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سال بيستم و سوم شماره 1

چکيده« :قاعده مالي» محدوديتي طوالني و پايدار را از راه تعيين حد و مرزهاي عددي بر
شاخصهاي اساسی بودجه برقرار ميكند .با برقراري اين محدوديتها ،مقادير تعيينشده
در دوره زماني مورد نظر تغييرپذیر نيستند و سقفهاي تعيينشده ،راهنمايي براي اجراي
سياستهاي مالي خواهند بود .ماليه عمومي ايران در جريان عملكردهاي گذشته با اتكای
به عوايد نفتي در حجم و تركيبي نامتعادل ،بهگونهاي تحول يافته است كه در نهايت بافتي
وابسته را به اقتصاد كشور تحميل نموده است .بودجه دولت با اتكای به درآمد نفت به عنوان
تامينكننده بخش عمده مخارج عمومي ،با ايجاد قدرت خريد اضافي در اقتصاد كشور ،زمينههاي
رشد قيمتها و تورم را فراهم کرده است .از سوي ديگر ،با افزايش حجم واردات كشور ،به تبع
تحولهای بخش نفت ،و در جهت خنثيكردن فشارهاي تورمي و تامين دريافتهاي ريالي
بودجه دولت ،سير وابستگي كشور به خارج تشديد شده است .در این پژوهش ،با تحلیل منابع
و مصرف عمومی بودجه ایران و تحولهای بینالمللی در این زمینه ،پیشنهاد شده است تا
براي رفع مشكل اصلي ساختار بودجه دولت ،يعني وابستگي به نفت ،بايد در سه زمينه اقدام
كرد .نخست ،انتقال کمترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت .دوم ،اصالح نظام
درآمدهاي مالياتي از راه گسترش پايههاي مالياتي و حذف معافيتها .سوم ،افزايش بهرهوري
اعتبارهای هزينهاي با استقرار بودجهريزي مبتني بر عملكرد و اجراي آن در يك چارچوب
ميانمدت مخارج دولتي و واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و اجراي آنها در
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مقدمه
ماليه عمومي ايران در جريان عملكردهاي گذشته با اتكای به عوايد نفتي در حجم و تركيبي

نامتعادل ،بهگونهاي تحول يافته است كه در نهايت بافتي وابسته را به اقتصاد كشور تحميل نموده
است .بودجه دولت با اتكای به درآمد نفت به عنوان تامينكننده بخش عمده مخارج عمومي ،با

ايجاد قدرت خريد اضافي در اقتصاد كشور ،زمينههاي رشد قيمتها و تورم را فراهم کرده است .از
سوي ديگر ،با افزايش حجم واردات كشور ،به تبع تحولهای بخش نفت و در جهت خنثيكردن
فشارهاي تورمي و تامين دريافتهاي ريالي بودجه دولت ،سير وابستگي كشور به خارج تشديد شده

است .بديهي است که سياست استفاده از منابع نفتي در بودجه كشوري مانند ايران همواره نميتواند

ماهيتي غيرسازنده داشته باشد ،و اگر عوايد نفتي با تاثيري كه بر تقويت قدرت خريد خارجي دارند،

سال بیستم و سوم

در جهت تامين منابع سرمايهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ،و ظرفيتهاي متناسب با امكانات واقعي
كشور در ايجاد زيربناهاي الزم توليدي قرار گيرند ،ميتواند بهتدريج به دولت امكان دهد تا از راه
سازوكارهاي مالياتي و با برداشت منطقي از عوايد ناشي از توليدهای م ّلي ،زمينههاي رشد متناسب

هزينهها و خدمات عمومي را فراهم كرده و بهگونهاي متعادل به افزایش و گسترش رفاه عمومي و

شماره 1

تامين عدالت اقتصادي كمك کند .در عين حال ،بايد توجه داشت كه به واسطه نقش مسلط دولت

در اقتصاد ایران ،هرگونه حركت در جهت استقالل اقتصادي باید بر پايه كاهش اتكاي بودجه دولت به
عوايد نفتي و ايجاد زيربناهاي الزم توليدي براي تامين مخارج رو به رشد بودجه استوار گردد .هدف
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از اين پژوهش ،بررسي قواعد سياستهاي مالي و بودجهاي در ايران ،تبيين وضع موجود آن ،و ارائه
پيشنهادهايي براي انجام اصالحات الزم در اين زمينه است.

هدف قواعد مالي ،اصالح اختالل انگيزهها و محدودكردن فشارها براي مخارج اضافي بهخصوص

در سالهاي رونق بوده و همزمان تضمينكننده مسئوليتپذيري مالي و تحملپذيري بدهيها است.
با توجه به در مضيقهبودن ماليه عمومي در بسياري از كشورها و فشارهاي زياد از سوي بازار ،بهتازگی
تالش كشورها به تقويت قواعد مالي و روابط متقابل اجزاي آنها متمركز شده است .در این پژوهش،

ابتدا قواعد مالی اشارهشده در ادبیات مورد بررسی قرار میگیرد و پس از مروری بر روند تغییرهای
شاخصهای بودجهای و قواعد مالی در ایران ،پیشنهادهایی برای قواعد سیاستهای مالی و نقشه راه

آینده ایران ارائه میشود.
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قواعد سياستهاي مالي
بر اساس ادبیات قواعد سياستهاي مالی ،قاعده مالی باید شامل عوامل متعددی مانند شاخصهای تعیین

موقعیت مالی ،معیاری برای دستیابی به پایداری بلندمدت مالی ،قاعدهای برای تعیین مسیر مالی کوتاهمدت

و میانمدت ،و ظرفیت پیشبینیهای بلندمدت منابع و مصارف باشد (.)Baunsgaard et al., 2012
قواعد سیاستهای مالی که در این بررسی مورد توجه قرار میگیرند به شرح زیر هستند:

دستیابی به هدف بدهی ،میتواند اثربخشی زیادی داشته باشد (.)Ossowski, 2013

 -قاعده تراز بودجه :راهکار عملیاتی مناسبی است که به تحملپذیری بدهیها کمک میکند

(.)Ossowski, 2013

 -قواعد هزینهای :سقفی برای کل یا مخارج هزینهای به قیمتهای ثابت یا اسمی تعیین میکند.

این سقف به صورت رقم مطلق یا نرخ رشد و در برخی موارد ،به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی
در دوره زمانی سه تا پنج سال تعریف میشود (.)Ossowski, 2013

 -قواعد درآمدی :سقف یا کفی برای درآمدها تعیین میکند (.)Ossowski, 2013
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 -قاعده بدهی دولت :به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان میشود .این قاعده از نظر

 -قاعده تراز اولیه بدون نفت :آسانترین روش در این زمینه مرتبطکردن تراز بدون نفت به

اطالعات گذشته و ارتباطهای تجربی بین کسریهای تراز بدون نفت و شاخصهای اقتصادی استفاده

کرد (.)Ossowski, 2013
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برآورد محافظهکارانه عواید نفت در یک دوره میانمدت است .بدین منظور ،میتوان از تجزیهوتحلیل

 -قاعده مالی قیمت نفت و تراز ساختاری :این قاعده مبتنی بر قیمت نفت و روند همراه رشد

عواید نفت و هدفهای مالی تعدیل شده است و ارتباط بین مخارج و بیثباتی قیمت نفت را قطع
میکند (.)Ossowski, 2013

 -قاعده تراز جاری :این تراز با خارجکردن سرمایهگذاری دولت از تراز کلّی بهدست میآید

(.)Ossowski, 2013

 -قاعده تراز جاری بدون نفت :در این قاعده ،مخارج سرمایهای و عواید نفتی هر دو از تراز کلّی

حذف میشوند (.)Ossowski, 2013

 -قاعده تراز داخلی :این تراز از کسر مبادلهها با سایر کشورها از تراز کلّی مالی بهدست میآید.

