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 گروه مشاوران مدیریت  و مطالعات راهبردي تدبير

TADBIR CONSULTING GROUP (TCG) 

 مقدمه:

 شود.، هر ساله لایحه بودجه سال بعد از طرف دولت به مجلس پيشنهاد میقانون اساسی 25براساس اصل 

 لایحه بودجه آذر ماه هر سال 72باید حداکثر تا میدولت ، نامه داخلی مجلسآیين 781ماده همچنين بر اساس 

ود را به ــاى خــد پيشنهادهــتواننروز مى 71ا ـتویل بودجه ــان تحـان از زمـدگـنماین .دـرا تقدیم مجلس کن

گزارش خود را روز از تحویل بودجه باید 72ها نيز پس از و کميسيون ارجاع داده هاى تخصصى مجلسيسيونکم

گزارش کميسيون به کميسيون تلفيق تقدیم کنند.کميسيون تلفيق حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت 

حداکثر تا پانزده روز با موافقت هيأت ریيسه . این زمان تقدیم کند به مجلسزارش نهایى خود را باید گ تخصصی

 شود.سپس بررسی در صحن علنی آغاز می .قابل تمدید است

 3اریخ . کميسيون تلفيق نيز از تآذر ماه توسط رئيس جمهور تقدیم مجلس شد 73لایحه بودجه امسال در تاریخ 

شود در روزهاي پایانی دي بينی میها را آغاز کرده است. بر این اساس پيشدي بررسی پيشنهادات کميسيون

 ماه بررسی بودجه در صحن علنی آغاز شود. 

 بودجه در یک نگاه -1

به هزار ميليارد تومان 151. که از این مقدار يليارد تومان استهزارم7731برابر با 7931در سال  مبلغ کل بودجه

هاي درصد و سهم بودجه شرکت 91بودجه عمومی اختصاص دارد. بر این اساس، سهم بودجه عمومی برابر با 

 پردازیم.می 31تر لایحه بودجه درصد کل بودجه کشور است. در ادامه به بررسی دقيق 11دولتی 

 بودجه عمومی -1-1

 بودجه عمومی کشور به طور خلاصه نشان داده شده است.هاي عمده در نمودارها و تصویر زیر ویژگی

 به قیمت جاری 1791 -79: بودجه عمومی از سال 2نمودار                     میلیارد تومان(هزار )ها:سهم وزارتخانه1نمودار
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 پیشنهادیهای بودجه :سایر ویژگی1 تصویر

اي داشته هاي اخير رشد فزایندههمانطور که در نمودارهاي فوق نمایان است بودجه عمومی در خلال سال

است و البته رشد بودجه جاري بيش از بودجه عمرانی بوده است. این روند تاریخی در مورد بودجه کنونی نيز 

درصدي را  1ب سال گذشته افزایش در مقایسه با بودجه مصو7931صادق است. بودجه عمومی پيشنهادي 

درصد کاهش یافته  72درصد افزایش و بودجه عمرانی نيز حدود  3دهد. در این ميان بودجه جاري نشان می

 است. 

نمایان است بيشترین سهم از بودجه به ترتيب به سه وزارتخانه کار،تعاون و رفاه،  7همانطور که در نمودار 

درصد بودجه وزارت کار از بابت واریزي به صندوق  31دارد. البته در حدود  بهداشت و راه و شهرسازي اختصاص

هزار ميليارد تومان بودجه ستادي و  2بازنشستگی کشوري است. در مورد بودجه وزارت بهداشت نيز حدود 

 شود.اي از مابقی بودجه صرف درمان میبخش عمده

شود هاي مختلف مثلا آموزش یا درمان میبراي بخشاي که ها دقيقا نشان دهنده هزینهاما سهم وزارتخانه

شود یا هزینه نيست. به عنوان مثال، بخشی از هزینه آموزش عالی کشور توسط وزارت بهداشت هزینه می

 سلامت در کشور بسيار بالاتر از بودجه وزارت بهداشت است. این موارد در نمودار زیر نشان داده شده است. 

 

 (تومانميليارد )هزار هاي منتخب در بودجه عمومی کشوربخش ارميزان اعتب:9نمودار 
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 هزار ميليارد تومان



  7931بررسی لایحه بودجه سال 

 

 

  

 گروه مشاوران مديريت  و مطالعات راهبردي تدبير

TADBIR CONSULTING GROUP (TCG) 

حه 
صف

3 

در خصوص نمودار فوق توجه به چند نکته ضروري است. نخست آنکه نمودارهاي فوق درآمدهاي اختصاصی 

هزار ميليارد تومان و بودجه  95شود. به عنوان مثال درآمد اختصاصی بخش سلامت ها را نيز شامل میوزارتخانه

