
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كل كشور 1401بررسي اليحه بودجه سال 

   بودجه اتیكل .1

 

 

  

 دوره يازدهم ـ سال دوم

 715شماره ثبت: 

 شماره چاپ: 

 تاريخ چاپ: 

 ۲۳0: موضوعي كد

 17۹۲۳مسلسل: شماره 

 1400ماه دی

 های اقتصادی معاونت پژوهش

 مطالعات بخش عمومي  :ترادف

 مطالعات اقتصادی  



 

 خدا نام به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست

 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 3 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 4 .................................................................................................................................... 1401حه بودجه سال یال ی. ارقام کل1

 8 ............................................................................................................................................................................ بودجه ی. کسر2

 9 ............................................................................................................................... 1401حه بودجه یال ی. محورهای اساس3

 10 .................................................................................................................................................. دولت یگذارهی. سرما1-3

 11 ...................................................................................................................................................... یانهی. اعتبارات هز2-3

 11 ..................................................................................................................................................... لياتی. درآمدهای ما3-3

 13 .................................................................................................................................................. . کسری تراز عملياتی4-3

 14 ........................................................................................................................................... بودجه به نفت ی. وابستگ5-3

 15 ....................................................................................................................................... ین ماليدر تأم یراق بده. نقش او4

 17 ............................................................ و قانون برخی احكام مربوط به اصالح ساختار بودجه 1401. الیحه بودجه 5

 19 ............................................... ی در راستای اصالح ساختار بودجه. ضرورت اصالح در شيوه مدیریت بخش عموم6

 21 ............................................................... 1401. برآورد مسير بلندمدت متغيرهای اقتصادی متأثر از الیحه بودجه 7

 26 ................................................ با مدیریت حجم کسری بودجه زمانهمار تورم . لزوم تدوین بسته جامع برای مه8

 29 ..................................................................................................................................................................................... یبندجمع

 



 

 

 

1 

 كل كشور 1401 بررسي اليحه بودجه سال 
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 چكیده

با نظر مجلس شورای اسالمی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون  1400در سال 

از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و  1400دجه سال بو

سازی در صندوق ای، همسانهای سرمایههای تملك داراییهای مازاد دولت مخارجی برای طرحدارایی

اما  بينی شد.های دولت به نيروهای مسلح پيشها و بازپرداخت بدهیتأمين اجتماعی و دیگر صندوق

و احتمال ضعيف عملكرد بيش  1400مطابق با آخرین اطالعات در دسترس از عملكرد بودجه در سال 

، سقف اول قانون بودجه 1401رسد مبنای صحيح مقایسه الیحه بودجه سال نظر میبهاز سقف اول، 

 است. 1400سال 

 1400بودجه در سال  بينی عملكردنسبت به پيش 1401منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

بينی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال درصد رشد کرده است. دليل مهم این رشد، پيش 96حدود 

عنوان منبع پایدار تأمين سرفصل درآمدها به 1401در سقف اول است. در الیحه بودجه سال  1400

رده است. این رشد قابل درصد رشد ک 66حدود  1400بينی عملكرد سال مالی دولت، نسبت به پيش

 باشد.  1401برآوردی رقم درآمدها در الیحه بودجه سال تواند حاکی از بيشتوجه می

بينی ای )صادرات نفت و فروش اموال( نسبت به پيشهای سرمایهمنابع حاصل از واگذاری دارایی

درصد  580بود( حدود برآوردی بسيار زیادی همراه )که خود با بيش 1400عملكرد قانون بودجه سال 

دليل رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغيير نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات نفت به

ها دليل انتقال منابع حاصل از فروش خوراك ميعانات گازی پتروشيمیحذف ارز ترجيحی و همچنين به

 ميليارد تومان( حاصل شده است.هزار  70به سرجمع منابع حاصل از نفت )حدود « 14»از تبصره 

، 1400نسبت به مصوب سقف اول سال  1401از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه 

ای در درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه 68بينی عملكرد حدود درصد و نسبت به پيش 46

درصد تنزل یافته است.  38به  1401درصد بود که در الیحه بودجه  60حدود  1400قانون بودجه سال 

 توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.دليل این امر را می ترینمهم

ای نسبت به قانون بودجه سال های سرمایهسهم اعتبارات تملك دارایی 1401در الیحه بودجه سال 

گذاری تقویت سرمایه درصد رسيده که گام مهمی در راستای 18درصد افزایش یافته و به  4، 1400



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

2 

 است. 1396عمومی و تغيير روند کاهشی اخير از سال 

هزار  300)معادل  1401نسبت کسری تراز عملياتی از بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

برآوردی در بخش دليل بيشی گذشته کاهش یافته است. البته بههاسالميليارد تومان( نسبت به بودجه 

أمين شود طی سال کسری تراز عملياتی افزایش یابد. همچنين کسری احتمالی تنی میبيماليات پيش

ین درصد است در حالی که ا 30حدود  1400نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 

 درصد خواهد بود. 11حدود  1401نسبت در الیحه بودجه سال 

ه اصالح ببرخی احكام مربوط »تای اجرای قانون هایی مثبت در راسگام 1401در الیحه بودجه سال 

لت است. های مهمی از آن نيازمند اقدام عملی دوبرداشته شده است هرچند هنوز بخش« ساختار بودجه

مل نظام پرداخت ازجمله تكاليف قانون مذکور در الیحه چنانكه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کا

ارائه فهرست و  ها به ثبت معامالت در سامانه تدارکات الكترونيك دولت ونفع نهایی، الزام دستگاهبه ذی

 ای است.های مالياتی، گمرکی و بيمهميزان معافيت

 1401های مثبت الیحه بودجه دهد گامهای اقتصاد کالن نشان میهای کمّی مبتنی بر مدلتحليل

تغيرهای مولت، منجر به تغيير مسير بلندمدت گذاری ددر راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه

 گذاری شده است.اقتصاد کالن نظير تورم، توليد و سرمایه

جهی در افق ی آتی نرخ تورم تا ميزان قابل توهاسالو تداوم آن در  1401با تغيير رویكرد الیحه 

و به رشد یك روند ر گذاری کل و توليد غيرنفتی نيز درتواند کاهش یابد. سرمایهسال آینده می چهار

ته در صورت قرار خواهد گرفت که الب 1400بلندمدت، باالتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال 

 باشد.این روند قابل بهبود نيز می 1401اصالح مثبت الیحه بودجه 

ی( ازمنظور پوشش ناترهای اقتصادی که هریك استعداد پولی شدن )خلق پول بهناترازی ازجمله

ساز ایجاد مينهزتوانند منجر به رشد باالتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقيقی اقتصاد و داشته و می

های دارای اهميت سيستمی توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانكی، ناترازی بنگاهتورم شوند، می

مدت و بلندمدت اقتصاد، یدار نرخ تورم ميانها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایا وابسته به بانك

لذا  تنهایی کافی نيست.گفته است و کنترل کسری بودجه بههای پيشمستلزم کنترل تمامی ناترازی

های اقتصاد ایران فوریت ترینمهمدر الیحه تقدیمی، یكی از  1401پس از کنترل نسبی کسری بودجه 

های پولی خواهد دهی نظارت بانكی و اصالح چارچوب سياستنمنظور ساما، اقدام فعال به1401در سال 

 بود.
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 مقدمه

 یمشخط سند كی بودجه. است سال در کشور یعموم بخش یمال یحكمران سند ترینمهم بودجه

 نیا. کندیم یبندتیاولو را خود انهيسال اهداف چگونه دولت دهدیم نشان که است تيحاکم یمرکز

 مشخص یهاتیمورأم نيهمچن تياهم و تیاولو به توجه با را مصارف و منابع از قسمت هر سهم سند

 به کشور محدود منابع ميتقس در آن طیشرا و اعتبار زانيم نيتخم. کندیم مشخص حوزه هر یبرا شده

 انهيسال بودجه در مختلف موضوعات گرید و دفاع فرهنگ، آموزش، سالمت، رينظ مختلف یهابخش

کلی که برآیند تصميمات اتخاذ های . البته در زمان تدوین سند بودجه چارچوبدشو مشخص دیبا کشور

بسيار مهمی را به سند بودجه های شده در رابطه با شيوه حكمرانی در بخش عمومی است محدودیت

اتخاذ ریزی مختص سند بودجه نبوده و تصميمات تر فرایند بودجهعبارت روشنکند. بهمی تحميل ساليانه

مانند موارد زیر اثرات قابل توجهی بر فرایند کلی اقتصاد کشور در طول ساليان گذشته عملكرد  شده و

 ریزی خواهد داشت.بودجه

  ی قبل هاسالبرآیند رشد و رکودهای انباشت شده از دهنده نشانوضعيت درآمد سرانه کشور که

 در اقتصاد کشور است )وضعيت کلی رفاه اقتصادی(، 

 که  و گمرك )قوانين دائمی در حوزه مالياتدر آن آمد پایدار و سهم هر بخش ایجاد درهای روش

و ها مجموعه زیرساخت مشخص شده و همچنين و شيوه اخذ مالياتها ميزان معافيت در آن نرخ، نوع،

مربوط به شيوه اعمال مالكيت دولت در های قوانين و زیرساخت ،توان عملياتی ایجاد شده در این حوزه

  (،بخش عمومی و...های و دارایی اموال

  های مثال انتخاب دستگاهعنوان بهارائه خدمات در بخش عمومی )طراحی شده جهت ساختار

آفرینی ، شيوه نقشمستقيم توسط دولت یا خرید خدمتصورت بهارائه خدمات  شيوهانتخاب  متولی،

کننده نحوه فعاليت بخش الدستی تعيينقوانين و اسناد بادر ارائه خدمات سالمت و... که در ها بيمه

 ،(اندمشخص شده عمومی در حوزه سالمت، آموزش و پرورش، دفاع و امنيت و...