در این قاعده ،عواید نفت و محتوای وارداتی مخارج دولت ،بهخصوص مخارج سرمایهگذاری حذف

میشوند.
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 -تاسیس و تشکیل صندوقهای تثبیت ،پسانداز ،و تامین مالی :صندوق تثبیت برای کاهش

آثار عواید بیثبات برای دولت و اقتصاد است .اهداف این صندوق میتواند شامل افزایش انضباط مالی و

افزایش شفافیت بیشتر در مصرف درآمد باشد .هدف صندوقهای پسانداز ،ذخیره ثروت برای نسلهای

آینده است .در صندوقهای تامین مالی نیز قواعد به نحوی طراحی شدهاند که بهطور موثری کسری
تراز ک ّلی بودجه را تامین نمایند .بر اساس این ،قاعده عواید خالص نفتی به این صندوق واریز میشود.

 -قواعد مالی توزیع منابع حاصل از نفت :شامل بهره مالکانه برای تضمین کمترین پرداخت،

مالیات بر درآمد همانند سایر شرکتها ،مالیات مزیت خاص منبع نفت برای کسب سهم بیشتر از

سودآورترین پروژهها ،و قاعده سهم بری از تولید.

سال بیستم و سوم

 قواعد مالی تهیه و تنظیم بودجه :مهمترین قاعده در این زمینه ،زمانبندی تهیه بودجه استکه البته بستگی به ویژگیهای هر کشور دارد .بهطور ک ّلی ،برای کشورهای درحالتوسعه توصیه شده
است که فرایند بودجه حدود نه ماه پیش از پایان مهلت ارائه بودجه به نهاد قانونگذاری آغاز گردد.

طبق ماده ( )186آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،دولت موظف است که الیحه بودجه سالیانه
را تا پانزدهم آذرماه هرسال به مجلس تسلیم نماید .و بر اساس ماده ( )188آییننامه داخلی مجلس،

چنانچه الیحه بودجه تا تاریخ تعیینشده به مجلس تسلیم نشود ،دولت موظف است که الیحه چند
شماره 1

دوازدهم را نیز به مجلس تسلیم نماید .قاعده دوم ،چگونگی تهیه الیحه بودجه است .دو رهیافت در
این زمینه بکار گرفته میشود« :باال به پایین» و «پایین به باال» .در رهیافت «باال به پایین» ،کل

منابع در دسترس و موجود برای تامین مخارج عمومی و چارچوب کالن مناسب برنامههای آن تدوین
ِ
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میشود و در مرحله بعدی ،سقف هزینههای ساالنه در هر بخش مطابق با اولویتهای مورد نظر
دولت معین میگردد و به دستگاههای اجرایی ابالغ میشود .رهیافت «پایین به باال» شامل تدوین و

برآورد هزینه برنامههای مخارج بخشی ،در دوره برنامهریزی در چارچوب سقفهای تعیینشده برای
مخارج هر بخش است .قاعده سوم ،در خصوص تمرکز و عدم تمرکز و فدرالیسم مالی است .درصد

خودمختاری دولتهای محلی و تفویض اختیار به آنها در امر بودجه ،تعیین چارچوب هزینهها ،و

تعیین ترتیبهای درآمدی باید متناسب با شرایط و زمینههای سیاسی و اقتصادی کشور باشد.

 -قواعد مالی تصویب بودجه :اختیارهای قانونی قوه مقننه در تغییر و اصالح بودجه در کشورهای

مختلف متفاوت است .حدود این اختیارها به سه دستۀ محدود ،نامحدود ،و در محدوده تراز بودجه
تقسیم میشود (کردبچه .)1385 ،در ایران ،در خصوص محدوده زمانی تصویب بودجه در ماده ()216
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آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف شده است که بین دستکم  40و دستباال 55

روز است .ولی در خصوص میزان تغییرها محدوده خاصی تعیین نگردیده است .در مناقشهای که بین
دولت و مجلس در سال  1391در تصویب الیحه بودجه  1392پیش آمد ،تفسیر شورای نگهبان این

بود که مجلس تا جایی میتواند ارقام الیحه بودجه را تغییر دهد که «شاکله بودجه برهم نخورد».
هرچند که تفسیر اینکه در چه صورت شاکله بودجه برهم میخورد ،بهطور کامل در ابهام است.

 -قواعد مالی اجرای بودجه :این قواعد عبارتاند از :کنترل سقف هزینهها ،تخصیص راهبردی

منابع ،و کارایی عملیاتی .مهمترین این قواعد ،تخصیص بودجه است که ضمن اینکه باید در یک
اقلیمی و آبوهوایی و بهویژه ،رعایت حکم ماده ( )30قانون برنامه و بودجه مصوب  1351و آییننامه

آن از اهمیت ویژهای برخوردارند.

 -ارتباط قواعد مالی و قواعد پولی و ارزی :استفاده از قواعد سياستي ،به عنوان يكي از مورد

قبولترين روشها در مطالعه سياستهاي پولي و مالي ،از بارزترين ويژگيهاي پژوهشهاي مربوط به

حوزه سياستگذاري در چند دهه اخير (بهخصوص از دهه  1990به بعد) بهشمار ميرود .انعطافپذيري

در سياستهاي پولي و مالي همواره يك ويژگي مطلوب قواعد سياستي بوده است .در الگوهاي نظري

بودجه و قاعدهمندي سياستهاي مالي

چارچوب منابع کسبشده انجام گیرد ،زمانبندی و رعایت اولویتهای بخشی و منطقهای و همچنین،

با چسبندگيهاي اسمي و رقابت ناقص ،چنان قواعدي ميتواند در اهميت روشهاي التزام به ثبات
سياست اقتصاد كالن پيش رفته است .اين موضوع در كشورهايي ميتواند دارای اهميت باشد كه

بانك مركزي از استقالل كمتري برخوردار هستند .تثبيتكنندههاي مالي نقش مهمي در هموارسازي

محمد كردبچه

اقتصادي سهيم باشد .اما بيشتر تحليل سياستهاي بهينه بدون توجه به تاثيرگذاري ويژه بازوي مالي

اثرهای چرخههاي تجاري دارند ،اما بررسي نقش اين تثبيتكنندهها در هموارسازي چرخههاي

تجاري به صورت كاربردي نسبت به مباحث نظري آن كمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (خلیلی

عراقی و همکاران .)1388 ،از آنجا كه هدفهاي سياست پولي و سياست ثبات مالي متفاوت هستند

و هر يك نيازمند ابزارهاي مناسبي هستند ،باید ميان آنها تمايز قائل شد .اما تمايز بین اين دو
سياست ،بر عدم وجود تعامل ميان آنها داللت نميكند و بدون شك ،سياست تثبيت اقتصادي بهطور

