفهوم تورم و فرایند ایجاد آن ساده بهاگر

ترین برای کشور شده است. مشکالتی که سادهخورده شکست های قبالً و پیمودن مکرر راهمشکالت بسیار 

تي تورم با كنترل كنترل سنّمقایسه کرد:  دمیدن در سر گشاد شیپورتالش برای  توان باآن را شاید ب

حال که عدم  .آن كنندهايجاد هريشدرمان كننده تورم و نه عنوان خروجي فرايند ايجادیمت بهق

ترین زبان ممکن اجازه دهید این مفهوم را به ساده ،هایی شده استتفاهمءدرک این مفهوم باعث چنین سو

 :تشریح کنیم

، فقط یک کاال وجود دارد و آن هم سیب است. در این سیبستانفرض کنید در یک اقتصاد به نام 

ازای هر عدد سیب، یک واحد در این اقتصاد بههمچنین شود. می تقاضاسیب، تولید و  5 مجموعاًاقتصاد 

 رسد. اسکناس به فروش میواحد هر سیب به قیمت یک  و اسکناس وجود دارد
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 ها در اقتصاد سیبستانها و اسکناس. سیب6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد 5رمنتظره، تعداد اسکناس موجود در سیبستان از یفرض کنید که به یک دلیل منتظره یا غ

ماند. نتیجه سیب باقی می 5ها همان کند اما تعداد سیباسکناس افزایش پیدا می 10اسکناس به 

جای قیمت هر سیب بهو اسکناس وجود دارد  2چیست؟ نتیجه این است که این بار در مقابل هر سیب، 

 100ده و تورم ها در این اقتصاد دوبرابر شقیمت ،شود. به همین راحتیاسکناس می 2اسکناس،  1

هر دارنده قبل از یعنی  ؛ی کاهش قدرت خرید اسکناس نیز هستامعنخورد. این کار بهدرصدی رقم می

نصف فقط چاپ شده در این اقتصاد  اما االن با یک اسکناسِبخرد، سیب  ست یکتوانیک اسکناس می

 شود خرید. سیب می

های اضافه تورم در همان لحظه چاپ پولواقع اینکه درتوان متوجه شد از این مثال میای که نکته

اینکه . همچنین (شودبروز آن در فرایند خرید و فروش سیب منعکس می )و صرفاً  اتفاق افتاده است

مثل این  ،کاری کرد که قیمت یک سیب همان یک اسکناس باشدو قوه قهریه  توان با زورتصور شود می

واضح  !اثر شده و قدرت خريد نداشته باشندبي، های چاپ شدهبقیه اسکناساست که بخواهیم 

است که چنین کاری چقدر غیرممکن و غیرمعقول است و حتی اگر به فرض برای مدتی بتوان برای 

ها دور نگه داشت، اما به محض ها را از مجاورت سیبها نگهبان گذاشت و اسکناسها یا سیباسکناس

کند. ناگفته نماند که در این های اضافه چاپ شده بروز میسکناسبرداشته شدن مانع، تورم به اندازه تمام ا

اقتصاد ممکن است تورم در مواردی بدون چاپ پول نیز رخ دهد )هر سیب در مقابل بیش از یک اسکناس 

دلیل ها بهتعداد )عرضه( سیبها، جای افزایش تعداد اسکناسبار به قرار گیرد( و آن موقعی است که این

 درنتیجه آفت میوه(. مثالً کم شود )شان یا عرضه رایند تولیدمشکل در ف

همین فرایند گفته شده در  دقیقاً ،شناسیمها میعنوان تورم یا افزایش سطح عمومی قیمتآنچه به

 جای مثال ساده سیب، با انبوهی از کاالها مواجهیم.مثال فوق است با این تفاوت که به

ای گفتیم که ممکن است . آنجا که از دالیل منتظره و غیرمنتظرهحاال برگردیم به چند سطر قبل
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طبق تجربه معموالً  ها را زیاد کند. این دالیل ممکن است چه باشند؟های مقابل سیبتعداد اسکناس

 برای چاپ پول جهت هایا بانک ها به بانک مرکزی )مستقیم یا غیرمستقیم(تاریخی کشورها، فشار دولت

دیگر که البته در حال مهم . دلیل استافزایش حجم پول بوده یل دال یکی از این ،هکسری بودجتأمین 

دلیل ساختار بهمعموالً  ها به چاپ پول بیش از حد است کهحاضر موضوع این گزارش نیست، تمایل بانک

ر گ، خصوصاً در شرایطی که ناظر و تنظیمانضباطی مالی ایشانو مشکالت ناشی از بی داخلی نامناسب

عنوان موتور به ندتوانمی نظام بانکی )یعنی بانک مرکزی( نخواهد یا نتواند نظارت درستی داشته باشد،

دهد می نیازهای مهار تورم را نشاناز سایر پیشتر د )کادر شماره یک تصویری دقیقنچاپ پول عمل کن

 .(زمان با بودجه مورد توجه سیاستگذار قرار گیردصورت همکه باید به

 

 !نیازهای مهار تورمصرفاً يکي از پیشبودجه  یكسر نشدني. پول1كادر 

 یکیها، صرفاً تکنده شده در بودجه دول یها(ها )و بعضاً چاهپر کردن چاله یکه اشاره شد، چاپ پول برا طورهمان

ت برای پر کردن ند که ممکن اسهای دیگری نیز در اقتصاد وجود دارها و چاه؛ چون چالهاست تورم شیافزا لیاز دال

ها و بانک شود بانکها ناترازی نظام بانکی است که باعث مییکی از این چاله .آنها، پول چاپ شود و تورم ایجاد شود

ه لئمسنظر برسد. کردن آن، پول چاپ کنند تا این چاله با سراب تورم، هموار به مرکزی مجبور باشند برای پر

لوی چاپ ها( از بین بروند يا حداقل جها )يا همان چالهاين ناترازی همهورم اين است كه اصلي در مهار ت

وجه پولی نشود، هنوز هیچصفر باشد یا به بودجه یاگر کسر یحتبنابراین  پول برای پر كردن آنها گرفته شود.

 آنها. همه هاست نهكسری بودجه يکي از چالهوقوع تورم دور از انتظار نیست چون 

ها، دولت سال انعکاس یافته است. در آن 1396تا  1392های خوبی در تجربه کشور از سالاین نکته به

انکی غافل بود اندازی نکند اما از چاله نظام بوقت مصمم بود که برای کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست

نهایت آتش دراد و خاطر ناترازی بانکی اتفاق افتزی بودجه بلکه بهخاطر ناتراو رشد نقدینگی و پایه پولی نه به

 پرهزینه، این تجربه این را فراهم کرد. 1398و  1397های سابقه در سالتهیه وقوع تورم و جهش ارزی بی

 برای هاتالش سایر ها،واقعیت مسلم علمی را به همگان نشان داد که ناترازی نظام بانکی و فقدان نظارت بر بانک

 .گذاشت خواهد ناکام را تورم مهار

 نظام اصالح بودجه، یكسر تيريمد كه كرد يطراح يجامع بسته ديبا تورم یبرابا این توضیحات 

. هریک از اضالع چهارگانه آن هستند ،مناسب يپول یاستگذاریسارز،  بازار نهیبه تيريمد ،يبانک

از اقدامات  یامجموعهعنوان نمونه، اصالح نظام بانکی عبارت است از طلبد بهالذکر بحث مفصلی میاصالحات فوق

و همچنین افزایش اقتدار نظارتی  آن تعمیق از جلوگیری حداقل و ناترازی مشکل رفع برای هاییگام شامل اتخاذ

تیارات نظارتی موجود از تمامی اخ ،والًا راستای افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی الزم است در بانک مرکزی.