  شيوه و ميزان استخدام کارکنان بخش عمومی و سازوکار جبران خدمات آنها )قانون مدیریت

  مختلف(،های خدمات کشوری و قوانين خاص حوزه

 تأمينسازمان مربوط به و مقررات  یدار و کارآمد که در قوانينپا شيوه طراحی نظام بازنشستگی 

 یابد،تبلور می اجتماعی نيروهای مسلح تأمينصندوق بازنشستگی کشوری و سازمان  اجتماعی،

 دولتی و برگزاری مناقصه یا مزایده و پيشبرد آن در سامانه تدارکات الكترونيك های سازوکار خرید

 .دولت

 بودجه یاصل چالش كا،یمرآ متحده االتیا ظالمانه یهامیتحر اعمال از سپ و رياخ یهاسال در

 خود فیوظا یاجرا یبرا یعموم مخارج یمالتأمين  نحوه با توجه به قيود ذکر شده در بخش قبل دولت
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پایدار  منابع جادیا وی در شيوه مدیریت بخش عمومی ساختار اصالح پيشبرد عدم مشخصاً. است بوده

 یامر گذشته سال به نسبت سال هر یعموم مصارف و منابع شكاف پوشش تا است شده باعث درآمدی

 استقراض محل از شكاف نیا پوشش 1400 تا 1398 یهاسال در یعموم بودجه كردیرو. گردد دشوارتر

 در یخاص تحول عمل در و است بوده یمرکز بانك یپول هیپا و یبده اوراق و یمل توسعه صندوق از

 بر عالوه تا شد باعث لهئمس نیا. است نداده رخ یدولتهای ییدارا از ییدرآمدزا ای و یتانساتيمال حوزه

 بودجه مشكالت محل ازهایی بيآس نكرد، فایا اقتصاد دررا  خود الزم نقش دولت یمالهای استيس نكهیا

 . شود وارد زين کشور یاقتصاد یفضا به یعموم

 ستا برقرار همچنان یعموم مصارف و منابع یکسر شپوش لهئمس زين 1401 سال بودجه حهیال در

در  رياخ یهاسال به نسبت یتوجه قابل اندازه تا حهیال نیا كردیرو رسدیم نظربه که تفاوت نیا با

 در. است کرده رييغگيری در رابطه با آنها در قالب سند بودجه وجود دارد تپارامترهایی که امكان تصميم

 بهبود یبرا دولت، یگذارهیسرما سهم شیافزا و یعموم مصارف تیریدم ضمن 1401 بودجه حهیال

ریزی نامهاما تحقق اصالحات اساسی منوط به بر. است شده برداشتههایی گام زين یعموم منابع تيفيک

جدی صورت بهو اعمال اصالحات در شيوه حكمرانی در بخش عمومی است که الزم است این موضوع 

وری و بهره گذاریسرمایهوری و کارایی خدمات در بخش عمومی، کمك به افزایش منظور افزایش بهرهبه

 اقتصاد )تحقق رشد اقتصادی( و همچنين ایجاد درآمد پایدار دنبال شود.

 بر یگذارريثأت جهيدرنت و یمالهای استيس یاجرا یبرا هياول ابزار بودجه بر موارد مذکو عالوه

 مهااد در دولت یمال تيوضع بهبود صورت درکه  است روشنین منظر از ا است کل كی عنوانبه اقتصاد

 قتصادا در دولتور و هدفمند بهره حضوردر راستای افزایش نقش دولت در ایجاد رشد اقتصادی  راه

 . شود ترپررنگ یگذارهیسرما در خصوصهب

یحه کليات ال 1401ریزی در سال گسترده ناظر به بودجههای کلی با توجه به محدودیتصورت به

منظور اما الزم است دولت به .است قبول قابل دیجد دولت بودجه نياولعنوان به 1401بودجه سال 

 صاد،گسترده و هماهنگی را در حوزه وزارت اقتاصالح اساسی شيوه حكمرانی بخش عمومی اقدامات 

  سازمان برنامه و بودجه و بانك مرکزی دنبال نماید.

 
  1401 سال بودجه حهيال يكل ارقام. 1

. است شده تعيين تومان ميليارد هزار 3631 ميزان به کشور کل بودجه 1401 سال بودجه الیحه در

 نسبت که ستهابانك و دولتیهای شرکت مالی گردش به مربوط کشور کل بودجه درصد 60 به نزدیك

 یافته افزایش درصد 41 ودحد( تومان ميليارد هزار 1571) گذشته سال برای شده بينیپيش رقم به
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 صورت در که. است دولت عمومی بودجه به مربوط نيز کشور کل بودجه رقم درصد 40 حدود. است

 الیحه کالن تصویر. است یافته افزایش درصد 46 حدود 1401 سال بودجه قانون اول سقف مقایسه با

 . است شده داده نمایش 1 شكل در 1401 سال بودجه

 

 (تومان ميليارد هزار به ارقام)     كشور كل بودجه كالن ارقام. 1 شكل

 
 1401الیحه بودجه مأخذ: 

 

 هزار 300 حدود 1401 سال در عملياتی تراز کسری شودمی مشاهده نيز 1 شكل در که طورهمان

 در دیگر بارتعبه. است شده داده پوشش مالی وای سرمایه تراز مازاد محل از که است تومان ميليارد

 محل ازای هزینه اعتبارات از توجهی قابل بخش گذشته رویه با مطابق نيز 1401 سال بودجه الیحه

 . است شده تأمين استقراض و دارایی فروش

 دوم سقف در. گردید تدوین سقفی دو بودجه قانون اسالمی شورای مجلس نظر با 1400 سال در

 و اموال فروش و اول سقف رقم بر مازاد نفت صادرات از صلحا منابع محل از 1400 سال بودجه قانون

سازی حقوق متناسبای، سرمایههای دارایی تملك هایطرح برای مخارجی دولت مازادهای دارایی

 نيروهای به دولتهای بدهی بازپرداخت وها صندوق دیگر و اجتماعی تأمين صندوق در بازنشستگان

 1400 سال ماهه ونيمهفت در دسترس در اطالعات آخرین با مطابق که آنجایی از. شد بينیپيش مسلح

 در سقف دوم آن به مربوط مخارج لذا است، نيافته تحقق نيز اول سقف در نفت صادرات از حاصل منابع

 مسلح هایونير به دولتهای بدهی بازپرداخت حكم اینكه به توجه با همچنين. ندارند تحقق قابليت نيز

 از نيز دوم سقف از بخش این دارد، قرار بودجه سقف از خارج نيز 1401 سال در نفت تحویل محل از

 بودجه مصارف و منابع عملكرد بينیپيش و شده طرح نكات به توجه با. شد خواهد خارج مقایسه مبنای

بودجه

کل کشور

بودجه 
عمومی 

مصارف -منابعدولت
عمومی دولت

تراز عملياتیهزینه هادرآمدها

تراز سرمایه ایتملك سرمایه ایواگذاری سرمایه ای

تراز مالیتملك مالیواگذاری مالی

مصارف -درآمد
اختصاصی 

دولت

بودجه 
شرکت های 

دولتی
3631 

1505 

2231 

1372 

133 

664 

155 

251 408 

965 

144 

157 

301-  

299 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

6 

 بودجه الیحه مقایسه صحيح مبنای رسدمینظر به شد، خواهد بيان ادامه در که 1400 سال در عمومی

 .است 1400 سال بودجه قانون اول سقف ،1401 سال

 1401 سال بودجه الیحه در دولت عمومی منابع است، مشاهده قابل نيز 1 جدول در که طورهمان

 شدر این مهم دليل. است کرده رشد درصد 96 حدود 1400 سال در بودجه عملكرد بينیپيش به نسبت

 الس بودجه الیحه مطابق. است اول سقف در 1400 الس بودجه منابع از بخشی تحقق عدم بينیپيش

 1400 لسا عملكرد بينیپيش به نسبت دولت، مالی تأمين پایدار منبع عنوانبه درآمدها سرفصل 1401

 یحهال در درآمدها رقم برآوردیبيش از حاکی توجه قابل رشد این. است کرده رشد درصد 66 حدود

( موالا فروش و نفت صادرات) ایسرمایه هایدارایی واگذاری زا حاصل منابع. است 1401 سال بودجه

 قانون عملكرد بينیپيشدرصد و نسبت به  80حدود  1400بودجه  سقف اول مصوب قانون به نسبت

 تسعير خنر تغيير محل از توجه، قابل افزایش این. است داشته رشد درصد 580 حدود 1400 سال بودجه

 خوراك شفرو از حاصل منابع انتقال و ترجيحی ارز حذفدليل به نفت اتصادر درآمدهای ارزی حاصل از

 لياردمي هزار 70 حدود) نفت از حاصل منابع سرجمع به «14» تبصره از هاپتروشيمی گازی ميعانات

 اگذاریو از حاصل منابع رشد گازی ميعانات از حاصل منابع کسر صورت در. است توضيح قابل( تومان

 بودجه هالیح در. بود خواهد درصد 50 حدود 1400 سال قانون اول سقف به نسبتای یهسرماهای دارایی

 نيز( دولتیهای شرکت سهام فروش و استقراض) مالی هایدارایی واگذاری از حاصل منابع 1400 سال

 .  است کرده رشد درصد 26 ،1400 سال عملكرد بينیپيش به نسبت

 

  1399 سال بودجه قانون به نسبت آن رشد میزان و 1400 بودجه اليحه عمومي منابع. 1 جدول
 (ریال ميليارد هزار)

 منابع

 ينیبشیپ 1400 سال بودجه قانون

 عملكرد

1400 

 حهيال

 بودجه

1401 

 نسبت رشد

 قانون به

)%( 

 به نسبت رشد

 بینيپیش

 )%( عملكرد
 دوم سقف اول سقف

 66 48 664 399 455 448 درآمدها

 یهاییادار یواگذار

 یاهیسرما
225 395 60 408 81 580 

 26 13 299 238 427 264 یمال یهاییدارا یواگذار

 يعموم منابع جمع

 دولت
937 1278 697 1372 46 96 

 .و محاسبات تحقيق 1401الیحه بودجه  مأخذ:

 