ميليارد تومان است. البته این بودجه اختصاصی درواقع  211هزار و 8بخش آموزش عالی و پژوهش اختصاصی 

هاي جاري است. همچنين هاي گذشته یا ثمره انواع حمایتها در سالگذاري دولت در زیرساختنتيجه سرمایه

 باشد. نيز می هزینه آموزش عالی و پژوهش در نمودار فوق شامل آموزش و پژوهش در بخش علوم پزشکی

شود با این حال اي از بودجه عمومی کشور صرف امور رفاهی و بهداشتی میتر آنکه، بخش عمدهدوم و مهم

رغم هزینه فراوان، کيفيت خدمات پزشکی و رفاهی کارآیی این دو هزینه محل سوال فراوان است. در واقع علی

ست و تزریق منابع مالی نيز باعث نشده است این کيفيت هاي گوناگونی روبرو بوده ادر کشور همواره با اعتراض

هاي رود در سالها با کسري بودجه شدیدي مواجه هستند و انتظار میبهبود چندانی یابد. همچنين این بخش

هزار  91آتی بخش بزرگتري از بودجه عمومی کشور صرف این امور شود. به عنوان مثال در لایحه کنونی بيش از 

درصدي نسبت به بودجه سال  9171که رشدي  شدبه صندوق بازنشستگی کشوري اختصاص داده  نميليارد توما

ميليارد تومان بدهی  111هزار و 1بيش از  7932یا سازمان بيمه سلامت تا پایان سال  جاري این صندوق دارد.

 داشته است.

 ره کرد.توان به موارد زیر اشااز دیگر موارد مهم بودجه عمومی پيشنهادي دولت می

 و گازي ميعانات نفت، صادرات از حاصل منابعسهم صندوق توسعه ملی از  ،تبصره یک« الف»بر اساس بند -7

درصد و  (7172)%ایران چهارده و نيم نفت ملی و سهم شرکت (% 95 )درصد دو و سی گاز، صادرات خالص

هاي گوناگونی که در البته با برداشت است. (%9 )درصد یافته سهتوسعه کمتر و گازخيز خيز،نفت سهم مناطق

 رسد.درصد می 51لایحه بودجه از صندوق توسعه ملی ذکر شده است سهم این صندوق به 

بودجه به آن  78هاي در قالب تبصرهبه ویژه ترین بحث در بودجه امسال پيرامون اشتغال است که مهم -5

ميليارد تومان 111هزار و  11 مبلغپرداخته شده است. مجموع اعتبار در نظر گرفته شده براي ایجاد اشتغال 

 72هاي انرژي، ميليارد تومان حاصل از افزایش قيمت حامل 111هزار و  71. منابع تامين این وجه شامل است

 111هزار ميليارد و 95هيلات بانکی معادل معادل هزار ميليارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی و تس

 ميليارد تومان تسهيلات بانکی است. 
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شاره نمود که بر اساس آن دولت به بحث اتوان به تبصره چهارده از دیگر موارد مهم لایحه بودجه می -9

هزار ميليارد تومان اعلام نموده  91ها پرداخته است. دولت مجموع وجوه حاصل از هدفمندي را هدفمندي یارانه

هزار ميليارد تومانی براي پرداخت یارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها  59پيشنهاد بودجه است. از این رقم، دولت  

کند ميليون نفر را می 17ه حدود تومانی یارانه نقدي، کفاف یاران 12211عدم تغيير سقف  داده است. در صورت

ميليون نفر  91گيرند، عملاً بيش از ميليون نفري که در حال حاضر یارانه می 12و با این حساب از جمعيت 

 .حذف خواهند شد

( نيز در بندهاي مختلف لایحه دیده شده است که ميزان آن از سه ارزي-ریالی)اسلامی مالیانتشار اوراق  -1

هاي نيمه تمام و ساماندهی هزار ميليارد تومان براي طرح 51تا  وزارت نفت شرکتهاي تابعهميليارد دلار براي 

هزار و  8تا سقف ها براي قطار شهري از اوراق شهرداري درصد 25دولت  يندانشگاهها متفاوت است. همچن

مجموع اوراق ریالی انتشاریافته توسط دولت و شرکتهاي  کند. دراخت میدميليارد تومان را تضمين و پر 511

 هزار ميليارد تومان خواهد بود. 15بيش از  دولتی

 های دولتی بودجه شرکت -1-2

حال این دهد. با این درصد کل بودجه کشور را تشکيل می 11هاي دولتی همانطور که اشاره شد بودجه شرکت

 بخشی از نکات مهم این بخش بودجه عبارتند از:گيرد. بخش از بودجه کمتر مورد توجه قرار می

دولت در این بخش بودجه تنها در قالب یک بند جدول به درآمد، هزینه و ماليات و ميزان سود و زیان هر  -7