 از حمایت موارد از برخی در و گذاریمرکزی با قانون بانکاختیارات نظارتی  ،ثانیاً بانک مرکزی استفاده شود و 

 1یابد. ارتقا متخلف هایبانک با برخورد در مرکزی بانک

 

                                                 
 آنها است ازجمله کرده نییتب را چهارگانه اضالع نیا از کیهر یاثرگذار سازوکار متعدد یهاگزارش در هاپژوهش مرکز. 1
و  17191به شماره مسلسل  هاییو دارا ، خدماتکاالهاقیمت در  یثباتیو ب یتحوالت پول یبررس گزارش به توانیم

 اشاره کرد. 17480به شماره مسلسل  یمرکز بانکقسمت  – یطرح بانکدار اتیکل یگزارش بررس نیهمچن
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متصور به این ترتیب، کسری بودجه در لحظه تولد و سپس تصویب، اگر منبعی جز چاپ پول برایش 

و نخواهد به رکود )قطع درختان سیب( نظر از منابع صوری که ممکن است عنوان شود( نباشد )صرف

ها در دولتفتد. درواقع، بیی ایجاد تورم است ولو اینکه بروز آن چند ماه بعد اتفاق امعنبهمنجر شود، 

و مجالس شونده از محل چاپ پول( مین)تأشونده پولي جهان در لحظه تقديم بودجه با كسریِ

و عمده افزايش تورم هستند مشغول در حال تصويب يا  اين كسری،در لحظه تصويب يا افزايش 

اقدامات روابط عمالً  فرایندهای صورت گرفته در فرایند اجرای بودجه طی سال مالی برای کنترل تورم،

 1روند.میشمار عمومی و اتالف انرژی )اگر نگوییم سرکاری( به

 

 ارز و بودجه

به جای سیب در مثال قبل، یک اسکناس خارجی قرار دهید و فرض کنید هر اسکناس چاپ داخل 

( در این حالت، ارزش هریک واحد سیبال )واحد 7شکل تواند یک اسکناس چاپ خارج را تقاضا کند. )می

 پول سیبستان( معادل یک واحد دالر )واحد پول خارج( است.
 

 در يک اقتصاد ساده داخليپول خارجي در مقابل پول  .7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلیل کسری بودجه در سیبستان(، بانک بهمثالً حاال فرض کنید به هر دلیل منتظره یا غیرمنتظره )

ها دوبرابر مرکزی سیبستان مقادیر زیادی سیبال چاپ کند و پس از مدتی در سیبستان تعداد سیبال

عبارت شود. بهت که در این حالت هر واحد دالر توسط دو واحد سیبال تقاضا میها باشد. طبیعی اسدالر

شود(. شود )ارزش سیبال نصف میواحد دالر( نصف می قدرت تقاضای هر واحد سیبال )از هر ر،تدقیق

که انتظار داشته باشیم تعدادی  لحاظ منطقي )و نه حتي تئوری اقتصادی( امکان نداردبه درواقع

                                                 
فاً براي فهم كلیت تواند اين قدر ساده باشد و در اين گزارش صرنیاز به توضیح نداشته باشد كه تبیین دقیق تورم نمي شايد. 1

 سازي اتفاق افتاده است.موضوع و توضیح ارتباط بودجه و تورم اين ساده
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ال قبلی و جدید در مقابل هر ببیشتر چاپ شود و با فرض تعداد پول خارجی ثابت، هر واحد سیسیبال 

 واحد پول خارجی قبلی قرار گیرد.

درواقع،  1.روندشمار میهای ارزی بهبحران اول )سنتی(ترین دلیل نسل ظاهر ساده، مهماین پدیده به

ه پیشنهادهایی که کسری را افزایش ئموافقت با ارا یا ،کشورها در لحظه تهیه و تصویب بودجه با کسری

زمان با تصویب تورم برای کاالها، دهند )با فرض اینکه در عمل با چاپ پول جبران خواهد شد( هممی

 کنند.حکم کاهش ارزش پول داخلی را نیز امضا می

ق )همانند مثال فوفرض کنید در مثالً  تواند داشته باشد.البته بحران ارزی دالیل دیگری نیز می

، به ناگاه البمثال سیب( تعداد ورود یا عرضه پول خارجی هم کاهش پیدا کند و در مقابل پنج واحد سی

خورد به هم می در این حالت نیز تناسب تعداد پول داخلی در مقابل خارجی ...سه واحد دالر قرار گیرد و

شود و فرایندهای ه همین دو عامل ختم نمیشود. دالیل ایجاد بحران ارزی بو ارزش پول داخلی کم می

توان طور کلی میتواند داشته باشد که در حوصله این گزارش نیست. اما بهساختاری متعدد دیگری نیز می

رويه پول های ارزی، چاپ بيترين دلیل كاهش ارزش پول داخلي در تاريخ بحرانمهم گفت

سرنوشت ارزش پول داخلي  عبارت دیگر،. بهتداخلي )و نه كاهش عرضه پول خارجي( بوده اس

 در بودجه و ساير موتورهای چاپ پول ،بیش و پیش از آنکه در فرايندهای خارجي تعیین شود

 و یا نظام بانکی ل مرتبط با بودجهئمساوفصل حلو عدم  شود)ازجمله شبکه بانکي( تعیین مي

هد بود، خوا سترسازی برای کاهش ارزش پول داخلیبی امعنطور خودکار بهناگزیر و به ها،نفعان آنذی

 گیران نباشد.اگرچه مطلوب تصمیم

و با اهداف  ثیرات اقتصادی متعددأطور خودخواسته یا ناخواسته تکاهش یا افزایش ارزش پول داخلی به

 کنید.اجعه توانید به منابع مربوطه مرمثبت و منفی مختلف دیگری نیز دارد که برای اطالع از آنها می

ر بودجه معادل دنرخ ارز  که شود این استها مطرح میزمان با الیحه بودجه در رسانههممعموالً  ای کهنکته

X در خواهد شد شود که نرخ ارز در سال آینده چقگیری میریال تعیین شده است و در بسیاری از موارد نتیجه

ر به آن پاسخ ی که خیلی مختصسؤالداده است و... . حال  یا اینکه دولت نرخ ارز دولتی را کاهش یا افزایش

  ارد؟دمعنایی  چه ریال Xشود این شود و اگر نمیدهیم این است که آیا در بودجه نرخ ارز تعیین میمی

برای اینکه  های انرژی است، دولتنفت و سایر حامل« صادرات»چون بخشی از منابع بودجه از محل 

صورت ناشی از صادرات که طبعًا به واحد ارزهای خارجی مثل )یورو، یوآن و...( است را بهبتواند این منابع 

طور ضمنی در نظر ریالی در بودجه وارد کند، الزم است یک نرخ برابری یا نرخ تسعیر ارز خارجی را به

شود، بینی میدالر سهم دولت از صادرات نفت در سال آینده پیش 100عنوان مثال فرض کنید بگیرد. به

                                                 

و بروز بحران در  یسازوکار اصابت شوک خارج»به  دیمراجعه کنبرای اطالعات بیشتر از ادبیات موضوع مراجعه کنید به . 1

 .16های مجلس، ص ، مرکز پژوهش«اقتصاد
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بودجه در نظر گرفته شود؟ طبیعی  حال سؤال این است که معادل این میزان صادرات، چند ریال در الیحه

است که به یک نرخ برابری دالر به ریال نیاز داریم. البته این نرخ برابری در هیچ جا از متن الیحه بودجه 

د حاصل از صادرات نفت و شبیه آن بر میزان دالری تصریح نشده است و صرفاً با تقسیم میزان ریالی درآم

شوند که این نرخ برابری ضمنی چقدر در نظر گرفته شده است. آید و سایرین متوجه میدست میبه

 يک آيدمي دستبه اليحه در كه ضمني برابری نرخ و بودجه اليحه كه نیست طور اين بنابراين

 را ارز بازار نرخ، آن اعالم با بخواهد يا داندمي پايبند آن به را خود دولت كه باشد سیاستي نرخ

طور که گفته شد، تأثیر میزان کسری بودجه و رشد نقدینگی برآمده از آن، . همانكند دهيجهت

 بینی بهتری نسبت به این نرخ ضمنی ارائه خواهد کرد. پیش

 

 عملیات برنهارد

چراکه همانند اضافه کردن یک چاپخانه . شودیاد می هم 1نونیقا عنوان فرایند جعل پول، بهتورماز 

با این تفاوت  ؛شودباعث کاهش ارزش پول رسمی می ،(تولید یا دارایی)اسکناس مجعول بدون پشتوانه 

قابل تشخیص از پول  ،گیرد که پول جعلیقدری ماهرانه صورت میکه عملیات جعل در حالت تورمی به

 رسمی نیست!