 و درصد 46 ،1400 سال اول سقف مصوب به نسبت 1401 بودجه الیحه در دولت عمومی مصارف

 38 رشد با دولت هایهزینه سرفصل. است یافته افزایش درصد 68 حدود عملكرد بينیپيش به تنسب
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 همچنين. رسيده است تومان ميليارد هزار 965 به 1400 سال بودجه قانون اول سقف به نسبت درصدی

 تعهدات تبازپرداخ به یافتهاختصاص اعتبار اخير، یهاسال در اوراق انتشار ميزان افزایش به توجه با

. است بوده همراه درصدی 87 رشد با( است شده سررسيد اوراق بازپرداخت آن عمده بخش که) دولت

 داشته افزایش درصد 215 شودمی یاد نيز عمرانی اعتباراتعنوان به آن از که ایسرمایه هایدارایی تملك

 . آیدمی حساببه دولت گذاریسرمایه افزایش جهت مثبت گامیکه  است

 

 1399 سال بودجه قانون به نسبت آن رشد میزان و 1400 بودجه اليحه عمومي مصارف. 2 جدول

 (ریال ميليارد هزار)

 منابع

 1400 سال بودجه قانون
 ينیبشیپ

 1400 عملكرد

 حهيال

 1401 بودجه

 نسبت رشد

 قانون به

)%( 

 نسبت رشد

 بینيپیش به

 )%( عملكرد

 سقف

 اول
 دوم سقف

 47 38 965 654 919 699 هانهیهز

 یهاییدارا تملك

 یاهیسرما
146 176 80 252 73 215 

 87 68 155 83 182 92 یمال یهاییدارا تملك

 يعموم مصارف جمع

 دولت
937 1278 817 1372 46 68 

 .و محاسبات تحقيق 1401الیحه بودجه  مأخذ:

 

 انتوم ارديليم هزار 251 مرق گذشته سال به نسبت دولت یعموم یهانهیهز یدرصد 38 رشد با

 .است شده هارائ 3 جدول درها نهیهز شیافزا ارقام ترینمهم. است شده اضافه بودجه یانهیهز مصارف به

 

 (تومان ارديليم هزار)    بودجه یانهيهز مصارف. 3جدول  

   اعتبار زانیم مصرف موضوع

 12 خانواده یتعال و تيجمع

 25 معلمان یبندرتبه

 76 یبازنشستگ یهاصندوق

 17 عدالت و شرفتيپ صندوق

 45 1حقوق یپرداخت شیافزا

 13 روستاها و شهرها به اضطراری آبرسانی آب، تأمين

 188 جمع

 .1401الیحه بودجه  مأخذ:

 

 
 

                                                 

 درصد 10و افزايش متوسط  1400هاي حقوق و دستمزد در سال هزار ميليارد تومان هزينه 450. با فرض مجموع 1
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 بودجه یكسر. 2

 و اضاستقر نظير) غيرپایدار منابع از دولت مالی تأمين ميزان دهندهنمایش که ساختاری بودجه کسری

 پوشش نحوه. است تومان ميليارد هزار 700 حدود در 1401 سال بودجه الیحه در است( دارایی فروش

 :است 4 جدول شرح به کسری این

 

 كسری بودجه ساختاری )بدون نفت( بودجه . 4جدول 

 1401و نحوه پوشش آن در اليحه بودجه سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401الیحه بودجه  مأخذ:

 

 

 

 

 

 و گاز و نفت از حاصل منابع محل از دولت بودجه ساختاری کسری شودمی مشاهده که طورهمان

 شده داده پوشش اسالمی مالی اوراق و ملی توسعه صندوق از برداشت دولتی، اموال فروش ميعانات،

 سال طی دولت توسط شده بينیپيش عمناب از بخشی که دهدمی نشان گذشتهی هاسال تجربه 1.است

. شد خواهد مواجه نشده تأمين احتمالی کسری با سال طول در دولت دليل این به و شد خواهدن محقق

 عدم محل از سال طول در است دولت عمومی منابع برآوردیبيش آن علت که نشده تأمين کسری این

 منابع افزایش برای بودجه سقف از خارج مجوزهای محل از بعضاً  و عمومی مصارف از بخشی تخصيص

 . شد خواهد تأمين( 1399 و 1398ی هاسال در قوا سران اقتصادی هماهنگی شورای وزهایمج)

                                                 

هزار ميليارد تومان اوراق تراز  88هزار ميليارد تومان از اوراق مذكور در سقف بودجه منعكس نشده و درواقع بودجه با  10. 1

هاي بودجه هاي قبل نيز در تبصرههزار ميليارد تومان اوراق مازاد جهت بازپرداخت اوراق سال 10جوز انتشار شده است اما م
 گرفته شده است.
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 حدود 1400 سال بودجه قانون اول سقف نشده تأمين احتمالی کسری کارشناسی، ارزیابی با مطابق

 و فتن صادرات از حاصل منابع برآوردیبيشدليل به آن اصلی بخش که بود تومان ميليارد هزار 290

 جدول در محاسبات این جزئيات. بود شده ایجاد دولتی اموال فروش وها شرکت واگذاری و گاز صخال

 . است شده ائهار 5

 

 نشده  تأمین. كسری احتمالي 5جدول 

 )هزار ميليارد تومان(   1401 و 1400 براساس برآورد از میزان تحقق منابع بودجه در سال

مجموع مصارف 

قانون بودجه 

1400 

937 

 ابع حاصل از نفت،من

ميعانات و خالص 

 *صادرات گاز

 18)با احتساب سهم 

درصد صندوق و تحقق 

 درصدی( 40

درآمدهای 

 قابل تحقق

 89)تحقق 

 درصدی(

ها و واگذاری شرکت

 اموال فروش

 درصدی( 18)تحقق 

انتشار اوراق 

 مالی اسالمی

)تحقق 

 کامل(

 کسری

 احتمالی

 تأمين نشده

در سال 

1400 

94 399 22 132 290 
 

مجموع مصارف 

الیحه بودجه 

1401 

1372 

 منابع حاصل از نفت،

ميعانات و خالص 

 *صادرات گاز

 20)با احتساب سهم 

درصد صندوق و فرض 

 درصدی( 100تحقق 

 درآمدهای

 قابل تحقق

 81)تحقق 

 درصدی(

ها و واگذاری شرکت

 اموال فروش

 درصدی( 60)تحقق 

انتشار اوراق 

 مالی اسالمی

)تحقق 

 مل(کا

 کسری

 احتمالی

 تأمين نشده

در سال 

1401 

519 541 58 98 156 

 .محاسبات تحقيقمأخذ: 

 

جهت سياست یافته اختصاصالبته ذکر این نكته ضروری است که با توجه به ناکافی بودن منابع 

 نشده به ميزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. تأمينميزان کسری احتمالی حمایتی 

 

 1401 بودجه حهيال ياساس محورهای. 3

 محل از نشده تأمین احتمالي كسری که دهدمی نشان 1401 سال بودجه الیحه از شده انجام ارزیابی

 هزار 155 حدود دولتي اموال فروش وها شركت واگذاری مالیاتي، درآمدهای برآوردیبیش

 توجهي قابل كاهش 1400 سال بودجه قانون اول سقف به نسبت كه بود خواهد تومان میلیارد

 كسری نسبت آنكه دیگر نكته. درصدی سقف بودجه( 46افزایش حدود  رغمعلی) است داشته

 درصد 30 حدود 1400 بودجه قانون در دولت عمومي منابع مجموع از نشده تأمین احتمالي
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البته ذکر این  .بود خواهد درصد 11 حدود 1401 سال بودجه اليحه در نسبت اين حالي در است

جهت سياست حمایتی ميزان کسری یافته اختصاصته ضروری است که با توجه به ناکافی بودن منابع نك

 نشده به ميزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. تأميناحتمالی 

 :به شرح زیر است 1401 سال بودجه الیحه بررسی در اساسی محورهای

 

 دولت گذاریسرمايه. 1-3

 ليشكت گذشته دهه در است، داشته تأکيد رشد و گذاریسرمایه بر عهتوس ششم برنامه اینكه رغمعلی

تر بخش ینقش جد یفایامر لزوم ا نیاست و ا داشته نزولی یروند 1390 سال هیپا یهامتيق به هیسرما

 .سازدیتر میدر اقتصاد ضروررا  یگذارهینرخ سرما شیدر افزا یدولت

 در الزم یکارکردها و مهم فیوظا از یكی یتصاداق رکود طیشرا در دولت یگذارهیسرما مخارج

 اهشیک روند( درصد 24 با 1391 سال از) ایسرمایه دارایی تملك روند گذشته دهه در. است بودجه

 قانون به نسبتای سرمایههای دارایی تملك اعتبارات سهم 1401 سال بودجه الیحه در. است داشته

 تتقوی راستای در مهمی گام که رسيده درصد 18 به و یافته افزایش درصد 4 ،1400 سال بودجه

 .  است 1396 سال از اخير کاهشی روند تغيير و عمومی گذاریسرمایه

 

 )درصد(  نسبت به بودجه عمومي یاهيسرما یهايي. سهم اعتبارات تملک دارا1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1401و الیحه بودجه  1400تا  1394قوانين بودجه  مأخذ:

 

ثر ؤم کردهزینهنبود سازوکار کارآمد جهت  در کنار این نكته مثبت خأل که داشت توجه باید البته

 افزایش برای خصوصی -عمومی مشارکت روش از استفاده و گذاریسرمایه بازده ارتقای برای منابع این

22%
20% 21%

16%
14% 15% 14%

۱۸٪

۰%

۵%

۱۰%

۱۵%

۲۰%

۲۵%

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ الیحه 

۱۴۰۱
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 .همچنان پابرجاست ایران اقتصاد در گذاریسرمایه ميزان

 

 یانهيهز اعتبارات. 2-3

 شیافزا نتوما ميليارد هزار 250 حدود گذشته سال به نسبت یانهیهز اعتبارات مقدار نكهیا دوجو با

. ستا یافته قابل توجهی کاهش 1400 بودجه قانون به نسبت یانهیهز مخارج رشد است، کرده دايپ