 شود و امکان بررسیبيان نمیکند. در واقع در مورد هر شرکت هيچگونه اطلاعات تفصيلی شرکت اشاره می

 ها وجود ندارد.عملکرد شرکت تر بودجه ودقيق

نساجی قائم شرکت  1است. در واقع دولت در سال گذشته تنها  911هاي دولتی در بودجه تعداد شرکت -5

را و شرکت عمران شهر جدید تيس را وگذار هاي بيستون و دماوند پالایش نفت کرمانشاه و پتروشيمی، شهر

 یجاد نموده است.ا

شرکت حوزه نفت و دو ردیف فرعی مربوط به  17اي دارد.هاي دولتی با یکدیگر تفاوت عمدهدرآمد شرکت -9

اند. داده را به خود اختصاص 7931درصد از کل منابع و مصارف سال   1973 شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز

شرکت سهمی برابر  551است. در حالی که  7971ابر بيمه( بر 5بانک و  3شرکت) 77و بيمه با  بانک حوزه سهم

 دارند.از درآمدزایی را درصد  7178با 
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درصد مربوط به  75شرکتهاي حوزه نفت، حدود درصد مربوط به  13هاي دولتی، از مجموع ماليات شرکت -1

کل ماليات  درصد 39شرکتهاي حوزه برق است. یعنی در مجموع درصد مربوط به 5ها و حدود بانکها و بيمه

 شرکت دیگر است. 511درصد ماليات مربوط به  1شرکت است و تنها حدود 799شرکتهاي دولتی متعلق به 

 511هزار و  5ها در حدود مجموع زیان این شرکت شرکت زیانده است. 3شرکت دولتی، 911از مجموع  -2

 ت.ميليارد آن مربوط به سازمان صدا و سيما اس 7211ميليارد تومان است که 

درصد این  11صدم درصد است. این در حالی است که  71هاي دولتی برابر با سهم پژوهش در بودجه شرکت-1

 شرکت مرتبط با صنایع دفاعی و هوایی است. 1سهم نيز مربوط به 

 نقد لایحه بودجه -2

 مشکلات ساختاری تمرکز بر تامین مالی بودجه به جای رفع  -2-1

ششم توسعه نيز بوده است، در عمل قانونگذاري و اصلاح ساختار را  دولت کنونی که متولی تدوین برنامه 

کند. به عنوان مثال در حالی استفاده می ساختاريگذاشتن بر مشکلات رها کرده است و از بودجه براي سرپوش

بازنشستگی و سلامت بيشترین حجم بودجه را به خود اختصاص داداند، دولت به جاي -که دو بخش رفاهی

ي اصلاح ساختار بر تامين مالی آنها متمرکز شده است. به عنوان مثال در بخش بازنشستگی با تغيير تلاش برا

نسبی توان وضعيت را بهبود ها و سایر قوانين میقوانين از جمله تغيير سن بازنشستگی، اصلاح ساختار صندوق

در حالی که  به عنوان مثالداد. ها را کاهش توان هزینهمی هابخشيد. در بخش سلامت نيز با اصلاح رویکرد

ان چندین برابر ميانگين جهانی است که اثرات بسيار نامطلوبی بر سلامت ایرمصرف دارو و تجهيزات پزشکی در 

 اندیشد.دولت همچنان به تامين مالی روند کنونی می اما جامعه دارد،

 سیاست اشتباه در مورد اشتغال  -2-2

هاي ایجاد اشتغال و راهکارهاي ایجاد اشتغال توان روش تامين مالی پروژهنقد مهم دیگر  به لایحه بودجه را می

 بر این طرح دو نقد وارد است. خرد است. دانست. راهکاري که مبتنی بر اعطاي تسهيلات
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 نحوه تامین مالی طرح -2-2-1

هاي دولت را پروژهتومان( به منظور تامين مالی  111و گازویيل  7211هاي انرژي)بنزین حامل قيمتافزایش 

برانگيزترین اقدام دولت در لایحه بودجه دانست. اقدامی که حتی در بررسی اوليه لایحه در مجلس توان بحثمی

 .نيز  به دليل موج تورمی با آن مخالفت شده است

 نحوه ایجاد اشتغال  -2-2-2

با اعطاي  به جاي توسعه واحدهاي اقتصادي موفق و حمایت از کارآفرینان واقعی، نماید کهدولت تصور می

از این در قالب  يشتسهيلات به افراد قادر خواهد بود که شغل ایجاد نماید. این در حالی است که این طرح پ

 با شکست روبرو  شد. هاي زودبازده اجرا گردید وبنگاه ضربتی اشتغال و هایی مانند وام خود اشتغالی، طرحپروژه