عملیات برنهارد همانند نسبت  در واقعیتبه بودجه تحریم نسبت توان گفت که بیه میدر مقام تش

رغم ای که علیگونهعنوان زمین عملیات. بهگیری بودجه بهبا اسم دیگر و با هدف علیه اقتصاد ایران است

سال  چند تخلیه شوک وارده از محل کاهش میزان درآمدهای ارزی و اثرات آن بر نرخ ارز و تورم در

، این خطر وجود دارد که 1401انگاری در مواجهه درست با کسری بودجه در صورت سهلگذشته، 

ارزش پول ملی و اقتصاد ایران بکند که هدف طراحان عملیات  همان کاری را با ،شوندهکسری بودجه پولی

آزار )این بار بی ا و ظاهراً هایی زیببرنهارد بود: تورم شدید و کاهش ارزش پول درنتیجه چاپ و توزیع پول

ای جز نتیجهاما  دهد،کنندگان آن میکه در ابتدا احساس خوبی به دریافت به دست خود کشور هدف(

تصمیمات قابل توجهی در  1401توان گفت که در الیحه بودجه می صورت کلیالبته به .نداردتخریب 

 .جهت مدیریت کسری بودجه گرفته شده است

آنچه زا نبودن آن است و تورم 1401ترین کار ویژه مورد انتظار از بودجه م مهمحال که فهمیدی

بهتر است اندکی به خود مفهوم کسری و میزان آن در  ،کند میزان کسری آن استزا میبودجه را تورم

آن  )چاپ پول برای پوشش کسری( شدنسازی خطر ناشی از پولیبودجه امسال و راهکارهای خنثی

 .را ببینید 2کادر ؛ اما قبل از آن یک سؤال و یک جایزه بپردازیم.

 

                                                 

1. Legal Counterfeiting 
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 . يک سؤال و يک جايزه2كادر 

به مجلس در آذرماه سال بعد، چند هزار میلیارد تومان از  1402لحظه تحویل الیحه بودجه  دربه نظر شما 

مجلس اين رقم ما امیدواريم با همت دولت و شده است. تأمین  از طریق چاپ پولتا آن زمان  1401بودجه 

درست یا تقریباً درستی که تا آخر امسال به  ترین حدسِبه نزدیکصفر يا بسیار اندک باشد. 

mrceco@majles.ir  دست آمده به تاریخی یک برگه اسکناس ،زمان با فصل بودجه سال آتیشود، همارسال

( یا بیشتر قابل خریداری است ارزش حدودی صد پوندبه که در بازارهای آنالین ( )8 شکلاز عملیات برنهارد )

 1.همراه یک برگه اسکناس داخلی تقدیم خواهد شدبه

 

 . اسکناس چاپ شده در عملیات برنهارد8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

1.https://www.londoncoins.co.uk/?page=Pastresults&searchterm=Operation+Bernhard&category=

1&searchtype=1 

mailto:mrceco@majles.ir
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 شود؟كسری بودجه چرا ايجاد مي

شده هنگامی بینی. کسری پیشکندبروز مینشده بینیشده و پیشبینیکسری بودجه به دو شکل پیش

کسری ایجاد  ،منظور رشد اقتصاد(عمرانی به مصارفافزایش مثالً های مختلف )ها به انگیزهاست که دولت

 بینیدلیل اینکه در جداول بودجه پیشگونه از کسری بهد. ایننکنمیتأمین  با استقراضمثالً  کرده و آن را

حتی در برخی  شود عوارض کمتری دارد وبینی میود و برای آن منبع )استقراض( پیشششده و درج می

مدت در میانهای دولت بدهی راحت شرط امکان تداوم و تسویه نسبتاً )به مواقع که اقتصاد در رکود است

 ل توجهقاب کسری بودجهتر است کنندهنگرانمعموالً  شود. اما آنچهتوصیه می ،بدون مشکل قابل توجه(

است. این کسری  در هنگام اجرای بودجه زياد كسریهمان یا در چارچوب بودجه  نشدهبینیپیش

 شود است.فتد با آنچه تصویب میاآنچه در سال مالی اتفاق می ی فاصلهامعنبه

ای به دالیل مختلف ممکن است با واقعیت در زمان اجرا متفاوت باشند و باعث های بودجهبینیپیش

ا نوسان شدید در یریزی بینی متغیرهای اقتصادی در فرایند بودجهضعف در پیش : مثالًشوند کسری

تر برای این نوع از کسری ایمتغیرهای اقتصادی در جریان اجرای بودجه در سال مالی. یک دلیل ریشه

 را ببینید(. 3ریزی بخش دولتی و بخش خصوصی است )کادر بودجه، تفاوت در نوع بودجه

با آنچه تصویب  در سال مالی فاصله اعداد در حین اجرای بودجه چندان قابل توجهیا نه ر محدودمقدا

ها در جایی هزینهدولت بتواند با کاهش یا جابهممکن است تواند مشکل بزرگی ایجاد نکند و شود میمی

می بیشتر، بودجه شود( و دریافت اجازه انتشار استقراض کحین اجرا )آنچه فرایند تخصیص نامیده می

شود که فاصله تحقق ارقام را متعادل اجرا کند و به چاپ پول متوسل نشود. مشکل از آنجا شروع می

راحتی قابل پوشش دادن با فرایندهای مرسوم حین اجرا شود بهبودجه با آنچه پیشنهاد و تصویب می

ای که نرخ بهرهمثالً )نیز با مشکالت خاص خود مواجه شود زیاد )تخصیص( نباشد و استقراض 

و یا سایر بازارها  ها را مختل کندکنند آنقدر زیاد شود که یا فرایند تسویه بدهیدهندگان طلب میقرض

. در زندمی ثر کند( و در چنین حالتی دولت به انتشار مستقیم یا غیرمستقیم پول دستأشدت مترا به

کند و در حالت غیرمستقیم دولت از منابع می حالت مستقیم بانک مرکزی به درخواست دولت پول چاپ

کنند و حجم پول افزایش کند و آنها فشار وارده را به بانک مرکزی منتقل میهای دولتی استفاده میبانک

 کند. پیدا می
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 . نرم مثل بودجه3كادر 

طور به بودجه خود متفاوت است. به با نگاه یک شرکت یا بنگاه غیردولتی خود های دولتی به بودجهنگاه اجزای دولت و شرکت

کنندگان های دولتی و تصویبها )کارگزاران و مدیران دولتی در سطوح مختلف( و شرکتشود که اجزای دولتکلی گفته می

و منعطف است( و  1نرمطور ضمنی این تصور را دارند که بودجه دولت سفت نیست )طور تاریخی( به)به بودجه در مجالس

از زیر سنگ هم که شده پول جور خواهد کرد(. دولت ) داشتنخواهد خاصی وجود  منابع بودجه مشکلتأمین  برایدرنهایت 

دسترسی که ریشه در تصور  ای مديران و كارگزاران دولتي نسبت به منابع دولتخاطرجمعي و تصور نرم و ژلهاین 

و ایجاد تورم و  تر از همه دسترسی به امکان چاپ پول)دسترسی به منابع استقراضی زیاد و مهم نامحدود منابعدولت به 

های مختلف باعث ایجاد کسری بودجه به صورت ،( دارددرنهایت کاهش ارزش استقراض انجام شده و سپس تسویه راحت آنها

 شود: می

و به دالیل  گیردطی سالیان مختلف بیش از حد بهینه صورت میی های غیرضرورها و توسعه دولت در حوزهاستخدام .1

 قابل برگشت نیز نیست،  یا سیاسی )تنش اجتماعی( حقوقی )رسمی شدن استخدام(

ریافت کند ددستمزد  عمومیزمان از چند جای بخش تواند همهر نفر میمثالً کرد منابع دقیق نیست )نظارت بر خرج .2

 و مالیات کافی نیز پرداخت نکند(، 

شوند ور اداره نمیزیان در بدترین حالت، یا به اندازه کافی بهرهاز دریافت کمک یدلیل خاطرجمعهای دولتی بهشرکت .3

 کنند و یا کسری پایدار دارند، و به بودجه دولت کمک کافی نمی

 شوند، دقیق تصویب شده و ماندگار می حساب و کتابِبدون های مالیاتی تخفیف .4

بدون مری مستبازنشستگی سریع یا امکان دریافت مثاًل بازنشستگی ) هایپیشنهادهای معطوف به افزایش بار صندوق .5

 شوند، راحتی تصویب میای( بدون توجه به تاثیرات بلندمدت آنها بر کسری بودجه دولت بهمنابع بیمهتأمین  متناسب درمشارکت 

رنهایت نصیب عموم که عواید آن د شود در حالیبا تخفیف قابل توجه توزیع میمثل برق و آب و گاز و... منابع دولتی  .6