همزمان درگير با هر دو قواعد سياست پولي و مالي است .سياست پولي از مسیر نرخهاي بهره ،بر
قيمت داراييها اثر ميگذارد و ميتواند باعث ايجاد حبابهاي قيمتي شود (خلیلی عراقی و همکاران،

 .)1388همچنين ،سياست مالي بهطور مستقيم در سطح خرد و كالن شرايط مالي را تحت تاثير قرار
ميدهد كه به موجب آن ،سازوكار انتقال سياست پولي تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

 -قواعد سیاستهای مالی درآمدهای مالیاتی :شامل سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع عمومی،
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سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارهای هزینهای دولت ،درآمدهای مالیاتی به قیمتهای ثابت،

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،کشش درآمدهای مالیاتی نسبت به پایه مالیاتی
ذیربط (مانند تولید ناخالص داخلی و واردات) ،و معافیتهای مالیاتی میشوند (.)Ossowski, 2013

 -قواعد مالی منابع حاصل از صادرات نفت :شامل سهم صادرات نفت در منابع عمومی دولت،

نحوه توزیع منابع حاصل از صادرات نفت ،میزان وابستگی اعتبارهای هزینهای دولت به منابع نفتی ،و

نقش صندوقهای تثبیت ،پسانداز ،و تامین مالی میشوند (.)Ossowski, 2013
 -قواعد سياستهاي مالی اعتبارهای هزينهاي

از ديدگاه اعتبارها و منابع تامين آن ،اعتبارهای هزينهاي در صورتي موجه هستند كه از محل

سال بیستم و سوم

افزايش درآمدهاي مالياتي دولت يعني بخشي از ارزشافزودۀ مجموعه فعاليتهاي توليدي كشور
تامين گردد .در اين صورت ،رشد اعتبارهای هزينهاي به مثابه افزايش عرضه خدمات عمومي چون

آموزش ،بهداشت ،درمان ،رفاه اجتماعي ،و ساير امور حاكميتي تلقي ميگردد و پرداختهاي مالياتي

به منزله قيمتي است كه مصرفكنندگان براي خدمات عمومي پرداخت مينمايند .ولی در گذشته،

شماره 1

رشد اعتبارهای هزينهاي در رابطه با دريافتهاي دولت نمايشگر وابستگي اين اعتبارها به عوايد نفت

بوده و شكاف بين اين اعتبارها و درآمدهاي غيرنفتي فزاينده بوده است ،که به تعبيري كسري واقعي
بودجه عمومي دولت را نشان ميدهد و طي اين سالها از محل عوايد نفت يا ثروت م ّلي كشور تامين
گرديده است .اين امر مشكل اساسي را بر ساخت بودجهاي كشور تحميل كرده و موجب شده است

بهار 1397

كه ابتدا وابستگي اقتصاد كشور به بازارهاي بينالمللي كه با هدف استقالل كشور مغاير است ،افزايش
يابد (وزارت برنامه و بودجه1364 ،الف) ،و دوم اینکه ،مصرف بخش اعظم منابع عمومي به صورت

اعتبارهای هزينهاي با توجه به حجم قابلتوجه بودجه عمومي در توليد ناخالص داخلي ،بيانگر انتقال
تدريجي منابع سرمايهاي كشور از ظرفيتهاي بالقوه مولد به سوي هزينههاي مصرفي بوده است .در

نفتي در آينده ،موجب خواهد شد تا ظرفيتهاي زيربنايي و
پایان ،ادامه اين روند با توجه به منابع
ِ
توليدي كافي براي انتقال اقتصاد متكي به نفت به اقتصادي مستقل از نفت ايجاد نگردد و تامين منابع

جايگزين را براي بودجه دولت با مشكل مواجه سازد .از مهمترین قواعد مالی اعتبارهای هزینهای که

در سالهای گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفتهاند (قوانین برنامههای چهارم ،پنجم ،و ششم توسعه)،
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عبارتاند از:

افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارهای هزینهای؛

افزايش نسبت اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای به اعتبارهای هزینهای؛

تالش براي قطع اتكاي اعتبارهای هزینهای به نفت و تامین آن از محل درآمدهاي مالياتي؛

محدودیت افزایش اعتبارهای هزینهای به چند درصد کمتر از نرخ تورم؛

افزايش نسبت منابع عمومي به استثناي عوايد نفت و گاز به اعتبارهای هزینهای؛

صرفهجويي در اعتبارهای هزینهای با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقيسازي

اندازه دولت ،و حذف دستگاههاي موازی و غيرضرور و هزينههاي زاید؛ و

 قواعد سياستهاي مالي اعتبارهای تملك داراييهاي سرمايهايدر خصوص اعتبارهای تملك داراييهاي سرمايهاي در گذشته چند نكته دارای اهميت است.

نخست آنكه سهم عمده اين اعتبارها در گذشته صرف ايجاد ظرفيتهاي زيربنایي شده است و سهم
سرمايهگذاريهاي توليدي در اعتبارهای تملك دارايیهاي سرمايهاي ناچيز بوده است .در سالهاي

پیش از انقالب اسالمي ایران ،وظيفه ايجاد ظرفيتهاي توليدي بهطور عمده بر عهده بخش خصوصي

بودجه و قاعدهمندي سياستهاي مالي

افزایش بهرهوری اعتبارهای هزینهای با استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (کردبچه.)1393 ،

گذاشته شده بود و چون بخش خصوصي به دليل ماهيت نظام حاكم بيشتر تمايل به انجام امور
(وزارت برنامه و بودجه1364 ،الف) .در سالهاي پس از انقالب كه فعاليتهاي سرمايهگذاري بخش

خصوصي در زمينههاي مولد با ركود اساسي مواجه بود ،بخش دولتي نيز با توجه به تعهدهای مربوط

محمد كردبچه

واسطهگري داشت ،عملكرد آن اغلب در جهت ايجاد صنايع مونتاژ و امور وارداتي شكل گرفته بود

به اجراي طرحهاي ناتمام گذشته در جهت تغيير تركيب اعتبارهای تملك داراييهاي سرمايهاي گام

چندان موثري برنداشته است.

بررسي وضعيت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نشان ميدهد که تعدادي از طرحها داراي

ماهيت فعاليتهاي جاري و مستمر هستند .بدین معني كه اجراي اين طرحها منجر به تحقق اهداف

كمي توسعه نخواهد شد .تعدادي از طرحها نيز واجد ویژگیهای كامل طرح عمراني نبوده و به رغم
ّ
دارابودن يك يا چند نقص از نقايص زير ،به اجرا درآمدهاند:

● بدون انجام يا اتمام پژوهشها و تهيه نقشهها و برآوردها و تعيين مشخصههای اجزای اصلي و

كمي طرح؛
هدف ّ

● بدون وجود گزارشهای توجيه فني ،اقتصادي ،زيستمحيطي ،و تعيين ميزان سوددهي طرح؛
● بدون زمانبندي و مشخصكردن نحوه انجام و سازماندهي مناسب اجراي طرح؛ و
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● بدون توجه به امكانات دستيابي به عوايد غيرمالي اجراي طرح.