 به 1401 بودجه الیحه در که بود درصد 60 حدود 1400 سال بودجه قانون درای هزینه مخارج رشد

 اراتاعتب روند شدن ینزول اصلی علل ازها دستمزد و حقوق رشد کنترل. است یافته تنزل درصد 38

 مستمری دولت، کارکنان حقوق) دولت ایهزینه مخارج روند 2 نمودار در. است بوده یانهیهز

 . است شده ترسيم 1401 تا 1394 یهاسال برای...( و بازنشستگان

 

 )درصد( دولت ایهزينه مخارج رشد روند. 2 نمودار

 

 

 

 1401و الیحه بودجه  1400تا  1393مأخذ: قوانين بودجه 

 

 

 

 

 

 
 

 .1401و الیحه بودجه  1400تا  1393قوانين بودجه  مأخذ:

 

  مالیاتي درآمدهای. 3-3

 درآمدهای پایين سطح. شودیم محسوب کشورها بودجه منابع جزء پایدار از ترینمهم یاتيمال یدرآمدها

 ،اموال فروش و هاشرکت واگذاری نفت، فروش نظير منابعی به بيشتر وابستگی معنایبه بودجه در ياتمال

 منابع درصد 35 از یاتيمال منابع 1401 سال بودجه حهیال در. است پولی پایه از استفادهو  استقراض

 (.3 نمودار) است داشته شیافزا درصد 38 به (1400)در قانون بودجه  یعموم بودجه

 

 

16%
9%

31%

19% 16%

28%

16%

60%

38%

۰%
۱۰%
۲۰%
۳۰%
۴۰%
۵۰%
۶۰%
۷۰%

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ الیحه 

۱۴۰۱
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 )درصد(  دولت عمومي منابع به مالیاتي درآمدهای نسبت. 3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401و الیحه بودجه  1400تا  1393قوانين بودجه  مأخذ:

 

( درصد 70 حدود) توجهی قابل شیافزا 1401 سال یبرا شده بينیپيش اتیيمال درآمدهای زانيم

 پایدار درآمد» قانونبراساس  که است یحال رد نیا. است داشته 1400 سال بودجه قانون به نسبت

 تا كه دولت سهمافزوده ارزش مالیات از درصد واحد يک 1401 سالدر  «کشورهای شهرداری

 مطابق همچنين. شودمي اضافهها شهرداری سهم به و يافته كاهش ،بود درصد 5 اين از پیش

 هایمالیات قانون( 105) ادهم موضوع مالیات نرخ 1401 بودجه الیحه «6» تبصره «ف» بند

 تغيير دو این. يابدمي كاهش درصد 5 برداری،بهره پروانه دارای حقوقي اشخاصناظر به  مستقیم

البته احكامی در جهت افزایش  .شد خواهد دولت مالياتی درآمدهای کاهش موجب آینده سال در مهم

دهنده شود پوششمی بينیپيششده که  پيشنهادها درآمد مالياتی نسبت به سال قبل در برخی از حوزه

های آتی تبيين تفصيلی این موضوع در گزارشصورت بهاین ميزان از رشد درآمدهای مالياتی نباشد )

 .خواهد شد(

 نرخ سنواتی، بودجه قوانين در مالياتی درآمدهای حقيقی افزایش ميزان بررسی جهت 4 نموداردر 

های درآمد برخی از پایهشایان ذکر است ) است شده ترسيم درآمدها این رشد درصد مقابل در تورم

مالياتی مانند ماليات بر عملكرد های با تورم همان سال و درآمد برخی از پایهافزوده ارزشمالياتی مانند 

 .باشد(می با تورم سال قبل مرتبط

  

۰%
۱۰%
۲۰%
۳۰%
۴۰%
۵۰%
۶۰%

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱

الیحه

هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه
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 )درصد(    سالیانهودجه مقايسه نرخ تورم با میزان افزايش درآمدهای مالیاتي در قوانین ب .4 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1401و الیحه بودجه  1400تا  1391قوانين بودجه  مأخذ:

 

صورت به، 1399تا  1397ی هاسالمالياتی طی  رشد درآمدهای ،اوالً شودمی مشاهده که طورهمان

 1401 سال بودجه الیحه در مالياتی درآمدهای رشد ،ثانیاً بوده است؛  هاسالداری کمتر از نرخ تورم این امعن

 تورم بينیپيش به نسبتافزوده( )بدون در نظر گرفتن کاهش یك واحد درصدی سهم دولت در ماليات بر ارزش

 گذشته یهاسال به نسبت مالياتی درآمدهای حقيقی ميزان افزایش از حاکی که دارد زیادی اختالف آینده سال

 با 1401 سال بودجه الیحه در مالياتی درآمدهایع است که انجام شده بيانگر این موضوهای برآورد. است

 .است و تحقق آن نيازمند اصالحات ماليات بسيار قابل توجه در نظام اخذ ماليات است بوده همراه برآوردیبيش

 

 عملیاتي تراز كسری. 4-3

 حقوق پرداخت تاًعمد) ایهزینه مخارج و( هاماليات اصلی بخش) درآمدها اختالف معنایبه عملياتی تراز

 محل از( جاری) ایهزینه اعتبارات بایستمی بهينه حالت در. است عمومی بودجه در( مستمری و

 ایهزینه نگاهدليل به. بود خواهد صفر برابر بودجه عملياتی تراز صورت این در که شود تأمين هاماليات

اهداف در  و است بوده همراه لياتیعم تراز کسری با کشور بودجه ستهاسال ،نفت از حاصل منابع به

 . محقق نشده است 1400تا سال  ،بر به صفر رساندن این ترازنظر گرفته شده در قانون برنامه مبنی

 برای عمومی بودجه کل به یافتهتحقق و مصوب عملياتی تراز کسری نسبت روند 5 نمودار در

 .است شده داده نمایش 1400 تا 1393 یهاسال
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 عمومي در قوانین بودجه بودجه كل به يافتهتحقق و مصوب عملیاتي تراز كسری نسبت روند .5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401و الیحه بودجه  1400تا  1393قوانين و عملكرد بودجه  مأخذ:

 

 هزار 300 معادل) 1401 سال بودجه الیحه در دولت عمومی بودجه از عملياتی تراز کسری نسبت

 بخش در برآوردیبيشدليل به البته. است یافته کاهش گذشته یهاسال بودجه به نسبت( تومان ميليارد

 . بيش از مقدار مصوب باشد 1401در سال  عملياتی تراز کسرییافته تحققمقدار  شودمی بينیپيش ،ماليات

 

 نفت به بودجه يوابستگ. 5-3

 تأمين نفت صادرات از حاصل بعمنا محل از دولت عمومی بودجه منابع از توجهی قابل بخش هرساله

 دیگر دليل البته. اندبوده همراه کاهش با ظالمانههای تحریمدليل به منابع این 1398 سال از. شودمی

 که استبوده  ترجيحی نرخ با صادرات نفت از حاصل ارز تخصيص عمومی بودجه در نفت سهم کاهش

 2/1 فروش 1401 سال بودجه حهیال در. ستا شده در بودجه نفت از حاصل ریالی منابع کاهش موجب

 شدن کنترل از پسالمللی بين یاقتصاد با توجه به شرایط که شده برآورد روز در نفت بشكه ونيليم

 باشد. جه همراهقابل تو یبرآوردشيببا  سال در نفت فروش زانيم نیارسد که نظر نمیبه کرونا یماريب

 گذشته یهاسال در نفت صادرات از حاصل منابع تحقق زانيمينانه، بدليل برآوردهای غيرواقعمتأسفانه به

 .است مشاهده قابل 6 نمودار در که بوده بودجه یبرآوردها از کمتر بسيار

درصدی  40واحد درصد از سهم  20دولت  ، 1401الیحه بودجه براساس  شایسته ذکر است که

ض نموده است که در سرفصل واگذاری را استقرا صادرات نفت و گازدرآمد صندوق توسعه ملی از 

 «1»تبصره  «ی»بند موجب به همچنين. هزار ميليارد تومان( 137شود )های مالی منعكس میدارایی
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به قيمت روز )ميليارد یورو  5/4نفت خام به نيروهای مسلح به ميزان حدود ل یتحو ،الیحه بودجه

بينی شده است. این دو مورد هرچند نوعی شپي دفاعی جهت پرداخت مطالبات و تقویت بنيه (صادراتی

ای های سرمایهدليل آنكه ذیل سرفصل واگذاری داراییوابستگی بودجه به درآمدهای نفتی هستند، ولی به

در نظر  1401بودجه به نفت در سال  محاسبات ميزان وابستگی منظوربه ریز نمودار در شوند،ثبت نمی

 گرفته نشده است.

 

 منابع عمومي دولت از ينفت منابع سهم. 6 نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401و الیحه بودجه  1400تا  1393قوانين بودجه  مأخذ:

 

 تغيير دو از یناش گذشته یهاسال به نسبت 1401 سال بودجه حهیال در ینفت منابع سهم شیافزا

اساسی به  ترجيحی به کاالهای ارز سياست حمایتی دولت از تخصيص رييتغدر وهله اول،  .است مهم

های حمایتی و درنتيجه افزایش نرخ ارز مبنای تسویه درآمدهای نفتی، موجب انعكاس منابع سایر شيوه

 منابع دولتناشی از این است که نيز ی از این افزایش دیگر بخشریالی حاصل در این بخش شده است. 