 ، برندتر انتفاع بیشتری میو قشر پرمصرف شودنمی

 های دولتی نیست، حساب و کتاب دقیقی بر توزیع یارانه .7

 و ... شودگنجانده می یا خارج از آن بودجه جداول اعتبارات دولتی غیرضرور در .8

ه هرکدام کچندین پیشنهاد در ادبیات اقتصادی مطرح شده است ی این مشکل عای( و نه مقطبرای رفع ساختاری )ریشه

 حامیان خود را دارد: 

، استقالل بانک مرکزی از دولت است تا دولت و مدیران دولتی به اصلی معتقدند راهکاراز اقتصاددانان عده قابل توجهی  .1

البته این استقالل،  2.ا مشکالت عدیده مواجه نکنندامید چاپ پول بانک مرکزی، بودجه را نرم تهیه و اجرا نکرده و اقتصاد را ب

 ای است.مدت بودجهمعنای استقالل تصمیمات پولی از تصمیمات کوتاهی استقالل بانک مرکزی از حاکمیت نیست بلکه بهامعنبه

ممکن  از دولتاستقالل بانک مرکزی عمالً  جزو دولت است و نه تنها ای دیگر معتقدند که بانک مرکزی ماهیتاًعده .2

داشتن بانک مرکزی با دولت، سفت ، ضمن وابسته و هماهنگ نگهاصلی ای مفید هم نیست و راهکارلحاظ توسعهنیست بلکه به

را در نوع مدیریت  درمانعمدتاً  گرفتن اجرای بودجه و نظارت شدید متمرکز و یا سیستمی توسط مدیران دولتی است. این عده

 3.دانندنظارتی، هدایتی و مدیریتی می رویکردهای/هایا سامانه

عنوان دو موتور مهم رشد پول که در طول نفعان بودجه و سیستم بانکی بهدلیل ساختار ذیای هم معتقدند بهعده .3

 زیناپذیر است، در عمل و به تجربه، نه بانک مرکبرگشتعمدتاً  لحاظ حقوقی یا مشکالت سیاسیسالیان متمادی جا افتاده و به

لحاظ حقوقی( در عمل چندان مستقل باقی خواهد ماند )و درنهایت زیر فشار مجبور به چاپ پول خواهد شد( و نه )به مستقل

مدیران دولتی قادر به تهیه یا کنترل سفت بودجه هستند. این عده راهکار را در حمله به ریشه مشکل و گرفتن امکان خلق 

 4.دانندپول از بانک مرکزی و شبکه بانکی می

                                                 

1. Soft-budget constraint 
طرح »ها در مورد قانون جدید بانکداری ازجمله های مرکز پژوهشهای روز در این زمینه مراجعه کنید به گزارشبرای بحث. 2

 .1400های مجلس، قسمت بانک مرکزی، مرکز پژوهش .1« سالمی ایرانبانکداری جمهوری ا
های مرتبط مراجعه کنید به بانکداری مرکزی و توسعه، الگویی بدیل از حکمرانی پولی در بستر بحران بانکی بحث برای. 3

 .1399های مجلس، ایران، مرکز پژوهش

 .2( 1397های پولی )هیئت .1های غیراصلی پولی تاریخی جریانهای مرتبط مراجعه کنید به مروری بر ادبیات بحث برای. 4
 های مجلس.(. مرکز پژوهش1400مروری بر ادبیات بانکداری ذخیره کامل )
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 1401اصل و فرع بودجه 

ها و مجالس در لحظه شود و همچنین فهمیدیم دولتتا اینجا فهمیدیم تورم چطور از بودجه متولد می

های ناپذیر است و اقدامبرگشتعمالً  کنند و این تورم چراتدوین و تصویب بودجه چطور تورم درست می

 .تیر رها شده از کمان استدویدن به دنبال رد  مانندعماًل  ،تصویب بودجه برای کنترل تورماز بعد 

)و شناسایی مباحث فرعی( شاید در اینجا مرور  1401بودجه  مطلبِ اصلِ اما قبل از رفتن به سرِ

هایی را عمدتًا بودجهگذشته  شش دهه-پنجها و مجالس چرا طی اینکه دولت اولدو نکته مفید باشد. 

این بار تا آن اندازه اینکه چرا شرایط حساس کنونی  دومو  زا بودهاند که تورمتدوین و تصویب کرده

سال گذشته انجام شده پس باز هم قابل انجام  50کاری که در »توان با تصور اینکه است که نمی حساس

های کنیم که کسری بودجه، یکی از علل تورمالبته دقت داریم و دوباره تکرار می ، آن را تکرار کرد.«است

 اقتصاد ایران است و نباید از نقش نظام بانکی در ایجاد تورم نیز غافل شد.مزمن 

گذشته کسری بودجه منجر به تورم های دههها و مجالس در برای پاسخ به سؤال اول )چرا دولت

در هیچ کجا وجود ندارد، منطقاً  «ناهار مجاني»کنیم که اقتصادی شروع می نکتهاند( از این ایجاد کرده

ها وقتی با تر، دولتنحو دیگری از جیب شما یا کس دیگری تأمین شده باشد. به بیان سادهینکه بهمگر ا

باید آن را از جایی تأمین کنند. برای این تأمین نیز اولین راه اخذ مالیات است.  ،شوندکسری مواجه می

دهندگان رأی ینداو ممکن است از لحاظ سیاسی چندان خوش اخذ مالیات، زيادی صريح استاما 

راه ديگر اين است كه مالیاتي اخذ شود كه چندان صريح يا حداقل بالفاصله نباشد. بنابراین 

ب كرد )مثالً سعامل ايجادكننده منت يا اينکه بتوان آن را به عواملي غیر از/دردآور نباشد و

ل نه تنها در ابتدا درد ترین کار چاپ پول است: چاپ پوبرای این کار راحت (.يا تحريم ها و مافیادالل

در ابتدا نکنندگان آن نیز همراه دارد و دریافتکنندگان آن خوشحالی هم بهبلکه برای دریافت ،ندارد

داند که این کار کننده پول مازاد میکنند )مگر تبعیض در دریافت(. اما چاپاحساس درد مستقیم نمی

پول تزریق کرده )و بلکه  هااکنون به جیب آنکه همی کاهش قدرت پول همان افرادی است امعنعمالً به

شود )اول قدرت خرید انجام می ثیر آنتأاز  کاهش قدرت پول همه افراد(، اما چون این اقدام با فاصله

شود و اصطالحاً همراه با توهم پولی است( و در ثانی بروز شود و بعداً پس از ایجاد تورم کم میزیاد می

صرفه از لحاظ اقتصاد سیاسی بهعوامل دیگر نسبت داد، بنابراین راهکار ایجاد تورم توان به تورم را می

 مالیات تورميبه همین دلیل در ادبیات اقتصادی از ایجاد تورم برای پوشش کسری بودجه به بوده است. 

د )فقط با را دار بودجه شود: مالیات از این بابت که عمالً همان کارکرد مالیات برای تأمین کسرییاد می

 شود(.جای اخذ از گروه هدف، از همه اقتصاد اخذ میو بهاست تأخیر و با سروصدای کمتر 

 :(بازی با انبار باروت است ،اینکه چرا این کار در شرایط کنونی)دوم  سؤالاما در پاسخ به 

نتیجه نسبت به کل منابع بودجه چندان قابل توجه نبود و درمعموالً  های گذشتههای دههکسری
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سال  سه چهاركسری در کرد، اما نوسان می 25-15 هطور معمول در محدودتورم ناشی از آن نیز به

برای اصالح  ريزانبودجهكاهلي مجموعه انباشت اثرات گذشته به داليل مختلف و در صدر آن 

ت شدپرده از اشکاالت جدی آن برداشته بود، بهظالمانه،  هایتحريمای كه ساختار بودجه

خواهد  نیمي از بودجه حدودبه  1400در صورت تداوم مسیر اليحه بودجه عمالً افزايش يافت و 

در سقف اول و بدون در نظر گرفتن كسری ناشي از  1400كه كسری بودجه  طوریبه رسید

فرض کنیم  1.شودهزار میلیارد تومان تخمین زده مي 300 بیشتر از ،اساسي كاالهایتأمین ارز 

به هزار میلیارد تومان  100و عدم اجرای اصالحات حدود  1400تداوم رویه بودجه سال در صورت 

)کسری بودجه، سیاست ارز ای بودجه های نادرستدر اثر سیاستیا غیرمستقیم  2صورت مستقیم

. برای اینکه شودصورت چاپ پول تأمین .( به.ترجیحی، عدم پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی و.