وجود اين نقايص بدين معني است كه تكميل مشخصهها و شناسايي اين دسته از طرحها

امكانپذير نبوده و نتايج حاصل از اجراي آنها بهدرستي برآوردپذیر نيست ،يا در اساس ،اولويت و

موجه بودن يا اجراپذیر بودن تعدادي از آنها بايد با ترديد تلقي شود .گذشته از اين ،بهطور معمول
در اجراي اينگونه از طرحها ،تعادلهاي درونبخشي و بينبخشي رعايت نگرديده است .همچنین،
كمي توليد و خدمات كه
سرمايهگذاري به معني توسعه تصور شده و بهجاي تاكيد بر هدفهاي ّ

سرمايهگذاريها براي تحقق آنها انجام ميگيرند ،هدف طرحها به صورت ارقام مالي برجسته و

منعكس شدهاند.

اهم قواعد مالی اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای به شرح زیر هستند (وزارت برنامه و

سال بیستم و سوم

بودجه1364 ،ب؛ قانون برنامه ششم توسعه):

◄ افزایش سهم اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای از کل مصارف عمومی دولت؛
◄ افزایش نسبت اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای به اعتبارهای هزینهای؛

◄ اولویتبندی اعتبارهای تملک داراییهای سرمایهای برحسب میزان پیشرفت طرحها و زمان به
بهرهبرداری رسیدن آنها؛

شماره 1

◄ تعیین ضوابط برای گزینش طرحها بر اساس گزارشهای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی ،و
زیستمحیطی؛

◄ محدودیت شروع طرحهای جدید مگر در موارد استثنایی با تصویب هیئت وزیران؛
بهار 1397

◄ واگذاری طرحها به بخش خصوصی؛ و

◄ اجرای طرحها با مشارکت بخش خصوصی.
پيشنهاد قواعد سياستهاي مالي براي ايران
ـ قواعد تهيه ،تصويب ،و اجراي بودجه
● محدوديتهاي مالي بايد از ابتداي فرايند تدوين بودجه تعيين شوند .اين كار از راه تدوين
چارچوب بودجهاي و برنامهريزي دقيق هزينهها ،با در نظرگرفتن قيد منابع مالي (برنامهريزي

مقيد) امكانپذير است .از همان ابتداي فرايند تدوين بودجه ،دستگاههاي استفادهكنندة از بودجه
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بايد امکان پيشبيني شاخصهاي دقيقي از منابع در دسترس را داشته باشند .از اينرو ،بايد از

ابتداي فرايند تهيه و تدوين بودجه از محدوديتهاي مالي مطلع باشند و بهطور تقريبي از سقف

هزينههاي بخش مربوط به خود آگاهي داشته باشند.

● كارايي عملياتي ايجاب ميكند كه وزارتخانههاي اجرايي در قبال اجراي برنامههايشان پاسخگو
باشند .البته زماني ميتوان آنها را موظف به پاسخگويي دانست كه منابع و اختيارهای كافي

را براي طراحي و اجراي برنامههايشان در اختيار داشته باشند .اين امر در برخي از كشورها،
تجديدنظر در توزيع مسئوليتها را در تدوين بودجه ميطلبد.

قوه مقننه بايد ابزارها و وسايل الزم را براي بررسي سياستها و بودجه پيشنهادي دولت در دست

داشته باشد.

● بودجه بايد در زمان مناسب و مقتضي به مجلس ارائه شود تا مجلس پیش از آغاز سال مالي،

براي بررسي بودجه و انجام مذاكرههای معمول ،فرصت كافي داشته باشد.

● براي مهار فشار احتمالي مجلس در جهت افزايش هزينههاي دولت ،گاه ممكن است که به

عوامل بازدارندهاي در قانون ،به منظور محدود ساختن قدرت مجلس در اصالح بودجه نياز باشد

بودجه و قاعدهمندي سياستهاي مالي

● قوه مقننه جايگاه مناسب و شايستهاي براي تحقق اصل پاسخگويي دولت در برابر مردم است.

(برای مثال ،هرگونه اصالح بودجه كه موجب افزايش هزينهها يا كاهش درآمدهاي دولت ميشود

يا كاهش درآمد كل دولت نشود) .همچنين ،قوانيني كه اثر مستقيم بر بودجه دولت دارند ،فقط
در صورتي بايد تصويب شوند كه در چارچوب بودجه يا ضمايم آن به تاييد دولت رسيده باشند.

محمد كردبچه

بايد با اقدام جبراني متقابل همراه باشد ،بهطوري كه چنين اقدامي منجر به افزايش هزينههاي كل

بر اساس تجربه گذشته ،قاعدهاي كه ميتواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد ،سقف تغيير

بودجه كل كشور در مجلس به ميزان  0/5درصد و سقف تغيير منابع و مصارف عمومي به ميزان 2
درصد است .ضمن اينكه اصل حفظ تراز بودجه بايد همواره مورد نظر باشد.

 قواعد سياستهاي منابع و مصارف عموميبر اساس نكتههای مطرحشده در بخشهاي پیشین اين پژوهش ،قواعد سياستهاي مالي مربوط

به منابع و مصارف عمومي دولت در گذشته عملكرد مناسب و مطلوبي نداشتهاند .دليل اين امر نيز
تداوم يا سیر نزولی شاخصهاي مالي در سالهاي اخير است .ازجمله:

ـ تداوم و تشديد كسري تراز عملياتي بودجه به عنوان مهمترين شاخص قاعده سياست مالي كه
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ناشي از رشد ُكند درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي از يك طرف ،و عدم ايجاد تحول

در مديريت اعتبارهای هزينهاي از طرف ديگر بوده است.

ـ تداوم وابستگي بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت.

ـ ناكارايي صندوق توسعه ملي در ايفاي سه نقش تثبيتكنندگي ،پسانداز براي نسلهاي آينده،
و تامين منابع مالي براي سرمايهگذاري.

ـ كمبود منابع براي تامين اعتبارهای مورد نياز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ،افزايش
طرحهاي نيمهتمام و تعهدهای ذيربط ،طوالني شدن زمان اجراي طرحها ،عدم واگذاري ،و به

اشتراكگذاشتن طرحها.

با توجه به متنوع بودن مشكالت يادشده ،قواعد سياستي پيشنهادي بايد حالت تركيبي داشته

سال بیستم و سوم

باشند تا كارايي الزم را براي رفع مشكالت مزبور داشته باشد .در ذيل به اين قواعد اشاره ميشود كه

بايد توامان مورد اجرا قرار گيرند:

 .1قواعد سياستهاي مالياتي
● يكي از داليل پايين بودن كوشش مالياتي در كشور ،اتكا به روشهاي سنتي مالياتي ،محدود بودن

شماره 1

پايههاي مالياتي ،و عدم استفاده از شيوههاي نوين و پرظرفيتي چون «ماليات بر ثروت خالص»« ،ماليات

بر مجموع درآمد» ،و «ماليات بر افزايش ارزش سرمايه» است (سازمان برنامه و بودجه کشور1394 ،؛

کردبچه« .)1397 ،ماليات بر ثروت خالص» بر مبناي ارزش خالص داراييهاي مالياتپذير موديان (ارزش

بهار 1397

داراييها منهاي ارزش بدهيهاي ذيربط) يا به صورت ناپيوسته (موسوم به ماليات بر سرمايه) يا ساالنه

اخذ ميگردد .اين ماليات اگر بهطور مطلوبي طرحريزي شود و تشكيالت مناسبي داشته باشد ،مكمل

خوبي براي ماليات بر درآمد اشخاص است و عدالت مالياتي را در سطح باالتري تحقق ميبخشد .ماليات بر

ت خالص ويژگيهاي مهمي دارد ازجمله اينكه بهطور مستقيم متوجه ثروت جمعشده ميگردد ،بين
ثرو 

درآمدهاي كسبشده و كسبنشده تمايز قائل ميشود ،و وجه تصاعدي مالياتها را بهويژه در گروههاي
درآمدي ارتقا ميدهد (سازمان برنامه و بودجه کشور1394 ،؛ کردبچه1378 ،؛  .)1397بنابراين ،ماليات بر

ثروت خالص همراه با ماليات بر درآمد ،موجب توزيع بهتر مالياتها با توجه به توان پرداخت افراد ميشود.