شود که مدتی بعد نيز ورشکست خواهند هاي کوچکی منجر میبه ایجاد بنگاه اغلبدرواقع اعطاي این تسهيلات 

 شکست خورده است که این مساله بسيار تامل برانگيز است. بارها شد. بنابراین دولت در حال تکرار یک تجربه

 کاهش بودجه عمرانی کشور -2-7

ا مشکل بيکاري روبروست و دولت نيز هدف اصلی لایحه بودجه را ایجاد اشتغال اعلام نموده درحالی که کشور ب

 است، کاهش بودجه عمرانی کشور کمکی به ایجاد اشتغال نخواهد نمود. متاسفانه همانطور که در نمودار شماره

نه تنها بودجه عمرانی کشور در برابر بودجه جاري کاهش یافت بلکه عدم تحقيق  31نمایان است در دهه  2و  1

کاهش بودجه عمرانی کشور نه تنها اقدامی نيز بيش از پيش بوده است. البته باید توجه نمود که بودجه عمرانی 

ست که درخلال چند سال اخير درجهت واقعی کردن بودجه نيست بلکه رسميت بخشيدن به روند اشتباهی ا

گذاري دولت است و در آینده کشور را با روند آن تشدید شده است. این امر در واقع به معنی کاهش سرمایه

 مشکلات بيشتري روبرو خواهد نمود.

 قيمت جاري: بودجه جاري و عمرانی به 2نمودار                           تحقق بودجه جاري و عمرانی  :1نمودار      
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 عدم توجه به نابرابری شدید -2-4

رسيده است. ضریب جينی که نشان دهنده نابرابري است در حال  ميزان نابرابري در کشور به ميزان بسيار زیادي

)که خود نماد نابرابري حاضر نه تنها بسيار بالاتر از کشورهاي اسکاندیناوي و اتحادیه اروپاست بلکه از آمریکا

هزار تومان است  111ميليون و 89بالایی برابر با ک هر فرد در صدماهانه ت. ميانگين هزینه نيز بالاتر اس است(

برابري صدک 718هزار تومان است. که به معنی مصرف  21در حالی که براي صدک پایينی این رقم برابر با 

گران کننده است بلکه در (. این حجم از نابرابري نه تنها بسيار ن7931بالایی به پایينی است)نيلی و همکاران، 

با این حال دولت در  هزار تومان در ماه نشان دهنده فقر بسيار شدید است. 21مورد دهک پایينی با هزینه 

که در تمام  از روش بسيار متداول ماليات بر مجموع درآمد براي دهکهاي بالایی یگرد بودجه سال جاري بار

 اندیشد.پرداخت یارانه مینموده است و تنها به راه حل  غفلت شودکشورهاي توسعه یافته استفاده می

 اوراق اسلامی انتشار افزایش  -2-5

افزایش انتشار این بوده است.  انتشار اوراق اسلامییکی از راهبردهاي دولت در دو سال اخير براي تأمين منابع 

با  مناسب از این منابع است.اوراق در کنار افزایش هزینه جاري و کاهش بودجه عمرانی نشان از عدم استفاده 

هزار ميليارد  59که منجر به در نظر گرفتن حداقل )هاي اخير  توجه به حجم بالاي اوراق منتشر شده در سال

و نحوه هزینه لازم است تا بر حجم  (بابت اصل و سود اوراق سررسيد شده گردیده است 7931تومان در سال 

  افزایش منابع بودجه نباید باعث افزایش هزینه جاري شود.درواقع  .صورت گيردبيشتري نظارت کرد این اوراق 

 های دولتی به ویژه بودجه پژوهشی آنها مشکلات شرکت -2-1

اي ر است. بر این اساس بخش عمدهدرصد کل بودجه کشو 11هاي دولتی بودجه شرکتهمانطور که اشاره شد 

صدم درصد  71د. توجه به این نکته که تنها ردا ها قراراز عملکرد اقتصادي کشور تحت تاثير عملکرد این شرکت

ها به پژوهش اختصاص دارد نشان از اثرات بسيار منفی این شرکتها بر عملکرد اقتصادي کشور بودجه این شرکت

هاي دولتی با جذب بخش عمده منابع کشور دارد. در دنياي امروز که پژوهش بنيان رشد اقتصادي است شرکت

 اثري منفی بر تحقيق و توسعه در کشور دارند. و هزینه بسيار اندک در پژوهش، ایی انحصاري و توليد در فض

 

 شود.های مختلف بودجه و نقدهای وارد بر آن پرداخته میهایی آتی به طور تفصیلی به بخشدر گزارش

 توسعه اقتصادی تدبیر و گروه اجرایی های آن بر عملکرد ستادهمچنین پس از تصویب نهایی بودجه دلالت

 بررسی خواهد شد.