 توان بیش ازتصوری از این حجم پول داشته باشید کافی است تصور کنید با این مقدار پول می بتوانید

متر سانتی 16هر اسکناس، کیلومتر( را با اسکناس هزار تومانی ) هزار 384بار فاصله میان زمین تا ماه ) 40

ت کنید مالحظه بسیار قابل توجه است. اگر دقچاپ پول طول( به هم وصل کرد. تورم ناشی از این 

های قبل چندان افزایش نسبت به سال 1400ها علیه کشور طی سال کنید که با وجود اینکه تحریممی

شدت ( به40درصد و مرکز آمار باالی  50خاصی نداشته اما تورم سال جاری تاکنون )بانک مرکزی باالی 

رویه است. ناشی از چاپ پول بی های گذشته بیشتر بوده است. دلیل این امر نیز عمدتاً نسبت به سال

صورت مالیات گیرد و بهصورت می( 1399)برای پوشش کسری مصوب سال گذشته  چاپ پولی که عمدتاً 

انه در ایران )براساس سری بانک یکه رکورد تاریخ تورم سال در حالی 3.شودتورمی از اقتصاد برداشت می

در کشور است( در این سال احتماالً شکسته خواهد  های تورمترین سری تاریخی دادهمرکزی که قدیمی

 شدت پرریسکبهبرای بخش قابل توجهی از آحاد جامعه  1401ای برای سال تکرار چنین بودجه ،شد

ی امعنهای باالی قبل از آن( عمالً بهدرصدی )و تورم 50سال کاهش قدرت خرید  خواهد بود چراکه دو

موريت قابل تصور أترين ممهم واقععمده جامعه خواهد بود. دربه فقر شدید برای بخش شدن  نزدیک

يا ور تورم سازی اقتصاد(، كاستن از آتش شعلهترين جنبه مقاومبرای بودجه امسال )و مهم

صورت و یا حتی با  این در غیر .خاموش كردن يکي از موتورهای مولد تورم )كسری بودجه( است

ر جریان اجرای بودجه سال آتی، مشخص نیست عواقب آن چگونه فرض پاشیدن سوخت بیشتر بر تورم د

منظور تهیه و تصویب بودجه قابل مدیریت خواهد بود. این امر، تفاهم ملی و مدیریت انتظارات از بودجه به

                                                 

ی جدید با احتساب مجوزها 1399دهنده اين موضوع است كه مجموع كسري بودجه سال نشان 1399عملكرد مالي سال . 1

 ر میلیارد تومان بوده است.  هزا 229بالغ بر  انتشار اوراق و...

 و...  4200عدم بازپرداخت تنخواه، خريد اوراق دولتي توسط بانك مركزي، تأمین ارز . 2

هزار میلیارد تومان به پايه پولي افزوده  100بیش از  4200التفاوت ارز شود كه جهت تأمین مابهبرآورد مي 1399براي سال . 3

 شده است.
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عماًل  سازد. چرا که همانگونه که گفته شد تصویب بودجه با کسری باالکاهنده تورم را ضروری می

حکم ایجاد تورم در لحظه تصویب و غیرقابل برگشت است و صرفًا عواقب آن با تأخیر ی امضای امعنبه

 شود.ظاهر می

گونه بلکه همان رشد نیست، ی ناديده انگاشتن نقش بودجه در تحريکامعنبهاین نکات  البته

ز دهد صحبت اهای جاری را نمیهای قبلی گفته شد، در وضعیتی که بودجه کفاف هزینهکه در بخش

معنای به البتهصد رسد و نظر نمیبینانه بهبودجه چندان واقع اصليعنوان هدف تحریک رشد و عمران به

تولی برای تعیین متوانند در این زمینه مفید باشند )مثل توجهی به ابتکاراتی که به نوبه خود میبی

یا انتشار  خشبمورد نیاز برای این  ریزی در جهت رشد اقتصادی و اختصاص منابع و ابزارهای مالیبرنامه

، این گونه که گفته شد، همانمعقول اوراق استقراضی با هدف اختصاصی عمران( نیست. در عین حال

الشعاع قرار دهند و یا را تحت )افت تورم یا حداقل جلوگیری از تشدید آن( ها نباید هدف اصلیاقدام

 باشد.به بهای فراموشی هدف اول آنها  پرداختن به

 

 كسری داريم؟

دهنده مشکلي كه نشانشود زا تلقی میبلکه به این دلیل مشکل ،خودی خود مشکل نیستکسری به

ماند که پنل نمایشگر ای مثل آن میبینانه درآمدها و مصارف بودجه، عدم نمایش واقعدرواقع ديگر است.

زین دستکاری کنند تا مقادیر واقعی را نشان دلیل نمایش اشکال در موتور و میزان بنجلوی راننده را به

کامالً سالم است این خودرو  موتور کنندخیال افراد دیگری را نشان دهد به این تصور که  ندهد یا مقادیر

 با سرعت مناسبی در حال حرکت است.و 

ها یا در درآمد بزرگنماییاز  پرهیزکنند در کنار کشورها سعی می ،طور متعارفبه همین دلیل و به

ای )منابع، های بودجهقلم اصلی شاخص عنوان یکی از چهارها، کسری را نیز بهکاهش غیرواقعی هزینه

سالی وجود نداشته که  های گذشته تقریباًمصارف، کسری و بدهی( اعالم کنند. در عین حال، طی دهه

شه منظور گوینده این اما همی «بودجه کشور بدون کسری است»ریزی کشور اعالم نکند بودجهول ئمس

ناگفته نماند که  بودجه است که با مفهوم دقیق کسری بودجه کامالً متفاوت است.« تراز شکلی»جمله، 

ریزی کشور ، دولت در الیحه خود از یک نوآوری رونمایی کرد که در تاریخ بودجه1400در بودجه سال 

 و بلکه جهان نادر بود.
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 1400ريزی در اليحه بودجه ودجهجا شدن مرز دانش بهجاب .4كادر 

شکلی و بر  شود که منابع و مصارف به صورتای تنظیم میچنانکه بیان شد، تقریبًا همیشه بودجه دولت به گونه

کسری بودجه  برآوردی مصارف، در عمل دچاربرآوردی منابع یا کمبیش دلیلبهروی کاغذ تراز هستند، اما در عمل 

ای صفر بودن همین سابقه، به طور بی1400ما در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه سال شویم. ابینی نشده میپیش

 تراز شکلی هم در ارائه الیحه از سوی دولت بر هم خورد! 

بع صندوق سال گذشته و به دلیل عدم موافقت با درخواست دولت برای کاهش سهم و همچنین برداشت از منا

ر میلیارد تومان هزا 93زد(، الیحه بودجه حدود پی، از تعهد خود سرباز میتوسعه ملّی )که برای چهارمین سال پیا

مجلس، اعالم  )و نه الیحه اصالحی( به رئیس« اصالح بودجه»جمهور طی یک نامه ناترازی )شکلی( پیدا کرد. رئیس

ار میلیارد هز 53کرد که دولت ضمن افزایش فروش اوراق مالی جهت جبران بخشی از این کمبود منابع )به میزان 

رد؛ یعنی دولت کجبران خواهد « جویی حین اجراصرفه»مانده را از محل هزار میلیارد تومان باقی 40تومان(، مبلغ 

ها )یا به ستگاهدهزار میلیارد تومان را از طریق ندادن بخشی از پول  40، این 1400خواست که در بودجه اجازه می

 د. جویی!( جبران نمایتعبیر نامه: صرفه

وبی خجویی اساسًا چیز صرفه اشکال دارد؟ مگر« جوییصرفه»باشد که کجای این  سؤالشاید برای شما 

روری های اضافی و غیرضهای دولت و جلوگیری از هزینهجویی در هزینهنیست؟ پاسخ آن است که اگرچه صرفه

حل آن مشخص مجویی، واقعی و ن صرفهیکی از آرزوهای ما برای لوایح و قوانین بودجه هر سال است، اما باید ای

رات تخصیص اعتبا دید خود و برای جبران کمبود منابع،باشد. این که سازمان برنامه و بودجه کشور بخواهد به صالح

اس فلسفه ها را کاهش دهد، و اجازه این کار را در قالب یک چک سفید امضا از مجلس دریافت کند، اسدستگاه

 برد.می سؤالمحل هزینه و درآمد دولت( را زیر بودجه )یعنی مشخص بودن 

 ای بین دولت و مجلس شکل گرفت:توانید اینطور تصور کنید که چنین مکالمهدر واقع می

 کنید؟همت بیشتر است. چطور بودجه را تراز می 93مجلس: مصارف شما از منابع شما  -

 کنیم!هم یک کاریش میهمت باقیمانده را  40کنیم، همت اوراق منتشر می 53دولت:  -

از  همت بیشتر 40شود. بودجه شما روی کاغذ هم تراز نیست! مصارف مجلس: آخر اینطور که نمی -

 منابع است.