عالوه بر اين ،ماليات بر ثروت خالص از راه توزيع مجدد ثروت ،جلوگيري از تكاثر آن ،و تشويق استفاده
موثرتر از داراييها ميتواند به صورت ابزار مفيدي براي مقاصد اصالحات اقتصادي و اجتماعي بكار رود.

106

● «مالیات بر مجموع درآمد» ابزار مهمی در اجرای سیاستهای توزیع درآمد و کاهش فقر و

همچنین ،مبارزه با قاچاق و فساد بهشمار میرود (کردبچه .)1397 ،این مالیات در انتخاب بین مصرف

و پسانداز اثرگذار است و اثر مستقيم و شايان توجهي بر نهادههاي كار و سرمايه ندارد .مجموع درآمد،

نتيجه مجموع تمامي درآمدهاي اشخاص است .در نظامهاي مالياتي كه داراي پايه ماليات بر مجموع
درآمد فعال و كارامد هستند ،پرداخت يارانهها نيز از همين راه صورت ميگيرد .از آنجا كه در يك

نظام ماليات بر مجموع درآمد ،اشخاص موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي هستند ،این اظهارنامه عالوه
بر اطالعات تمام درآمدها ،مشخصههاي اجتماعي و اقتصادي شخص و خانواده او را نيز شامل ميشود.
ماليات است ،ماليات نميپردازند ،بلكه بين يك شخص مجرد كه با والدين خود زندگي ميكند و

درآمد دارد ،يك خانواده چندنفره كه اجاره ميپردازند و فرزندشان به مدرسه يا دانشگاه ميرود ،يا

خانوادههايي كه فرد معلول دارند يا از يك فرد سالمند نگهداري ميكنند ،تفاوت خواهد بود .خانواده
فقير نهتنها ديگر ماليات پرداخت نميكند ،بلكه مبلغي به عنوان يارانه نيز به آنها تعلق ميگيرد.

● اهميت «ماليات بر افزايش ارزش سرمايه» ،1از جنبه اقتصادي و همچنين ،برقراري عدالت

اجتماعي است .افزايش ارزش سرمايه توان پرداخت ماليات را افزايش ميدهد و اگرچه ممكن است

بودجه و قاعدهمندي سياستهاي مالي

با در اختيار داشتن اين اطالعات نهتنها خانوارهايي كه درآمد ساالنه آنها كمتر از درآمد مشمول

افزايش ارزش سرمايه تشخيص دادهنشده ،سهم ناچيزي از كل درآمد را تشكيل دهد ،ولي به هر حال
بر افزايش ارزش سرمايه وجهي تصاعدي دارد و در كاهش تمركز ثروت درست گروههاي خاص در

كشورهاي درحالتوسعه موثر است .از وجوه مهم اقتصادي ماليات بر افزايش ارزش سرمايه ،نقش آن

محمد كردبچه

سهم آن در درآمد گروههاي درآمدي باال بيشتر از گروههاي كمدرآمد است .بنابراين ،برقراري ماليات

در محدود كردن فعاليتهاي سوداگرانه در زمين و ساختمان است و تشويق سرمايهگذاريهايي است

كه كاربري اقتصادي دارند (کردبچه .)1397 ،فعاليتهاي سوداگرانه در زمين و ساختمان بهطور عمده
ناشي از تورم ،رشد جمعيت ،و روند شهرنشيني است كه خصوصيت اصلي كشورهاي درحالتوسعه است

(کردبچه1397 ،؛  .)Bird & Oldman, 1975بكاربردن اين نوع ماليات در تغيير تركيب سرمايهگذاري

به سود فعاليتهاي مورد نظر و همچنين ،به ايجاد تحرك سرمايه در كشور نيز بسيار موثر است .يكي

از مهمترين داليلي كه هميشه در مخالفت با این نوع ماليات عنوان ميشود ،بار سنگين مالي اجراي آن
است .براي اجراي چنين نظام مالياتي نیاز به اطالعات دقيقي در خصوص ميزان دارايي افراد ،مدتزمان
در اختيار داشتن اين داراييها ،و هزينه توليد و ارزش فروش آنها است.

● اگرچه در برنامههای پنجساله توسعه پس از انقالب نسبت به حذف معافيتهاي مالياتي تاكيد
1. Capital Gain Tax
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فراواني به عمل آمده است ،ولی تحول اساسي در اين زمينه ايجاد نشده است .روش منطقي براي تعيين

اين معافيتها اين است كه در كشورهاي درحالتوسعه اختالف سطح معافيتها نسبت به درآمد سرانه
بيشتر از كشورهاي پيشرفته صنعتي است ،زيرا كشورهاي درحالتوسعه از نظام اجرايي ضعيفتري

برخوردار هستند .در برخي موارد نيز از معافيتهاي مالياتي به منظور ايجاد انگيزه در بخشهاي
اقتصادي بهويژه صنعت استفاده ميشود ( .)Bird & Oldman, 1975در اين زمينه بايد توجه داشت كه

استفاده از معافيتها نميتواند جبران انگيزه الزم را براي سرمايهگذاري بنمايد و جايگزين آن شود.
البته اگر طراحي آن بهدرستي انجام گيرد ،ميتواند در جذب سرمايههاي داخلي و هدايت آن در جهت

ت مالياتي ميتوان از محل
هدفهاي مورد نظر موثر باشد .در موارد ضروري و در جهت شفافيت ظرفي 
اعتبارهای عمومي مبالغي را براي جبران آن در نظر گرفت (ماليات به نرخ صفر).

سال بیستم و سوم

● با توجه به اينكه بهطور معمول ،هزينههاي دولتي رشدي سريعتر از درآمد ملي دارند ،داشتن

يك نظام با كشش مالياتي از اهميت خاصي برخوردار است .نظامي كه در آن درآمدهاي مالياتي

سريعتر از پایههای مالیاتی افزايش يابد ،بدون اينكه نياز به وضع قوانين جديد و افزايش نرخهاي

مالياتي باشد .برخي از ويژگيهاي چنين نظامي به شرح زير است:

ـ اخذ ماليات از بخشهاي اقتصادي كه از رشد باالتري برخوردار هستند؛

شماره 1

ـ تاكيد بر اخذ ماليات از درآمد و سود،

ـ اخذ ماليات از آن دسته از كاالهاي مصرفي كه از كشش درآمدي و تقاضايي باالتري برخوردار

هستند؛ و
بهار 1397

ـ وضع نرخهاي مالياتي بر اساس ارزش كاال (و نه بر اساس حجم آن).