 نفت از حاصل منابع رجمعس به «14» تبصره از را هاپتروشيمی گازی ميعانات خوراك فروش از حاصل

 . است کرده اضافه

 

 يمال نیمأت در يبده اوراق نقش. 4

 و شده ديسررس یهایبده ،یجار یهانهیهز جبران یبرا یبده اوراق از توجهی قابل حجم هرساله

 یشیافزا روند رياخ یهاسال در اوراق انتشار حجم. شوندمی منتشر یاهیسرما ییدارا تملك یهاطرح

 همين به. داده است پوشش بودجه دررا  و کسری ساختاری درآمدها خأل از یتوجه قابل سهم و داشته
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 گذشتهی هاسال به نسبت 1401 سال بودجه الیحه در بدهی اوراق سود و اصل بازپرداخت هزینه دليل

 (.7نمودار ) است یافته افزایش

 

 (تومان ارديليم هزار)  ي مال اوراق سود و اصل بازپرداخت زانیم  .7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .و محاسبات تحقيق 1401، الیحه بودجه 1400تا  1393قوانين بودجه  مأخذ:

 

 جدید اوراق واگذاری عدم فرض با 1401 از بعد یهاسال برای 7 نمودار که است ذکر شایسته

 .است فعلی شده منتشر اوراق سود و اصل مالی بار دهندهنمایش و شده ترسيم

 که شده بينیپيش منابع تومان ارديليم هزار 98 بدهی اوراق محل از 1401 سال بودجه حهیال در

 در تا شده داده اجازه زين دولت به همچنين. است داشته توجهی قابل کاهش گذشته یهاسال به نسبت

ی بينپيش زانيم ميعانات گازی و خالص صادرات گاز به منابع ناشی از صادرات نفت، تحقق عدم صورت

 نشان رياخ یهاسال در اوراق انتشار حجم 8 نمودار در. کند اوراق انتشار به اقدام شده در الیحه بودجه،

 .است شده داده

  

0

50

100

150

200

250

1396 1397 1398 1399 1400 الیحه 
1401

1402 1403 1404 1405

بازپرداخت اصل اوراق و وام ها سود و كارمزد وام های داخلي و خارجي



 

 

 

17 

 دولت عمومي منابع منظور تأمینبه بدهي اوراق انتشار حجم. 8نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .1401و الیحه بودجه  1400تا  1396قوانين بودجه  مأخذ:

 

 بودجه و قانون برخي احكام مربوط به اصالح ساختار 1401اليحه بودجه . 5

 قانون اسالمی شورای مجلس گذشته، یهاسال در رهبری معظم مقام اتکيدأت و بيانات راستای در

 با مطابق. رساند تصویب به 1400 سال در را «کشور کل بودجه ساختار اصالح به مربوط احكام برخی»

این  در شده مشخص احكام رعایت با را سنواتی بودجه الیحه باید دولت ،قانون این حدهواماده «الف» بند

 هاییگام 1401 سال بودجه الیحه در شده انجام بررسی با مطابق. نماید ارائه مجلس به و تدوین قانون

 اصالح از مهمیهای بخش هنوز هرچند ،است شده برداشته بودجه ساختار اصالح راستای در مثبت

 راستاییهم ،قانون این احكام ینترمهم ارائه ضمن ادامه در. است دولت عملی اقدام نيازمند بودجه اختارس

 .شد خواهد ارزیابی آن با 1401بودجه  الیحه

 

  ممنوعیت و پرداخت شناسه از استفاده با نهايي نفعذی به پرداخت نظام كامل استقرار 

  نهايي نفعذی غیر به پرداخت

 با و شده پرداخت نهایی نفعذی به عمومی بودجههای پرداخت تمامی بایستمی حكم این با مطابق

 جادیا دولت مخارج از دقيقی و مناسب بندیتقسيم ها،تراکنش از هریك برای پرداخت شناسه تعریف

 شده درج مهم این اجرای برای مشخص حكمی 1400 سال بودجه قانون «19» تبصره «ز» بند در. شود

 بند حكم در. است شده جایگزین مبهم و کلی حكمی با 1401 سال بودجه الیحه در سفانهأمت هک بود

 برای کشور کل داریخزانه و دولت برای الزامی گونههيچ 1401 سال بودجه الیحه «19» تبصره «ـه»

 ذکر به تنها و است نشده درج دیگرای شيوه به پرداخت ممنوعيت و نهایی عفنذی به پرداخت اجرای

 حكم دسترس در اطالعات آخرین با مطابق همچنين. است شده بسنده آن براینامه آیين تدوین لزوم

 .است نشده اجرایی کاملطور به 1400 سال بودجه قانون به مربوط
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(قانون بودجه)انتشار اوراق مالي اسالمي  (مجوز شورای عالي هماهنگي اقتصادی)جبران كسری بودجه 
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  رفاه وزارت سامانه در حمايتيهای سیاست دهيسامان و ثبت  

 رفاه وزارت سامانه در عمومی بودجه محل زا حمایتیهای سياست تمامی بایستمی حكم این با مطابق

 چندگانه هایحمایت از ،سنجیاستحقاق امكان ایجاد با و شده ثبت ،حمایت کنندهدریافت شخص اسم به

 در. يردگ قرار استفاده مورد دیجد یهاحمایت پوشش افزایش برای آن منابع تاشود  جلوگيری موازی و

 دهش درجباشد،  هدف این کنندهمينأت که مناسب حكمی 1401 بودجه الیحه «17» تبصره «ـه» بند

 رایب اجرایی ضمانت افزودن، 1401 بودجه الیحه «17» تبصره «ـه» بند حكم مثبت نقاط از. است

 . است حكماین  مفاد از اجراییهای دستگاه تبعيت

 

 ر سازوكا با حقوقي و حقیقي اشخاص به گازی میعانات و خام نفت ازجمله خوراك تحويل

  اسنادی اعتبار يا بانكي ضمانت

 اب نفت وزارت زیرمجموعههای شرکت فعلی رابطه بودجه، ساختار اصالح قانون «4» زءج با مطابق

 به بایستمی ،است تهاتریصورت به که نفتیهای وردهافر دریافت و خوراك تحویل محل از هاپاالیشگاه

 راستاهم یحكم 1401 بودجه الیحه «1» تبصره« و»ند ب در. شود تبدیل نظارت قابل و شفاف نقدی، رابطه

 .نماید ينمأت را قانونگذار هدف تواندمی آن اجرای که است شده درج ساختار اصالح قانون «4» جزء با

 

 متوسط و بزرگ معامالت یاجرا و قرارداد انعقاد بابت وجه پرداخت هرگونه شدن منوط 

 تداركات سامانه در مذكور معامالت ثبت به ،مناقصات برگزاری قانون مشمول یهادستگاه

 دولت الكترونیكي

 در بایستمی مناقصات قانون مشمولهای دستگاه متوسط و بزرگ معامالت حكم این مفاد با مطابق

 این دفه. است ممنوع ،نشده ثبت معامالت برای وجه پرداخت و شود ثبت ،الكترونيك تدارکات سامانه

های هزینه مدیریت و وکارکسب محيط بهبود فساد، کاهش راستای در عمومی معامالت شفافيت حكم

 اصالح راستای در مجلس رویكرد این از پيروی بر مبنی حكمی 1401 سال بودجه الیحه در. است دولت

 .است نشده درج بودجه ساختار

 

 و اآنه از هريک معافیت درصد وای بیمه و گمركي مالیاتي،های معافیت میزان فهرست ارائه 

 دولت قطعي مطالبات و هابدهي جدول ارائه همچنین

 کاهش درباره گيریتصميم تواندمی ،کشور گمرکی و مالياتی نظام در موجودهای معافيت ميزان شفافيت

 فهرست ،دسترس در اطالعات با مطابق. بخشد بهبود توجهی قابل اندازه تا را هامعافيت کردن هدفمند و

 قطعی مطالبات وها بدهی جداول همچنين وای بيمه و گمرکی مالياتی،های افيتمع ميزان از گزارشی یا
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 ساختار اصالح مهم حكم این لذا. است نشده ارائه مجلس به 1401 سال بودجه الیحه با همراه دولت

 . است نشده اجرایی دولت توسط بودجه

مصارف بودجه  ومانند درج منابع بر موارد فوق، برخی از الزامات نحوه انعكاس جداول بودجه،  عالوه

مام شده و تفعاليت و بهای  ی،یارزی در جدول مستقل با رعایت مالحظات امنيتی و تفكيك برنامه اجرا

 .رعایت نشده است 1401مقدار کمّی اهداف در جداول مربوط نيز در ارائه الیحه بودجه سال 

 
 اصالح ساختار بودجهضرورت اصالح در شیوه مديريت بخش عمومي در راستای . 6

ست. رویكرد الیحه بودجه شده ا منعكس 6جدول در  1401ای الیحه بودجه سال عمده مصارف هزینه

 ، مدیریت رشد ميزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بوده است. 1401سال 

 

 1401ای در اليحه بودجه سال های هزينه. عمده رديف6جدول 

 عنوان

 ایاعتبارات هزينه

  مبلغ

 م ت( ـ)ه

سهم از كل اعتبارات 

 ای )درصد(هزينه
 درصد تجمعي

های دستگاه

اجرایی با سهم 

باال از 

های هزینه

 عمومی

 *وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ه م ت مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری( 135)
138.84 39/14 39/14 

 42/26 03/12 116.14 وزارت آموزش و پرورش

 *و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت دفاع

ه م ت مربوط به سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح  75)

 م ت سازمان خدمات درمانی نيروهای مسلح( ـه 6و حدود 

93.18 65/9 07/36 

 55/44 47/8 81.80 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 63/52 08/8 77.99 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 40/57 77/4 46.06 بنياد شهيد و امور ایثارگران

 74/61 34/4 41.89 فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 25/65 51/3 33.89 ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ایران

 21/68 96/2 28.61 يهقوه قضائ

 10/71 89/2 27.85 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

های ردیف

ای زینهعمده ه

در بخش 

های هزینه

 متفرقه

 21/76 11/5 49.30 های داخلی و خارجیسود و کارمزد وام

 80/78 59/2 25.00 بندی معلماناجرای طرح رتبه

 14/81 34/2 22.60 پاداش پایان خدمت بازنشستگان

 90/82 76/1 17.00 های اقتصادیتأمين الزامات تحقق رشد شاخص

 داشت و درمان اعتبارات سالمت، به

 افزوده(ماليات بر ارزش 1%)
13.04 35/1 25/84 

 49/85 24/1 12.00 اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعيت

 .1401الیحه بودجه  مأخذ:
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المللی و ریزی در کشور با توجه به تجربه بينمدیریت صحيح مخارج عمومی و افزایش کارآمدی بودجه