 کنیم! دولت: بله، همین است که هست. گفتم که.... موقع اجرا یک کاریش می -
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 جمهور وقت به رئیس مجلس شورای اسالمي . نامه رئیس9 شکل

 1400 سال اصالح اليحه بودجهدر خصوص 
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دگی له در حساب و کتاب زنئشود؟ بیایید برای ملموس شدن مسمی اما میزان کسری چطور حساب

موالً مع ،خود دقت کنیم. اگر کسی در زندگی روزمره از ما بپرسد در دخل و خرج خود کسری دارید

 ای ممکن را مرور کنیم:هبیایید جواب ؟دهیمچگونه جواب می

هایی رضدست آورم و مبالغ قتوانم از فروش سرمایه و منزل بهکل منابع )شامل منابعی که می  -

 توانم انجام دهم( منهای کل مخارج؛ که می

 ل مخارج؛ هایی که باید پس بدهم( منهای کتوانم بگیرم و قرضهایی که میکل منابع )بجز خالص قرض  -

غیر از دست آورم و بهتوانم بهیر از منابعی که از فروش خانه و ماشین زیر پا میکل منابع )به غ  -

 هایی که باید پس بدهم( منهای کل مخارج؛ توانم بگیرم و قرضهایی که میخالص قرض

یلی زیاد ختر از منابع و کسر مواردی که به احتمال بینانههای فوق در صورت برآورد واقعحالت  -

 اند،ه شدهدست باال دید

رج از های مرتبط با زندگی اما خاهای حساب و کتابهای فوق با احتساب منابع و هزینهحالت  -

خرج مغازه  وبا در نظر گرفتن حساب دفتری پیش بقال سر کوچه یا با در نظر گرفتن دخل مثالً بودجه )

 ،یکی از فرزندان(

 «كسری»به اينکه چه تعريفي از بسته در بودجه کشور نیز همین وضعیت برقرار است. یعنی 

داشته باشیم، ممکن است اصالً كسری نداشته باشیم و يا مبالغ قابل توجهي كسری داشته 

م که قرار است فرض کنیمثالً  برآورد هم داشته باشیم ومخصوصاً آنکه اگر در برآورد منابع، بیش باشیم.

. یا اینکه قرار واحد اخذ شود یا برآورد شود 90مثاًل  تومان مالیات اخذ شود و در نهایت 100سال بعد، 

 واحد قرض بگیریم. 50واحد یا  10واحد قرض بگیریم اما در نهایت  40باشد 

ال الیحه بودجه سهای مختلف از کسری، میزان کسری برای همین منظور و با توجه به تعریف

ه مشاهد» اصطالحاًهای ها، شاخصاست. شایان ذکر است که تمام این شاخص 7به شرح جدول  1401

ای اقتصاد رهتر، باید اثر رونق و رکودهای دوبینانهبودجه هستند و برای درک واقع« تیتر»یا « شونده

ند بلندمدت کشور از آنها حذف شود که بتوانیم منابع و مصارف بودجه را به نسبت ظرفیت اقتصاد و رو

 ببینیم )که در حوصله این گزارش نیست(. ... و
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 اند()ارقام گرد شده       )برمبنای سقف پیش فرض بودجه( 1401انواع مختلف كسری و برآورد آن برای بودجه سال  .7ول جد

 معادل روش محاسبه عنوان كسری
هزار میلیارد 

 تومان

درصد از كل 

 منابع عمومي
 مالحظات

 صفر فرص منابع منهای مصارف کل منابع )شامل استقراض( منهای کل مصارف تراز شکلی

این رقم در جداول بودجه به طور حسابداری و خودکار همیشه صفر است و نیازی به هنر 

در واقع مخارج بودجه همیشه معادل مجموع منابع و  1خاصی برای تنظیم بودجه ندارد.

استقراض الزم برای پوشش کسری است. در اجرای بودجه برخی از منابع ممکن است محقق 

 بودجه از این منظر کسری پیدا کند.یز بیش از اندازه انجام شود و برخی مصارف ننشوند و 

 2تراز عملیاتی
درآمدها )مالیات و سایر به غیر از نفت و منابع 

 های جاریاستقراضی( منهای هزینه

 مالیات و سایر درآمدها

)بجز نفت( منهای 

 های جاریهزینه

(301) 22 

استه است و به تدریج از اهمیت آن کگذشته مورد توجه بوده های این شاخص در دهه

ه مقدار چبه معنی این است که بدون اتکا به نفت و استقراض و مشابه آنها  شده است.

 شود.از خرج روزمره )جاری( کشور با مشکل مواجه می

 3تراز کلی
کل منابع )شامل نفت، بدون استقراض( منهای کل مخارج 

 )شامل پرداخت بدهی قبلی(
 دهدمیزان استقراض را نشان می 17 (227) استقراض

 4تراز اولیه

کل منابع )شامل نفت، بدون استقراض( منهای کل 

مخارج )شامل پرداخت بدهی قبلی، بدون در نظر 

 ای(گرفتن مخارج بهره

مخارج  -استقراض 

 بهره
(178) 13 

ای ای متعارف است. برای کشورههای بودجهترین کسری مورد استفاده در تحلیلمهم

 گیرد.فتی، تراز اولیه بدون نفت هم مورد توجه قرار مین

تراز کلی بدون 

 5نفت

کل منابع )بدون نفت، بدون استقراض( منهای کل 

 قبلی( بدهیمخارج )شامل پرداخت 
 تراز کلی مناسب تحلیل کشورهای نفتی 44 (609) نفت + استقراض

تراز اولیه بدون 

 6نفت

( منهای کل کل منابع )بدون نفت، بدون استقراض

قبلی، بدون در نظر  بدهیمخارج )شامل پرداخت 

 ای(گرفتن مخارج بهره

 -نفت + استقراض 

 مخارج بهره
 تراز اولیه مناسب تحلیل کشورهای نفتی 41 (560)

                                                 
 انجام نشد. 1400بیان شد، همین کار ساده هم در الیحه بودجه سال  4ر کادهرچند چنانکه در . 1

2. Operating Balance 

3. Overall Balance 

4. Primary Balance 

5. non-Oil Overall Balance 

6. non-Oil Primary Balance 
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صفر است )و الیحه  1401هرچند تراز شکلی بودجه سال  کنیم کهمالحظه می 7با توجه به جدول 

 هزار 600تا  300 حدودبودجه کشور  ،از کسری ساس تعاریف و تعابیر مختلفبرابودجه تراز است(، اما 

ها و دارد که بخشی از این کسری با فروش نفت، اموال و داراییکسری  1401میلیارد تومان در سال 

ها( و بخش دیگر با استقراض )از طریق فروش اوراق یا استقراض از ها )فروش سرمایهواگذاری شرکت

شود بخشی بینی میملی( پوشش داده خواهد شد. با این وجود و با توجه به این که پیش صندوق توسعه

احتمااًل  ها تحقق نیابد،از درآمدهای مالیاتی و بخش دیگری از برآوردهای فروش اموال و واگذاری شرکت

چاپ در عمل محقق نشده و کسری آن از طریق کاهش مخارج، استقراض یا  به ناچاربخش مازادی نیز 

 خواهد شد.تأمین  پول

 

 چه كنیم؟ 1401با كسری احتمالي 

 های نظری مربوط به مشکالت و راهکارهای ساختاری ایجاد و پوشش کسری بودجهنظر از بحثصرف

در این  ، برای کوتاه مدت و سال جاری/آتی باید فکری کرد.های قبلی به اختصار اشاره شد()که در بخش

فروش  بهبود( به )اگرچه رو کسری، با فرض ادامه شرایط نه چندان مساعد باره باید گفت برای پوشش

 : چندین راه متعارف وجود داردمعموالً  نفت

های یا حذف معافیت ،خارج از چتر مالیاتیافراد حقیقی و حقوقی از عمدتاً افزایش درآمدهای مالیاتی ) .1