نظام اداري ماليات جديد به دنبال بهينهكردن گردآوري ماليات همراه با کمینهكردن هزينه

اداري و هزينههاي خوداظهاري 1مالياتدهندگان است .كارامدترين نظامهاي جمعآوري ماليات

آنهايي هستند كه بیشتر مالياتدهندگان ،تعهدهای مالياتي خود را داوطلبانه پرداخت كنند و در

نتيجه ،متوليان ماليات بتوانند تالش خود را بر مالياتدهندگانی متمركز كنند كه از پرداخت ماليات
خودداري ميكنند .مالياتدهندگان زماني بهطور اختياري خوداظهاري ميكنند كه نظام اداره مالياتي

ويژگيهاي زير را داشته باشد:

● رفتارشان نسبت به مالياتدهندگان با هدف ارائه خدمت بوده و با آموزش و ياري به آنان كمك

كنند تا تعهدهای خود را ايفا نمايند؛
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● از راه برنامههاي بازرسي موثر و بكارگيري سازوكارهاي تنبيهي موانع قوي براي عدم

خوداظهاري ايجاد كنند؛ و

● شفاف بوده و از نظر مالياتدهندگان در جهت اجراي عادالنه قوانين مالياتي باشد.

تجربههای كشورها نشان ميدهد كه خوداظهاري داوطلبانه از راه يك نظام خودتشخيص 1به

بهترين نحو حاصل ميگردد ( .)Bird & Oldman, 1975با توجه به موارد باال و عملكرد گذشته،
ناخالص داخلي در ميانمدت ،بهطور متوسط  8درصد و در پايان يك دوره پنجساله  12درصد است.

دستيابي به اين هدف ،عالوه بر قواعد مالي اشارهشده ،مستلزم انجام اصالحات ساختاري در سازمان
امور مالياتي ،اجراي كامل طرح جامع مالياتي ،حذف معافیتها ،استقرار نظام خوداظهاري مالياتي ،و

حذف فرار مالياتي است.

 .2قواعد سياستهاي مربوط به منابع حاصل از صادرات نفت
بند ( )10سياستهاي كلّي برنامه ششم توسعه و ساير بندهاي مرتبط با آن ،ابالغي مقام معظم

بودجه و قاعدهمندي سياستهاي مالي

كمي براي مهمترين قاعده سياستهاي مالياتي يعني نسبت ماليات به توليد
منطقيترين هدف ّ

رهبري ،كه دولت را به «تغيير نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از آن ،از منابع تامين بودجه عمومي
نفت كشور باشد .چراكه سرانجام بخش نفت و گاز نهفقط به عنوان منابع تامين بودجه عمومي ،بلكه

به عنوان بخشهاي مهم فعاليتهاي اقتصادي سودآور در برنامههاي توسعه تلقي ميشوند كه زاينده
درآمد ،سرمايهگذاري ،و ايجاد فرصت شغلي است .بندهاي سياستهاي ك ّلي برنامه ششم توسعه

محمد كردبچه

به منابع سرمایههاي زاينده اقتصادي »2ميخواند ،ميتواند نويدبخش فصل نويني در توسعه صنعت

ابالغي مقام معظم رهبري به شرح زير هستند:

 -10تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن ،از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و

سرمايههاي زاينده اقتصادي؛

 -11تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي؛

 -12حمايت از تاسيس شركتهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اكتشاف

(نه مالكيت) ،بهرهبرداري ،و توسعه ميادين نفت و گاز كشور بهويژه ميادين مشترك در چارچوب
سياستهاي كلّي اصل  44قانون اساسي؛
1. Self Assessment

 .2سند تفصیلی برنامه ششم توسعه ،حوزه فرابخشی.
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 -13افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير و نوين ،و گسترش نيروگاههاي پراكنده و كوچكمقياس؛

 -15واگذاري طرحهاي جمعآوري ،مهار ،كنترل ،و بهرهبرداري از گازهاي همراه توليد در كليه

ميادين نفت و تاسيسات صنعت نفت به مردم؛

 -16افزايش ارزشافزوده از راه تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،و توسعه توليد كاالهاي

داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي)؛

 -17دانشبنيان نمودن صنايع باالدستي نفت و گاز با تاسيس و تقويت شركتهاي دانشبنيان

براي طراحي ،مهندسي ،ساخت ،نصب تجهيزات ،و انتقال فناوري به منظور افزايش خودكفايي؛ و
 -18افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاههاي نفت و گاز.

اجراي سياستهاي باال دارای الزامهایی است كه بدون تحقق آنها پيشرفتي در اين زمينه

سال بیستم و سوم

بهدست نخواهد آمد .اگر قرار است که شركتهاي خصوصي در كنار شركتهاي دولتي در فعاليتهاي
باالدستي و پاييندستي بخشهاي نفت و گاز فعال شوند ،نيازمند قوانين و مقررات يكسان با

شركتهاي دولتي هستند .بخشي از الزامها در اين زمينه به شرح زير هستند:

اصالح قوانين و مقررات براي ايجاد جاذبه اقتصادي و شفافيت براي جلوگيري از فشارهاي اجتماعي؛
ايجاد فضاي رقابتي و عادالنه براي انتخاب شركتهاي نفتي مناسب و صاحب فناوري؛ و

شماره 1

ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت پيمانكاران داخلي براي كسب تجربه و جهانيشدن آنان.

همچنين ،در خصوص قاعده مالي توزيع منابع مالي بخش نفت و رابطه بين دولت و شركت ملّي

نفت ايران ،پيشنهاد ميشود که الگويي شبيه متن ماده ( )3اليحه برنامه چهارم توسعه مورد نظر قرار

بهار 1397

گيرد .در ماده مزبور ،مشابه ديگر كشورهاي نفتخيز دنيا ،حقوق دولتي نفت كه پس از استخراج
به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كل) منظور ميشود ،شامل« :بهره مالكانه نفت خام»« ،بهره
مالكانه گاز طبيعي» ،و «حقوق ويژه» ميگردد .حقوق ويژه بايد به نحوي تعيين شود كه منابع الزم
براي تداوم توليد ،توسعه ظرفيت ،بازپرداخت تعهدها و انجام سرمايهگذاريهاي منظور در برنامه ششم

را براي ارتقاي قدرت رقابت اقتصادي و حفظ جايگاه ايران در بازارهاي نفت و گاز ،و تامين نيازهاي
داخلي فراهم آورد و عمليات شركت همراه با سود متعارف باشد.

عالوه بر اين ،در سالهاي اخير به دليل كمبودهاي مالی و تحريم ،سرمايهگذاري الزم در بخش

نفت صورت نگرفته و نهتنها اهداف مورد نظر در برنامههاي توسعه در خصوص افزايش ظرفيت توليد
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محقق نگرديد ،بلكه كاهشهاي محسوسی ایجاد شده است .ضمن اينكه به دليل كاهش قدرت

رقابتي ،سهم شايان توجهي از بازار صادرات نفت از دست دولت رفته است و الزم است تا اقدامهای

جبرانی در اين زمينه انجام گيرد .بنابراين ،ضمن اجراي پيشنهادهای يادشده ،ضروري است تا منابع

الزم جهت سرمايهگذاري سهم نفت از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي افزايش يابد و
ميزان بهره مالكانه يا سهم ،از حدود  14/5درصد فعلي به دستکم  20درصد افزايش يابد.