در « ومیبازنگری در مخارج عم»سازی فرایند حوزه بخش عمومی، نيازمند پياده ادبيات سياستگذاری در

تواند موجب افزایش می اجرایی است. این اقدامهای رسانی توسط دستگاهکشور و بازطراحی فرایندهای خدمت

 7جدول  درد. انجام شده در هر حوزه شوهای خدمات ارائه شده به مردم در مقابل هزینه یوری و ارتقابهره

  شده است. ئهاراآن  جیاسامی کشورهای اجراکننده برنامه بازنگری مخارج در منطقه اروپا، اطالعات و نتا

 

 در كشورهای منطقه اروپا «عمومي بازنگری مخارج»های اصلي . ويژگي7 جدول

 كشور
 نام پروژه و چارچوب زماني

محدوده )دامنه 

 رسیدگي(
 ل شده(ها )مورد انتظار/ حاصجوييصرفه

 ایتاليا

 (2013بازنگری مخارج )

 مخارج عمومی دولت

های معافيت شامل

 وها یارانه مالياتی، بررسی

بررسی اوراق قرضه در 

 هادست شرکت

 ردال ميليارد 32 معادل اندازیپس مورد انتظار:

 ناخالص توليد درصد 2) 2016 سال در

 (داخلی

 (2012بازنگری مخارج )
 2015ميليارد دالر در سال  6/15ورد انتظار: م مخارج عمومی دولت

 ميليارد دالر 9/13حاصل شده: در حدود 

 بریتانيا

 بازنگری جامع مخارج 

(2010-2015) 
 مخارج عمومی دولت

 2014/2015ميليارد دالر تا سال  81مورد انتظار: 

ميليارد دالر از این اصالحات در حوزه  18که 

 رفاهی است.

انداز مورد انتظار پسمقدار  %65حاصل شده: 

 دست آمده است.به 2012تا اواسط سال 

 (2004مخارج ) بازنگری

 بازنگری در وزارتخانه

های و دولت سالمت

 محلی

ی هاسالميليارد دالر طی  5/21مورد انتظار: 

 2008تا  2004

 انداز مورد انتظارحاصل شده: صد درصد پس

 ایرلند

 مورد خدمات در ویژه گروه

مخارج های برنامه و عمومی

(2008-2009) 

 دولت مرکزی

 ميليارد دالر 8/7حاصل شده: 
 بازنگری جامع مخارج 

(2014-2012) 
 دولت مرکزی

 مخارج وزارتخانه صنعت (2011بازنگری مخارج )

 هلند

 ميليارد دالر 35مورد انتظار :  دولت مرکزی (2010بازنگری جامع مخارج )

 بازنگری ساليانه (1981-2000بازنگری مخارج )
، 1982ميليارد دالر در سال  2/3حاصل شده: 

 1984-1997ی هاسالميليارد دالر طی  2/4

 فرانسه

 بهبود خدمات عمومی 

 در جریان( -2012)
 2014ميليارد دالر در سال  8/1مورد انتظار:  مخارج عمومی دولت

 مورد در استراتژیك مشاوره

 (2014) عمومی مخارج

ی هاسالميليارد دالر طی  50مورد انتظار:  می دولتمخارج عمو

 2017تا  2015
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 كشور
 نام پروژه و چارچوب زماني

محدوده )دامنه 

 رسیدگي(
 ل شده(ها )مورد انتظار/ حاصجوييصرفه

های عمومی بازنگری کلی سياست

(2012-2007) 
 دولت مرکزی

ی هاسالميليارد دالر طی  9/11حاصل شده: 

  2012تا  2009

نفر از کارمندان دولت از  150000)کاهش 

 سازی بدنه دولت(طریق کوچك

ی بازبينی بهبود خدمات عموم

در  2007تا  2005ی هاسال)طی 

 مرحله اجرا شده است( 7

 ميليارد دالر 8مورد انتظار:  دولت مرکزی

 فنالند
وری )قابليت های بهرهبرنامه

 (2005-2015توليد( )
  دولت مرکزی

 دولت مرکزی (1990-2000بازنگری مخارج ) سوئد
جویی ميليارد کرون صرفه 126مورد انتظار: 

(8%GDP در سال )1996 

 اسپانيا
تشكيل کميسيونی برای اصالح 

 (2012-2015مدیریت عمومی )
 ميليارد یورو 2حاصل شده:  دولت مرکزی

 دانمارك
 مطالعات ویژه ساليانه 

 در جریان(-2000)
  دولت مرکزی

Source: OECD, 2012. 

 

ز آن حمایت اسياسی  بایست با محوریت دولت انجام شده و در سطح باالیاجرای این فرایند در ایران می

ها در بازنگری باید نقش قابل توجهی در نظارت بر فعاليت دستگاهشود. همچنين سازمان برنامه و بودجه 

موازات ها بهمخارج و همچنين استخراج پيشنهادهایی برای کارآمدی بيشتر اقدامات و مدیریت بهتر هزینه

ن استخدامی، جبران ن است نيازمند اعمال اصالحاتی در قوانيممكها دستگاه ایفا نماید. این بازنگری در هزینه

مستقل صورت بهخدمات، بازنشستگی و همچنين قوانين بخشی در شيوه ارائه خدمات باشد، که الزم است 

 نجر شود.در هر حوزه دنبال شود تا با اصالح شيوه حكمرانی در بخش عمومی به اصالح ساختار بودجه م

 

 1401اليحه بودجه  متأثر ازدمدت متغیرهای اقتصادی برآورد مسیر بلن. 7

ها برداشت بانكبا فرض ثابت بودن سایر شرایط اقتصادی و عدم بروز شوك جدید به اقتصاد، عدم اضافه

بخش بعد با تفصيل بيشتری به این موضوع پرداخته شده است( و عدم تشدید کسری  )در از بانك مرکزی

های اقتصاد کالن )با آگاهی نسبت به مدلبر مبتنییج برآوردهای انجام شده نتای آتی، هاسالبودجه در 

دهنده این موضوع است که درمجموع تصميمات دشواری که در نشان (1های مذکورمدلهای محدودیت

                                                 

جزو فروض مدل دستمزد و...(  یچسبندگ ،یمتيق یچسبندگ ري)نظ یو نام یقيحق یهایعدم حضور انواع چسبندگ. 1

 ،یگذارهیتورم، سرما رينظ ییرهايمتغ راتييباعث کندتر شدن تغ تصاددر اق هایچسبندگ نیحضور ا استفاده شده است.
انتظار  توانیبه مدل م یمتيق یهایاساس با افزودن چسبندگ نی. بر اشودیها به اقتصاد مدستمزد و... هنگام اصابت تکانه

 نيشود. هم انینما یت کمترو با شد رترید 1۴00سال  بودجه در بودجه دیشد یکسر رينظ یاواقعه یداشت که آثار تورم
است که در بلندمدت  نیفروض مدل ا گریمدت را داشت. از دکوتاه یهاینيبشيها توقع پمدل نیکه نتوان از ا شودیامر باعث م
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 افزایش و بودجه کسری کاهش راستای در 1400در مقایسه با الیحه بودجه سال  1401 بودجه الیحه

گرفته شده است )که البته اجرای آن نيازمند یك ميثاق جمعی و انجام اقدامات  لتدو گذاریسرمایه

 بلندمدت مسير تغيير به منجرتواند در صورت تحقق، مكمل در راستای مدیریت تورم است(، می

 . شود گذاریسرمایه و توليد تورم، نظير کالن اقتصاد متغيرهای

 و وليدت تورم، برای ،(DSGEل عمومی پویای تصادفی )تعاد مدلبر مبتنی شده انجام برآورد نتایج

 .3 و 1401 بودجه الیحه یسناریو .2 ،1400 سال بودجهروند  ادامه .1) سناریو سه در ،گذاریسرمایه

ان ذکر شای .است شده ارائه 9 نمودار در (کسری کاهش راستای در 1401 بودجه الیحه اصالح یسناریو

های تورم، رشد و ، تفاوت سناریوهای مذکور بر روندی است که در نرخاست که تأکيد در این نمودارها

 ه است.دهد. به همين دليل ارقام مربوط به محور عمودی هر سه نمودار حذف شدگذاری، رخ میسرمایه

 

  

                                                 
نفت در  ريمدل تسع نیدر ا نی. بنابرافروشدیآنها را در بازار م یداشته و تمام یخود دسترس یمنابع نفت یبه تمام لتدو

 یصفر است و بانک مرکز یبانک مرکز یخارج یهاییدارا راتييفرض شده در بلندمدت تغ قتيندارد. درحق یت اثر تورمبلندمد
 .فروشدیرا در بازار م است دهیکه از دولت خر یمعادل ارز
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 ي تصادف یايپو يتعادل عمومنتايج مدل  .9نمودار 

 گذاری( )اثر بودجه بر تورم، تولید و سرمايه
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 ،آتی یهاسال در آن تداوم در صورت و 1401 الیحه رویكرد تغيير با شودمی مشاهده که طورهمان

 روند این مهم فرض البته. یافت خواهد کاهش آینده سال چهار افق در توجهی قابل ميزان تا تورم نرخ

 نظير) دولت بودجه از خارج عمليات تراز و بانكی كهشب ناترازی از حاصل پولی پایه رشد کنترل ،کاهشی

 يدتول و کل گذاریسرمایهبا این فروض، . است و...( گندم تضمينی خرید های بازنشستگی،صندوق

 رویهداوم تدر صورت  انتظار قابل سطح از باالتر بسيار بلندمدت رشد به رو روند یك در نيز غيرنفتی

 روند این، 1401 بودجه الیحه مثبت اصالح صورت در البته که تگرف دنخواه قرار 1400 سال بودجه

 . باشدمی نيز بهبود قابل

ابل اجتناب با توجه به احتمال عدم تحقق برخی از منابع الیحه بودجه و از سوی دیگر مصارف غيرق