 های مالیاتی جدید(، یا اخذ مالیات از پایه ،مالیاتی

  ،هاکاهش و جمع و جور کردن هزینه .2

 و  استقراض بیشتر .3

 و یا ترکیبی از این موارد. آنها  عمومی/دولتی ویا کسب درآمد از فروش اموال .4

 دلیلبهدهد که در مورد فروش یا استفاده بهتر از اموال دولتی، این موضوع نشان می 1400تجربه سال 

های دانش فنی و عدم طراحی ساختارهای توانمند در مولدسازی دارایی، کم بودن نفعانل مرتبط با ذیئمسا

نبوده یا الاقل به اندازه انداز تحقق آن نیز با وضع فعلی چندان مساعد بست خورده است و چشمبه بن دولت

تواند فرصتی جهت اجرای اصالحات می هرچند . استقراض نیزبینانه نیستشده در الیحه خوشبینیارقام پیش

در نبود درآمد پایدار برای تسویه بدهی )در کنار ایجاد قرض جدید( در وضعیتی که اقتصاد فرآهم کند اما 

 .شودمنجر و تورم به چاپ پول کمی  تواند با فاصله نسبتاً می عمالً  رشد چندانی ندارد،

تر از اموال فروش یا استفاده به)در کنار استفاده از دو راهکار  راهکار اصلي و اساسيبنابراین، 

است )کاهش همزمان  و درآمدهای مالیاتي ی دولتهاايجاد تعادل میان هزينه( دولتی و استقراض

 :ها و افزایش چتر و پوشش مالیاتی(هزینه
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ايجاد اطالعات  راهي جز همانگونه که گفته شد ها مسیر تقریباً مشخص است ودر مورد مالیات -

 بر و شفافیت مالیاتي جهت اخذ مالیات موجود مالياطالعات های اتصال بانک مالي دقیق،

مالیاتي و نیز اخذ مالیات های مجموع درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتي، در كنار لغو معافیت

 لهمسئ دلیلبه)که البته عمده همین محورها هم  های مالیاتي جديد وجود ندارداز برخي پايه

انجام خواهد شد. جدید ورده( و انشاهلل در دولت و مجلس بست خهای متمادی به بننفعان طی دههذی

 1.ها به کرات آمده است و خواهد آمدهای مرکز پژوهشتفصیل این راهکارها در سایر گزارش

به حقوق  ها در بودجه مربوطاست. بخش عمده هزینهتر بغرنج لهمسئها اما کاهش هزینه مورددر  -

رو ی روبهدستمزد یا افزایش اندک آن با مقاومت شدید اجتماع است و هرگونه کاهش حقوق وو دستمزد 

 اید:شود. مشابه جمالت زیر را شنیدهمی

  30المللی حدود بینی اکثر مراکز داخلی و بیندر وضعیتی که تورم متوسط سال بعد بنابر پیش 

قوق حفزایش درصد است، دولت براساس چه منطقی ا 45-40درصد خواهد بود و تورم فعلی نیز باالی 

 درصد پیشنهاد داده؟ 10را 

  ًکنند و نکنیم و بین مردم توزیع نکنیم. برای خودشان چاپ میپ چه کسی گفته پول چا اصال

 تپد؟رسد آسمان میبه ما که می

  ن شود ضررش کمتر از ایهرچه می اوالً، شود؟پول چاپ کند چه میدولت ی اگر آ گویندمی

کند میها مشکلی ایجاد نمتالطم شود. دوم اینکه این پول چاپ کردنو زندگی مردم  معیشت است که

 برداریم!  ها راو صفر متوانیم اصالح پولی کنیو بعداز اتمام دوره گذار می

  درصدی کافی است. 10کنند افزایش حقوق دانند که فکر میمسئولین درد مردم را نمی 

  شود...ان از جای گرم بلند میگیرند و نفسشها میلیونی میآنها البد حقوق ده 

به طور مکرر از زبان برخی مردم عادی، سیاستمداران و حتی برخی اقتصاددانان  عبارات فوق، تقریباً

رسد. تجربه کشورهای مواجه با کسری بودجه نشان داده است که هرگاه کسری بودجه به گوش می

تورم در ، شدن کسریسته به میزان پولیدولت، پولی شود )یعنی دولت با چاپ پول آن را بپوشاند( ب

 و همزمان با گذاشتن پول در جیب مردم، از آن جیب دیگر، مقدار بیشتری برداشته 2بود پیش خواهد

جانبه ثباتی کامل اقتصاد و در نهایت تالطم همهشود و اگر این فرایند تشدید شود در عمل به بیمی

 منجر خواهد شد. 

 د؟مواجه است، چه بايد كر« گانه سختسه»با اين یتي كه دولت در وضعحاال سؤال این است 

                                                 

های تلخ قبلی از جمله موارد چالش ابعاد مختلف بحث و تجربه دلیلبهها، له نرخ ارز رسمی و ساماندهی یارانهئدو مس. 1

 ها منتشر خواهد شد.برانگیز مرتبط هستند که تفصیل بحث در این موارد در سایر گزارش

تر به هر میزان رشد پايه پولي از محل تأمین كسري بودجه پیدا و پنهان مازاد بر رشد ناگزير پايه پولي از به صورت دقیق. 2

 كسري بودجه موجب تورم خواهد شد.  ،كند( باشدريشه ديگري از تورم عمل مي عنوانهبها )كه آنهم محل عملیات بانك
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نبايد تعداد مستخدمان خود را به طور جدی كاهش  به داليل ديگر تواند يانمياوالً دولت 

)فارغ از پاسخ مثبت و یا منفی به این سؤال که آیا تعداد یا دستمزد کارمندان دولت زیاد/متناسب دهد 

 را ببینید(،  4گزارش نیست. برای اطالعات بیشتر کادر  است یا نه، که موضوع این

از محل خلق مین آن تأبخش اصلي كسری بودجه ناشي از حقوق و دستمزد است و  ثانیاً،

 شود، منجر مي ورم شديدبه تدر نهايت پول 

 .ستعدم افزايش حقوق در شرايط تورمي نیز به معني زير فشار گذاشتن كارمندان اثالثاً، 

ط تورم به سؤال سطور گذشته )مواجهه با کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد در شرای در پاسخ

ا که بخش رشدید(، یک راه ساده این است که بدون توجه به مقتضیات اقتصادی )تورم(، حقوق و دستمزد 

 به تورم دیکییا به مقدار نسبتاً نز شود به همان میزانهای دولت و کسری بودجه را شامل میاصلی هزینه

مالً نه تنها عتجربه تاریخی کشورها نشان داده است که این روش  اما همانگونه که گفته شد افزایش داد.

 ا ببینید(.ر 5مفید نیست بلکه مضرات آن به مراتب بیشتر از منافعش است )برای دو نمونه تاریخی کادر 
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 له حقوق كارمندانئمس .5كادر 

، نمودار بودن تعداد/دستمزد کارمندان دولتتشخیص نامتناسب های تحلیلیچارچوب ترینیا یکی از مهم ترینمهم

کل می( از و نهادهای عمو های دولتی، شرکتزیر است. محور افقی نسبت تعداد کارمندان بخش عمومی )شامل دولت

ست. در اخلی او محور عمودی نیز نسبت مجموع حقوق کارمندان این بخش به حجم تولید ناخالص د شاغلین کشور

شورهای کبودن دامنه بخش عمومی در )با توجه به نامشخص موقعیت چند کشورنه چندان دقیق برآورد  2نمودار 

 آمده است. تالش کنید بدون دقت در جزییات در مفهوم کلی آن تأمل کنید. مختلف(

 

 ده اقتصا. تناسب تعداد كارمندان و حقوق و دستمزدشان با حجم اشتغال و انداز2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های بانک جهانیمحاسبات تحقیق از داده :أخذم

 

های مرکزی از کل اقتصاد در چند کشور در گذر زمان طی نزدیک به نیز نوسانات نسبت مخارج دولت 3نمودار 

 ؟فهمیدسال است. از این نمودار چه می 140

 . مخارج دولت )نسبت به اندازه اقتصاد( در طي زمان3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .بانک جهانی :أخذم
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 كسری بودجه و چاپ پول در آينه تاريخ .6كادر 

ترین راه را انتخاب کرده و به شدت به چاپ پول آسان (، دولت تقریبا4ًبا افزایش کسری بودجه در اتحاد جماهیر شوری )نمودار 

کاالها و انجام آنچه که مخفی کردن و یا سرکوب تورم  (. همزمان برای جلوگیری از تاثیر این اقدام بر قیمت4اقدام کرد )نمودار 