 .3قواعد سياستهاي مربوط به اعتبارهای هزينهاي
قواعد سياستهاي مالي اعتبارهای هزينهاي بايد بر اساس دو محور اساسي تنظيم شود .محور

عملياتي بودجه را در بر ميگيرد .و محور دوم ،اصالح ساختار اعتبارهای هزينهاي است كه هدف اصلي
آن افزايش بهرهوري اعتبارها ،و اقتصادي و برنامهايكردن آن است .در زمينه تامین هدف كاهش

كسري تراز عملياتي (تفاوت بين درآمدها و اعتبارهای هزينهاي) با توجه به مالحظههای مربوط به
ثبات تقريبي اعتبارهای هزينهاي به قيمتهاي ثابت در  40سال گذشته و همچنين ،كاهش بيش از

 16واحد درصدي نسبت اين اعتبارها به توليد ناخالص داخلي در  10سال گذشته ،بهخصوص اين

نكته كه بيش از  75درصد اين اعتبارها مربوط به چهار بخش امور دفاعي ،آموزش ،سالمت ،و تامين و
رفاه اجتماعي ميشوند ،امكان كاهش يا صرفهجويي در آن تقريباً وجود ندارد .در نتیجه ،بيشتر تالش
مورد تاكيد قرار گرفت .در اين پژوهش ،پيشنهاد مطرحشده در خصوص تغيير ساختار اعتبارهای

هزينهاي ،اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد در يك چارچوب ميانمدت مخارج دولتي است.

تهيه و اجراي يك چارچوب ميزان مخارج دولتي در يك فرايند يكپارچه از باال به پايين و از پايين

محمد كردبچه

دولت بايد به افزايش ظرفيت كسب درآمدها معطوف شود كه در بخش مربوط به درآمدهاي مالياتي

بودجه و قاعدهمندي سياستهاي مالي

اول ،قواعد مربوط به چارچوب بودجههاي ساالنه كه بهطور عمده تامين هدف كاهش كسري تراز

به باالي برنامهريزي راهبردي در شش مرحله زير انجام ميگيرد:

مرحله اول :در اين مرحله ،چارچوب كالن اقتصادي تهيه ميشود .از اين چارچوب براي پيشبيني

منابع و مصارف بودجه در دوره مورد نظر (دو تا سه سال) استفاده میشود.

مرحله دوم :در اين مرحله ،سه مرحله از مراحل چهارگانه بودجهريزي مبتني بر عملكرد به

اجرا در ميآيد شامل :بازبيني و ایجاد برنامههاي اجرايي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرایي ،تعيين
كمي مربوط به هر يك از فعاليتها و برنامهها ،هزينهيابي برنامهها و
شاخصهاي عملكرد و هدفهاي ّ

فعاليتها و تعيين هزينه تمامشده ،و كاالها و خدمات ارائهشده از سوي دستگاههاي اجرايي.

مرحله سوم :با در دست داشتن چارچوب كالن اقتصادي و در نتيجه ،هزينهيابي پيشنهادي

دستگاههاي اجرايي ،دستگاه مسئول بودجهريزي اقدام به تهيه يك چارچوب هزينهاي راهبردي
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ميكند .اين چارچوب تجزيهوتحليل و تصميمگيري براي توزيع اعتبارهای درونبخشي و بينبخشي

را امكانپذير مينمايد ،ضمن اينكه مبناي تعيين سقف اعتبارها براي بودجه سال اول و سالهاي

بعد خواهد بود.

مرحله چهارم :در اين مرحله ،هيئت وزيران بر اساس نتايج مرحله سوم نسبت به تخصيص منابع

بر مبناي اولويتها تصميم ميگيرد و اين تصميم شامل تعيين سقف اعتبارهای دستگاههاي اجرايي
در دو تا سه سال آينده است.

مرحله پنجم :در اين مرحله ،دستگاههاي اجرايي بر مبناي سقفهاي ابالغي ،در برآورد اهداف

كمي و اعتبارهای ذيربط اوليه خود تجديدنظر الزم را به عمل ميآورند و نتيجه را به دستگاه مركزي
ّ
بودجهريزي اعالم مينمايند.

سال بیستم و سوم

مرحله ششم :بودجه دستگاههاي اجرايي ارسالشده از سوي دستگاههاي اجرايي در دستگاه

مركزي بودجهريزي جمعبندي شده و پس از تصويب در هيئت وزيران ،اليحه بودجه براي تصويب به
مجلس ارائه ميگردد.

 .4قواعد سياستهاي مربوط به اعتبارهای تملك داراييهاي سرمايهاي

شماره 1

در خصوص اعتبارهای تملك داراييهاي سرمايهاي در گذشته چند نكته دارای اهميت است.

نخست آنكه در گذشته ،سهم عمده اين اعتبارها صرف ايجاد ظرفيتهاي زيربنایي شده است و سهم

سرمايهگذاريهاي توليدي در اعتبارهای تملك دارایيهاي سرمايهاي ناچيز بوده است .در سالهاي

بهار 1397

پیش از انقالب اسالمي ،وظيفه ايجاد ظرفيتهاي توليدي بهطور عمده بر عهده بخش خصوصي
گذاشته شده بود و چون بخش خصوصي به دليل ماهيت نظام حاكم بيشتر تمايل به انجام امور
واسطهگري داشت ،عملكرد آن اغلب در جهت ايجاد صنايع مونتاژ و امور وارداتي شكل گرفته بود .در
سالهاي پس از انقالب كه در اساس فعاليتهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي در زمينههاي مولد با

ركود اساسي مواجه بود ،بخش دولتي نيز با توجه به تعهدهای مربوط به اجراي طرحهاي ناتمام گذشته

در جهت تغيير تركيب اعتبارهای تملك داراييهاي سرمايهاي گام چندان موثري برنداشته است.

بر اساس اطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور ،تعداد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي

سال  1396بالغ بر  2900طرح با اعتبار مورد نياز حدود  5000هزار ميليارد ريال براي ايفاي تعهدهای

مربوط به آنها براي اتمام است ،كه با توجه به ميزان اعتبار مصوب سال  ،1397زمان الزم براي اجراي
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اين طرحها به قيمتهاي ثابت ،دستکم نه سال است .گزارش بررسي طرحهاي تملك داراييهاي

سرمايهاي سال  1392سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز نشان ميدهد که  78درصد از پروژهها

از برنامه زماني عقب ماندهاند و  23/6درصد از پروژههايي كه مقرر بوده به بهرهبرداري برسند ،به اتمام
رسيدهاند .ميانگين وزني مدت اجراي پروژههاي عمراني م ّلي  11/8سال و پروژههاي خاتمهيافته 15/4
سال است .شايان توجه است كه متوسط مدت اجراي پروژههاي جديد  2/6سال پيشبيني شده است.