ی های حمایتی الزم برای جبران اصالح شيوه حمایت ارز ترجيحی کاالهاسازی سياستجهت پياده

 جینتاستا را نیا دردور از انتظار خواهد بود  1401اسی، تحقق الیحه بودجه به شكل فعلی در سال اس

ابطه ر در« سناریوی حمایتی»و « بينی عملكردسناریوی پيش»، «بودجه سناریوی الیحه»ی ویسه سنار

 .شده است ارائه 10نمودار در دستور قرار گرفت که نتایج آن در  1401 بودجه با

 بودجه حهیال یانهیهزو  یاهداف درآمد یاست که تمام نیفرض بر ا ،بودجه حهیال یویردر سنا

مين طی سال بودجه با کسریِ تأتا فرض شده  ،عملكرد ینيبشيپ یویدر سنار شوند؛یممحقق  1401

 یحالت یبرا یسازهيشب زين یتیحما یوی. در سنارهزار ميليارد تومان همراه باشد 156 در حدودنشده 

یافته به  را اصالح کرده و در راستای افزایش منابع اختصاصبودجه عمومی  ،مجلسکه شده است انجام 

زار ميليارد ه 100 زانيبه م ،ترجيحی از محل افزایش انتشار اوراق بدهی جبران اصالح شيوه حمایت ارز

بودجه  حهیالبرابر  قاً يت دقفروش نف زانيم وها،یسنار نیا ی. در تمامکندپرداخت  خانوارهابه  ارانهی تومان

  دارد. یحاصل از فروش نفت دسترس یمنابع ارز یو فرض شده دولت به تمام ه شدهدر نظر گرفت
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 ي تصادف یايپو يتعادل عموم. نتايج مدل كالن 10نمودار 

 مختلفهای مقايسه روند كلي نتايج اجرای بودجه در سناريو
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منابع  هزار ميليارد تومانی 156شود در صورت عدم تحقق می مشاهده 10نمودار طور که در همان

ت و در نرخ تورم در سطحی باالتر نسبت به تحقق کامل الیحه قرار خواهد گرف 1401عمومی در سال 

ر آتی سيصورت اجرای سياست حمایتی جدید از محل انتشار اوراق تورم بيشتر افزایش خواهد یافت. م

اسمی نيز تنها گذاری سرمایهندارد. ای تعيين شده تغيير قابل مالحظههای توليد کل حقيقی در سناریو

ير بلندمدت موقت باالتر از مسطور بهافزایش تورم، در صورت عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دليل به

 خواهد گرفت. قرار

 

 با مديريت حجم كسری بودجه انزمهم تورم مهار برای جامع بسته تدوين لزوم. 8

 تجربه و تورمی تورش اصلی علت توانمی را اقتصاد در مزمن هایناترازی پوشش برای نقدینگی رشد

 1،دولت بودجه کسری به توانمی هاناترازی این ازجمله. دانست بلندمدت افق در باال مزمن هایتورم

 هریك که کرد اشاره هابانك به وابسته یا سيستمی اهميت یدارا هایبنگاه ناترازی بانكی، نظام ناترازی

 رشد با مقایسه در نقدینگی باالتر رشد به منجر توانندمی صورت آن در و داشته شدن پولی استعداد

 اين از يكيتنها  شد، اشاره که طورهمان. شوند تورم ایجاد ساززمينه و شده اقتصاد حقيقی بخش

 و باال رشد هایزمينه بردن بين از و تورم کنترل منظوربه و است دولت دجهبو كسری ،هاناترازی

 . برداشت ميان از را گفتهپيش هایناترازی تمامي باید اقتصاد حقيقی بخش رشد با نقدینگی غيرمتناسب

 هاهزینه کنترل و عملياتی تراز کسری کاهش با کرده سعی ،1401 سال در دولت بودجه الیحه

 نرخ کاهش که کرد توجه باید وجود این با. نماید مدیریت را گفتهپيش هایناترازی از یكی االمكانحتی

 تنهاییبه بودجه کسری کنترل و است گفتهپيش هاناترازی تمامی کنترل مستلزم ،اقتصاد بلندمدت تورم

 در بودجه كسری كنترل به صرفاً تورم كنترل برای كهصورتي در مشخصطور به. نيست کافی

 یكسر چون ست،ین انتظار از دور تورم وقوع هنوز شود، بسنده آينده یهاسال و 1401 سال

 ها،ناترازی سایر البته. آن همه نه است كالن اقتصاد ثبات تهديدكننده هایناترازی از يكي بودجه

 و) تورم ایجاد برای يشتریب پتانسيل بانكی نظام ناترازی مشخصاً و نيستند اهميت سطح یك در همگی

 .دارد( بودجه کسری کنترل با نقدینگی رشد کنترل برای دولت تالش کردن خنثی

 ،هاسال آن در. است افتهی انعكاس 1396 تا 1392 یهاسال از کشور تجربه در یخوببه نكته نیا

 اما ،نكند یاندازدست یمرکز بانك منابع به بودجه یکسر تأمين مالی یبرا که بود مصمم وقت دولت

 باعث های پولی و نظارتی نادرست،با سياست آن تشدید و تعميق حتی و بانكی نظام ناترازی از غفلت

                                                 

ادهايي نظير شود مثل تخصيص ارز ترجيحي و همچنين ناترازي نهاي كه در بودجه دولت ذكر نمي. با لحاظ تعهدات فرابودجه1

 هاي بازنشستگي.صندوق
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 ی نظامناتراز خاطربه بلكه بودجه یناتراز متأثر از نه يپول هيپا و ينگينقد رشد بار اين شد

 نظام ناترازی که داد نشان همگان به را علمی مسلم واقعيت نیا نه،یپرهز تجربه این .بیفتد اتفاق يبانك

 ناکام را )ازجمله مدیریت کسری بودجه( تورم مهار برای هاتالش سایر ها،بانك بر نظارت ضعف و بانكی

 . گذاشت خواهد

 رلکنت سياسی اقتصاد پيامدهای متحمل دولت و شود کنترل بودجه کسری اگر ترروشن عبارتبه

 مقررات و قوانين از بانكی شبكه گسترده تخلفات و هابانك بر ضعيف رتنظا روند اما ،شود هاهزینه

 محل يزن بودجه انضباطی رویه تداوم تورم، وقوع با رسدمینظر به باشد، داشته ادامه گذشته همچون

 از بانكي شبكه است شده باعث مركزی بانک نظارتي اقتدار فقدان. گرفت خواهد قرار تردید

 سبتن زیر نمودار ،نمونهعنوان به .كند تخلف مركزی بانک احتیاطي مقررات فاقاغلب قريب به ات

 ایتکف نسبت مستلزم مرکزی بانك مقررات کهدرحالی و دهدمی نشان را بانكی شبكه سرمایه کفایت

 -20 با برابر 1399 سال در اعتباری سساتؤم سرمایه کفایت نسبت متوسط است، درصد 8 سرمایه

 .ستا بوده درصد

 

 . وضعیت نسبت كفايت سرمايه در نظام بانكي11نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .هابانك مالی صورت :مأخذ

 

 سرمایه کفایت مقرره در منحصر و است مرکزی بانك مقررات از فاحش تخلف از حاکی نمودار این

 را زیر مقاطع از كهری به منتهی ماهه6 مقاطع در هابانك ترازنامه انهيماه رشد زیر نمودار. نيست نيز

 بانكی شبكه هایدارایی جمع انهيماه رشد ،اوالً: است مهم بسيار واقعيت این از حاکی که دهدمی نشان

 ترازنامه مقداری کنترل مصوبه در مجاز رشد ميزان از باالتر و درصد 3/3 معادل 1400 ماهشهریور در
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 جمع رشدبار آن است که نكته تأسف ،ثانیاً ؛ابالغ شد 1399 آذرماه درصد( بوده که در 2) بانكی شبكه

  1.است شده بيشتر آن اجرای از قبل به نسبت ،مذکور مصوبه ابالغ زمان از بانكی شبكه هایدارایی

 

 بانكي شبكه هایدارايي رشد .12ر نمودا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرکزی بانك اقتصادی آمارهای گزیده :مأخذ

 

 بانک یاستگذاریس وضعیت دهداد ایران نشان میاقتص 1390مرور تجربه دهه  درمجموع

 دفاع قابل یاترازنامه یهاشاخص در هابانک بر نظارت و ينگينقد كنترل جهت در یمركز

 شاهد ،فیضع يكنترل یابزارها یریكارگهب و نظارتي اقتدار از سطح اين با تواننمي و نبوده

 جهت تغيير لذا مديريت كسری بودجه(؛)حتي در صورت  بود كشور در تورم پايدار رشد كاهش

 ترینمهم از یكی ،بانكی شبكه بر حاکم نابسامانی و انضباطیبی کنترل و مرکزی بانك توسط نظارتی رویه

 بودجه کسری مدیریت و هاهزینه کنترل در دولت اقدام کنندهتكميل که است تورم کنترل یاجزا و لوازم

 . گرددمی تلقی

خصوصی(، ناشی از های بانك بخشی از ناترازی شبكه بانكی )در که ستا یضرور زين نكته نیا ذکر

ها بوده است )که برآورد ارزش داراییتخلفات گسترده سهامداران در شناسایی درآمدهای موهومی و بيش

های پس از خروج سهامدار متخلف از بانك، عماًل منجر به انتقال ناترازی به حاکميت و تحميل هزینه

 یبانك یهایناتراز از یبخش ها به بانك مرکزی و فشار به پایه پولی شده است(؛ اماره این بانكادا

                                                 

ها را از حدگذاري بانك هاي موجود در داراييها برخي از سرفصل. شایان ذکر است كه مصوبه كنترل مقداري ترازنامه بانک1

باشد تواند شاخص خوبي براي ارزيابي انطباق عملكرد شبكه بانكي با مصوبه مزبور ها نميمستثنا كرده و رشد جمع دارايي
ها ها از بانك مركزي دريافت شده و گواه بر تخلف تعداد قابل توجهي از بانكاما عملكرد دقيق اين مصوبه پيرو نامه مركز پژوهش