فروشی کاالها یارانه سنگین پرداخت کرد و در نتیجه کسری بودجه تشدید، و چاپ پول بر روی قیمت خرده 1،نامیده شده است

زدیک به یک قرن ناگهان با قدمت ن را این اقتصاد 2،مضاعف شد. اقدامی که در کنار عوامل متعدد دیگر، مانند تحریف آمارهای مالی

 ساقط کرد. 1991در سال 

 

 (GDP)نسبت کسری بودجه به  . افزايش كسری بودجه در اتحاد جماهیری شوروری4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 )میلیارد روبل( هیر شورویچاپ پول برای پوشش كسری بودجه در اتحاد جما .5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 .153همان، ص  :أخذم

 

برای تأمین کسری  پول دهد، چاپتجربه ونزوئال هم در این زمینه قابل توجه است. نگاهی به آمار و ارقام متغیرهای اقتصادی نشان می

ته است. دولت به هوای حمایت از مردم در مقابل داش در این کشور ترین نقش را در دامن زدن به تورم و کاستن از قدرت خرید مردممهم بودجه

های شدید آن است که از یک ها، پول بیشتری چاپ کرد اما تورمی که به دنبال آن ناگهان تشدید شد )خاصیت تورمتورم و افزایش پرداختی

یرد( و از سطح چند ده هزار درصد هم گمشخص نیست، رفتار متغیرهای پولی تغییر کرده و حالت تصاعدی به خود می جایی به بعد که دقیقاً

م فراتر رفت، مردم را به شکل نامناسبی در نهایت فقیرتر کرد. این کشور البته با حذف چند صفر از واحد پولی خود تالش کرد در راستای آرا

 شود.رابر میکردن فضا قدم بردارد که توفیق چندانی حاصل نشد و قیمت کاالها پس از گذشت چندین سال، هر ماه چندین ب

                                                 

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

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

pp.105-127. 

2. Gosplan: The State Planning Committee 
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ای خرج هینهکند که این منابع را به طور بعالوه بر این، محدود بودن منابع مالی دولت اقتضا می

های جاری، یک از هزینهر بودجه درباره اختصاص سهم به هرها باید دکند و از همین بابت، دولت

ابراین منطقی را انتخاب کنند. بنگیری کرده و ترکیب بهینه های عمرانی و بازپرداخت دیون تصمیمهزینه

فزایش اهای جاری از طریق اختصاص سهم بیشتر به هزینهمثالً  است که اختصاص سهم بیشتر به یکی،

ع قابل نشود، به طور طبیعی از سهم منابتأمین  ها و دستمزدها، ولو از محل چاپ پولبیشتر حقوق

گذاری دولت در بودجه عمرانی و سرمایه اختصاص به حمایت از معیشت عمومی یا اقشار کم درآمد،

 کاهد. ها میزیرساخت

ای بوده که تمام درآمد های اخیر بودجه دولت، شبیه رفتار خانوادهواقعیت این است که شرایط سال

انواده خکند و باز هم دخل و خرجش با هم تناسبی ندارد. این های جاری خود  میخود را صرف هزینه

و بدهی  ناچار بخشی از اسباب و اثاثیه خانه را هم فروخته و قرضهای خود، بهبرای پرداخت هزینه

ه ذکر شد، کهای بعدی تحمل کند )و البته به دالیلی مفصلی هم باال آورده که فشارش را باید در سال

 واده مجالیهایش نبوده است(. در این میان، طبیعتًا این خانهای جاری اصاًل جزو انتخابکاهش هزینه

ج از این وضعیت گذاری نداشته و فرصتی برای ایجاد درآمد بیشتر در آینده و خروانداز یا سرمایهبرای پس

 اشته است. های خانواده )مثل خانه و تأسیسات آن( رو به وخامت گذایجاد نکرده است و وضعیت سرمایه

 

 . تشکیل سرمايه ثابت در كشور: فرصتي برای رشد اقتصادی6نمودار 

 است( تومانمیلیارد هزار و ارقام به  1390های ثابت سال قیمت)به 
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های اخیر ل، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و همچنین استهالک سرمایه ثابت را در سا6نمودار 

د های جدید در کشور است که صرف رشگذاریدهد. فاصله این دو نمودار، خالص سرمایهنمایش می

ها و یروگاهونقل گرفته تا نها )از جاده، فرودگاه، مترو و ناوگان حملبهبود زیرساختکشور و حفظ و 

های اخیر و در اين فاصله در سالشود، مشاهده می کهشود. چنانهای آب و فاضالب( میخانهتصفیه

ات ظالمانه و البته تعلل در انجام اصالحهای تحريم های نادرست پولي و بانکي،سیاست نتیجه

معمواًل  هادولت ها، به شدت باريک شده است.و از دست رفتن فرصت ایانکي، مالیاتي ، بودجهب

کنند این های خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تالش میگذاریدر شرایط مشابه با افزایش سرمایه

منابع و باال بودن  ایپنجره را بازتر کرده و فرصت رشد اقتصادی را فراهم نمایند. اما در شرایط فعلیِ تنگن

که بتواند با کنترل های جاری دولت، دست دولت چندان هم برای این کار باز نیست؛ مگر آنمیزان هزینه

رورت کنترل ضاما اگر این راه به بیراهه است، راه درست با فرض ها، از این بیراهه خارج شود. هزینه

 حقوق و دستمزدها چیست؟ 

سی مرتبط با یند مهم مرتبط با مصارف دولت، همانند سایر فرایندهای اسارسد، کل این فرابه نظر می

ل مرتبط با یمسا دلیلبهها و یا استفاده از منابع دولت( که ها و شیوه واگذاریاصالح منابع بودجه )مالیات

 نارکدر  باشد. عانفنمديريت صحیح ذیبست خورده، در گرو به بندر سالیان گذشته نفعان بودجه ذی

شود و در واقع می تالش برای افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی که از طریق دولت به مردم ارائه

تواند پایین می مواردی همانند کاهش و کنترل از باال به فلسفه اصلی به کارگیری کارکنان دولت بوده است

ه آن كد قابل قبول است اعمال سیاست كنترلي در بودجه وقتي برای آحاد افرامد نظر قرار گیرد. 

اگر ، به عبارت دیگر میثاق منصفانه جمعي نگاه كنند و نه تحمیل فشار غیرمنصفانه. عنوانبهرا 

به نسبت قدرت )آنها  های پایین درآمدی مشاهده کنند که افراد در باالسر حداقل به اندازهافراد در الیه

دهند. بنابراین اگر ری برای همراهی نشان میرغبت بیشت ،شوندخرید و نه رقم مطلق( متحمل فشار می

 های درآمدیترین الیهدرصد باشد، پایین 10قرار است رشد دستمزد برای مجموع دستمزدها به اندازه 

وده و یا حتی رشد بهای باالتر صفر یا اندک درصد افزایش پیدا کنند و رشد دستمزد الیه 20به اندازه مثالً 

مؤثر اجرا  صورت بعید است بتوان این سیاست را به صورت . در غیر اینل شوداعمامنفی )برای مدیران( 

 ز محل تورم()ا خیرأو در نهایت تعادل سیاسی، افزایش اسمی حقوق همه و کاهش واقعی بیشتر آن با ت کرد

 .خواهد بود

د تجمیع اطالعات درآمدهای متعدد افراتوان به می در بخش مصارف بودجه در کنار راهکار فوق

اولین قدم  عنوانبههای مختلف دولتي و عمومي و اطالع از آنها )حداقل برای دولت( از بخش

ها در ها و دستگاههای متفرقه شركتهای دستمزدی دولت، حذف حسابمديريت هزينه
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داری برای پرداخت تمام اقالم های مختلف و استقرار كامل حساب واحد در خزانهبانک

های دولتي و بخشي به اوضاع نابسامان شركتاز اين مسیر، سامان نفعاندستمزدی به ذی

مقاومت  دلیلبه ولو نه برای عموم كهبرای دولت عمومي )مثالً از طريق شفافیت دستمزدی 

(، گسترش پوشش چتر  اطالعات مالي دولت به نفعان برخالف حکم قانوني پیش نرفتذی

 . شاره کردا های مختلف عمومي يا شبه عمومي و.. شركت

حات به سکویی برای آغاز اصال 1401رود با درک شرایط خطیر فعلی، بودجه در نهایت امید می

 یعنی تورم ناشی از بودجه باشد. ،رو ترین خطر پیشِ کننده مهممؤثر تبدیل شده و خنثی
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