در سالهاي اخير ،جذب سرمايهگذاري بخش خصوصي به مسير عرضه خدمات عمومي (نظير

شبكههاي راهآهن و آب و فاضالب تا ساختمانهاي عمومي دولتي ،قضايي ،بهداشت ،آموزش ،و
ارائه خدمات عمومي» به جاي مفهوم سنتي «كارفرما ـ پيمانكار» معرفي کرد .پاگرفتن اين روش و
تضمينهاي شناختهشده براي امنيت سرمايهگذاري ،سرمايههاي كوچك و بزرگ ميتوانست مردم

را از بسياري از فعاليتهاي غيرتوليدي به سمت ساختن تاسيسات خدماترسان سوق دهد .بخش
خصوصي ميتوانست با ساختن و اداره اين بناها در احداث و در اداره ،منافع هر دو طرف را بهتر حفظ

كميت و كيفيت خدمات است كه
كند .دولت در اين روش در كنار مردم و به نمايندگي مطالبهگر ّ
به جاي مالكيت و اداره تاسيسات و عرضه خدمات بايد تمام يا بخشي از هزينههاي خريد عرضهشده

بودجه و قاعدهمندي سياستهاي مالي

ورزش عمومي) ،چارچوب حقوقي جديدي را به نام «مشاركت بخش عمومي و بخش خصوصي براي

به مردم را در قالب قرارداد درازمدت با بخش خصوصي از بودجه تامين كند .به همين منظور ،در

عدم پيشبيني سازوكارهاي الزم ،عملكردي نداشته است.

در سالهای  1394-1396به استناد ماده ( )27قانون الحاق ،برخي از مواد قانون تنظيم مقررات

محمد كردبچه

راستاي ماده ( )214قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه احكامي در بودجه منظور گرديد که به دليل

مالي دولت ( ،)2در حکم تبصره ( )19قانون بودجه ،احکام و دستورالعملهایی برای واگذاري طرحهاي
تملك داراييهاي سرمايهاي جديد ،نيمهتمام ،تكميلشده ،و آماده بهرهبرداري به بخش غيردولتي به

تصويب رسيده است .با اجراي اين احکام و دستورالعملها و كاربرد گردش كار اشارهشده در بخش

مرور ادبيات ،ميتوان انتظار داشت که گام مهمي در واگذاري يا اجراي طرحهاي تملك داراييهاي
سرمايهاي با مشاركت بخش خصوصي و در نتيجه ،تسريع در اجراي آنها و آزادشدن منابع موجود
براي ارتقاي بهرهوري اعتبارهای هزينهاي و پرداخت بدهيهاي دولت برداشته شود.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس پيشنهاد قواعد مالي باال ،پيشنهاد تركيبي زير براي قواعد سياستهاي مالي نظام
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بودجهريزي ايران مطرح ميشود:

 .1مهمترين هدف قواعد سياستهاي مالي ،قطع وابستگي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت

و كاهش تدريجي كسري تراز عملياتي و به صفر رسيدن آن در ميانمدت است .بدين منظور:

الف .با توجه به ثبات اعتبارهای هزينهاي به قيمتهاي ثابت و كاهش نسبت اعتبارهای هزينهاي به

توليد ناخالص داخلي ،براي تقويت اين اعتبارها بهخصوص در بخشهاي حاكميتي ،نسبت اعتبارهای

هزينهاي به توليد ناخالص داخلي بهتدريج افزايش و در پايان يك دوره ميانمدت به ميزان متوسط
آن در چهار برنامه توسعه اخير يعني  16درصد برسد.

ب .براي ارتقاي بهرهوري اعتبارهای هزينهاي نظام بودجهريزي مبتني بر عملكرد ،در يك

چارچوب ميانمدت مخارج دولتي در سال آينده مستقر شود.
سال بیستم و سوم

ج .براي تامين هدف كاهش تراز عملياتي ،پيشبيني سازوكارهاي الزم در خصوص گسترش

پايههاي مالياتي ،حذف معافيتها ،استقرار نظام خوداظهاري مالياتي ،و نسبت ماليات به توليد

ناخالص داخلي از وضعيت فعلي به حدود  12درصد تا پنجسال آينده افزايش يابد.

د .با تجهيز ساير منابع درآمدي دولت ،نسبت اين درآمدها به توليد ناخالص داخلي كه در حدود

 2/5درصد ثابت باقيمانده است تا  4درصد تا سال  1399ارتقا يابد.
شماره 1

هـ ..افزايش درآمدهاي عمومي بايد بهگونهاي باشد كه ضمن تامين اعتبارهای هزينهاي ،بخشي

نيز براي پرداخت سود اوراق بدهي پيشبيني شده براي فروش طي سالهاي آينده براي بازپرداخت

بدهيهاي دولت تخصیص يابد.
بهار 1397

 .2توزيع منابع ارزي حاصل از صادرات نفت به صورت زير انجام گيرد:

الف .براي تامين سرمايهگذاريهاي مورد نياز بخش نفت ،سهم شركت ملي نفت ايران بهتدريج از

 14/5به  20درصد افزايش يابد.

ب .در نقش تثبيتكنندگی صندوق توسعه ملي از سهم صندوق تعيينشده در برنامه ششم توسعه

(حدود  20درصد در سالهاي اول و دوم ،و  30درصد از سال سوم به بعد) به شكل زير استفاده به
عمل آید:

■ اعطاي تسهيالت براي تامين كسري باقيمانده تراز عملياتي دولت؛

■ سپردهگذاري در بانكهاي توسعهاي (تا  30درصد از سهم صندوق از صادرات نفت) كه

همراه با سپردهگذاري اعتبارهای طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي انتفاعي كه توجيه مالي
114

و اقتصادي دارند ،صرف تامين سرمايهگذاري در زيرساختها و تضمين خريد خدمات شود؛ و

■ اعطاي تسهيالت مستقيم به بخش خصوصي.

ج .دستکم  50درصد از منابع حاصل از صادرات نفت براي تامين مصارف عمومي در اختيار

دولت قرار گيرد.

 .3طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي به سه دسته زير تقسيم شوند:

الف .طرحهایي كه توجيه مالي و اقتصادي دارند ،براي واگذاري انتخاب شوند (از راه بانك)؛

ب .طرحهایی كه توجيه مالي ندارند ولي توجيه اقتصادي دارند ،براي واگذاري انتخاب شوند (از
ج .طرحهاي حاكميتي ،با شرايط موجود تا اتمام ادامه يابند؛ و

د .ساير طرحها متوقف شوند.
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Abstract
“Financial system” enforces long and stable restrictions through
assigning numerical limitations on the fundamental indices of budget. After such
restrictions are formed, the determined quantities are not changeable during
the relevant time period and such determined quantities would be the guideline
for the execution of financial policies. By being dependent on oil revenues in
an unbalanced manner, Iran’s public finance has evolved in a way that it has
made the country’s economy dependent in nature. The government’s budget
has provided grounds for growth in prices and inflation through its dependence
on oil revenues which is the main source of finance for public expenditures.
On the other hand, with an increase in imports resulted from improvements in
the oil sector and in order to neutralize the inflationary pressures and financing
the Rial revenues of government’s budget, the country’s dependence on
foreign sources has been intensified. In this study, by analyzing the resources
and public consumption of the budget and the international transition, it has
been suggested that in order to overcome the main structural problem of the
budget (i.e. dependence on oil), three steps must be taken. First, transferring
the minimum amount of resources coming from oil export to the government’s
budget. Second, reforming the tax revenue system by expanding tax bases
and eliminating exemptions. Third, increasing the productivity of current
expenditures by establishing performance-based budgeting, executing it within
a mid-term framework of governmental expenditures and transferring the
capital asset projects and executing them within a public-private participation
system.