بندي محرمانه امكان انتشار از مصوبه مذكور و عدم اعمال اقدام تنبيهي متناسب است اما به جهت ارسال اطالعات با طبقه
 هاي گزيده آمارهاي اقتصادي استفاده شده است.از داده اطالعات وجود نداشته و

۰/۰%
۰/۵%
۱/۰%
۱/۵%
۲/۰%
۲/۵%
۳/۰%
۳/۵%
۴/۰%
۴/۵%
۵/۰%

شبكه بانكی دولتی تجاري دولتی تخصصی غير دولتی
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. هاستبنگاه و هاحوزه ریسا در یناتراز از یناش( شدهیخصوص و یدولتهای بانك یبرخ درخصوص)

 یهارکتش رفاه، بانك به یکسر ليتحم در یاجتماع نيمأت رينظ ییهابنگاه و نهادها مشخصطور به

های بانك از التيتسه افتیدر در یدولت یبازرگان شرکت ،یاعتبار خط افتیدر در یخودروساز بزرگ

 در که شوندیم یمرکز بانك از برداشتاضافه تینهادر و یبانك شبكه یناتراز قيتعم موجب ...و یدولت

 .است مربوط یهااستيس اصالح ازمندين خود یجا

 مهار هب معطوف شتريب شد، گفته تورم مهار برای هاناترازی کنترل ضرورت در تاکنون آنچه همه

 انتظارات مقوله به توجه مستلزم آن، هایپویایی و تورم نوسانات تبيين و است مدتميان افق در تورم

 نیا با و ترروشن عبارتبه. بود خواهد نيز پولی سياستگذاری و( ارز نرخ) اسمی لنگر رفتار و تورمی

 و رانهمقتد نظارت بودجه، یکسر تیریمد که کرد یطراح یجامع بسته دیبا تورم مهار یبرا حاتيتوض

. هستند آن نهچهارگا اضالع مناسب، یپول یاستگذاريس ارز، بازار نهيبه تیریمد بانكی، شبكه بر اثربخش

 مرکز نيز ترپيش و طلبدمی مفصلی و مستقل بحث ،محورها این از هریك برای پيشنهادی راهكارهای

 ارسال ربطذی هایدستگاه و نهادها برای را خود مدنظر راهكارهای مكاتباتی و هاگزارش طی هاپژوهش

 . است کرده

 

 یبندجمع

کسری  که داد نشان 1399 و 1398 یهاسال در خصوصبه دولت مالی عمليات اخير یهاسال تجربه

)مستقل از اینكه  داشت کشور اقتصاد بر مخربی اثرات پولی هپایبودجه مدیریت نشده و انتقال بار آن به 

کسری عمليات مالی دولت در بودجه منعكس شده باشد یا خارج از بودجه پنهان شده باشد که نمونه 

البته در گزارش . (1منعكس شد 1399های خارجی بانك مرکزی در سال آن در افزایش خالص دارایی

 تورم مهار یبرابودجه عمومی دولت نيست و  ، کنترل کسریترل تورمنيز عنوان شد که تنها الزمه کن

 بانكی، شبكه بر اثربخش و مقتدرانه نظارت بودجه، یکسر تیریمد که کرد یطراح یجامع بسته دیبا

  در آن دنبال شود. توأمانصورت به مناسب، یپول یاستگذاريس ارز، بازار نهيبه تیریمد

به سمت مدیریت ابعاد مختلف  1401د که حرکت الیحه بودجه توان عنوان کرمی از این منظر

، کسری بودجه پيشران تورم 1401ه در صورت تحقق کامل در سال نحوی بوده است ککسری بودجه، به

است، اما توجه فوری به سایر موتورهای توليد  1401نباشد. هرچند این اقدام، نقطه قوت الیحه بودجه 

 منظور کنترل پایدار تورم ضرورت دارد. بانكی، به تورم، خصوصاً ناترازی نظام

 1401 الیحه در که برسدنظر به ممكن است اول نگاه در در رابطه با استفاده از اوراق مالی اسالمی

 و جاری مخارج سطح تواندمی دولت آن افزایش محل از و بوده پایين اسالمی مالی اوراق رقم

                                                 

 .17867به شماره مسلسل « 1399بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ». مراجعه کنيد به گزارش 1
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 توانمی 1401 سال بودجه الیحه به تردقيق نگاهی با که صورتیدر دهد افزایش را خودگذاری سرمایه

 در عمل بسيار آینده سال عمومی مخارج مينأت برای نياز مورد اسالمی مالی اوراق ميزان که دریافت

 . خواهد بود شده بينیپيش ميزان از بيشتر

 در که است سال طی نشده تعيين احتمالی کسری پوشش ،بدهی اوراق افزایش عامل ترینمهم

 از تومان ميليارد هزار 50 دولت اینكه فرض باحتی . شد داده توضيح تفصيلبه بودجه کسری بخش

 عمليات همچنان دهد، پوشش مصارف تخصيص کاهش محل از را خود نشده مينأت احتمالی کسری

 پوشش وراقا محل از احتماالً که دارد نياز جدید منابع تومان ميليارد هزار 100 حدود به دولت مالی

 صادرات زا حاصل منابع از بخشی احتمالی تحقق عدم ،دولتی اوراق افزایش دوم عامل. شد خواهد داده

 اوراق هحاصل منابع تحقق عدم ميزان به و در الیحه بودجه این درخواست مطرح شده است که است نفت

 ياستساجرای  برای کافی نابعم بينیپيش عدم ،مهم بسيار و سوم عامل. بدیا افزایش اسالمی مالی

رسد نيازمند نظر میبه که است بودجه الیحه «14» تبصره در ترجيحی ارز نرخ اصالح جایگزین حمایت

 بدهی راقاو محل از آن از بخشی شود وقبلی اضافه می رقم به است که تومان ميليارد هزار 100 حدود

 . تأمين مالی خواهد شد

 دولت 1401 سال مالي عملیات در بدهي اوراق واقعي رقم رسدمي نظربه فوق نكات لحاظ با

 از بيش ،دولت بدهی اوراق عرضه خالص صورت این در که برسد تومان میلیارد هزار 250 حدود به

 برای را الزم فضای 1401 بودجه رسدمی نظربه صورت این در. بود خواهد تومان ميليارد هزار 100

 قرار جهبود کسری کاهش کنترل و بر دولت اصلی تمرکز است بهتر و باشد نداشته دولت مخارج افزایش

های بينیپيش از فراتر عمومی منابع تحقق 1401 سال ابتدای ماهه6 در که صورتی در. باشد داشته

 متمم ارائه با تواندمی دولت ،بدنيا توجهی قابل افزایش دولت شده عرضه بدهی اوراق ميزان و فعلی باشد

 .نماید قداما (اقتصادی رشد بهبود وگذاری سرمایه هدف با)البته  خود مخارج افزایش راستای رد بودجه

ولت در رغم تقاضای باالی افزایش حقوق و مزایای کارکنان داز منظر مدیریت مصارف، دولت علی

ودجه ب سریصورت متوسط( گذاشته و از این منظر ابعاد کدرصدی )به 10الیحه بودجه فرض را بر رشد 

صالح در اچند که در سال اول فعاليت دولت در عمل امكان تغييرات اساسی و را کنترل کرده است. هر

تمر یك برنامه مسعنوان بهبایست می فرایند خدمات دولت در بخش عمومی وجود نداشته است، اما

ستور کار می در دوری در ارائه خدمات بخش عمومنظور افزایش بهرهفرایند بازنگری در مخارج دولت به

 قرار گيرد. 

با  1401یافته به حوزه حمایت از معيشت اقشار محروم، الیحه بودجه سال از منظر منابع اختصاص

وری، الیحه و افزایش بهرهگذاری سرمایهکاستی جدی مواجه است؛ اما از منظر اختصاص منابع به حوزه 
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رسد با می نظرالبته به 1.مواجه شده است 4001بودجه با رشد قابل توجهی نسبت به قانون بودجه سال 

توجه به کسری منابع برای تأمين سياست حمایتی و همچنين عدم تحقق برخی از منابع الیحه بودجه 

 در عمل منابع اختصاص یافته به این حوزه کاهش یابد.

در صورت طراحي اقدامات مكمل جهت كنترل تورم  ،با توجه به جمیع نكات مطرح شده

های پولي نظارت بر شبكه بانكي و اجرای سیاست ی)در ارتقا صوص توسط بانک مركزیخبه

 ثری در جهت كنترل تورم و حمايتؤدولت را گام م 1401توان اليحه بودجه سال مي سازگار(،

های شديد اقتصادی در حد مقدورات و محدوديتو ايجاد رشد گذاری سرمايهاز افزايش 

 ای ارزيابي كرد.بودجه

 

 

 

                                                 

است كه  بر ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت وارد. البته در اين حوزه نقدهاي جدي به سازوكار در نظر گرفته شده مبني1

 نيازمند اصالحات جدي است.



 

 

 

 

 

 

 

 17923مسلسل: شماره   گزارش شناسنامه
  بودجه اتيکل .1 کل کشور 1401بررسی الیحه بودجه سال  گزارش: عنوان

 

 

 

 ، دفتر مطالعات اقتصادیبخش عمومیمطالعات  تر:ادف نام

 ،محمدحسين معماریان، ميثم خسروی، محمد رشاد اصفهانی :كنندگانتدوين و تهیه

  مجتبی اسالميان

رضا آذربایجانی، مرتضی کيانی، محمدرضا حسنپور، محمدجواد رستگاری، علیان: همكار

 محمدامين اخوت علویان سيدرضا صدیقی، محمدرضا عبدالهی، علی

 سيدعلی روحانی، سيدعباس پرهيزکاری علمي: انناظر

 

 

 

  :كلیدی هایواژه

 1401بودجه الیحه کليات . 1

 صالح ساختار بودجها. 2

 هار تورمبسته جامع م. 3

 

 

 

 2/10/1400 انتشار: تاريخ

 

 


