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 مقدمه
 

کههه نشهها  کشههور چگونههه هزینهههمی بودجههه برنامههه مههالی یکسههاله دولههت اسههت   دهههد ایههن 
کجا تهممو منابع این هزینه کندمی کشهور مها 1398شهود. بودجهه سهال می ینکرد از  ، بهرای 

یهادی رنهه  یههادی برخههوردار می کهه در اههال اااهر از مشههکالا ا تصههادی ج بههرد از اهمیهت ج
کیههد رغمعلههیاسههت.  کشههوردر برنامههه تم کههال   تگی وابسههه ،بودجههههنههوز متمسههفانه  ،های 

کسری از طرفهی  شهود.می بودجه عملیاتی از این طریق تهممینهای بسیاری به نفت دارد و 
های بسهیاری از ناایهه سهبب شهده تها بسهیب ،رفع وابستگی بودجه به نفهتبه عدم توجه 

کشور تحمیل شود.ها تحریم در این االهت بهرای اصهالح سهاختار مهالی بخهش دولتهی،  بر 
کل ا تصاد را تشکیل 70که ادود  دهد نیاز است تا ا هداماا اساسهی صهورا می درصد 

کههه هههر سههاله بهها ل ههای همهها  وابسههتگی  مسهههلهگیههرد و  الحیلی بودجههه بههه نفههت اسههت 
نسههلی دارنههد. لههیا بههرای اسههتقالل اندازی بههه ایههن منههابع ملههی بینسههعی در دسههتههها دولت

 بودجه از نفت نیاز است تا ا داماا جیر به صورا جدی پیگیری شود:
 ؛دولتهای کنترل هزینه 
 ؛رو تبدیل نفت به محصوالا با ارزش افزوده بیشتسازی متنوع 
 کههاهش نر  مالیههاتیهههای مالیههاتی جدیههد، بهبههود تالشهای شناسههایی یایههه هههای و 

 ؛مالیاا برای تحریک تولید
 مالیاتی جدید.های تقویت بخش خصوصی و به تبع ب  افزایش ظرفیت 
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کههرد و در مقابههل  کههافی را پیههدا خواهههد  کشههور اسههتقالل  بهها انجههام ایههن ا ههداماا بودجههه 
بهههاا بیشهههتری برخهههوردار خواههههد بهههود. امههها بهههرای انجهههام ایهههن نفتهههی و ارزی از  های تکانهههه

کهار اسههت و بهبههود  کسههب و  گهرو بهبههود فاهای  کههه در  ا هداماا نیههاز بهه نقشههه راههی اسههت 
کسب در چارچوبی شکل   که شامل محورهای جیر است: گیردمیفاای 

 ؛ارزیهای اصالح سیاست 
 ؛پولیهای اصالح سیاست 
 ؛مالیهای اصالح سیاست  
 سههازی و تعهههداا دولههت و مولدها مربههوب بههه مهدیریت بههدهیهای سههتاصهالح سیا

 ؛دولتهای دارایی
 ؛تجاریهای اصالح سیاست  
 کشور در زنجیره خلق ارزش جهانیءارتقاهای تمرکز بر سیاست  .دهنده جایگاه 

یهت  بهاا فعالیتها الزم به ذکر اسهت تمهام سیاسهت ههای و محورههای فهوق بهر محور
، بههر ایههن اسهها  گیههردمیدر عههین اسههتقالل و همههاهنگی شههکل  ا تصههادی و  بههاا مههالی

گرفهت. البتهه سیاسهت های سیستم ا تصادی ایرا  در مسیر رشد و پیشرفت  رار خواههد 
یهههه کشهههورداری محسهههو های مهههیکور ر  شهههوند و شهههاید نتهههوا  بهههر مبنهههای ایهههن می معمهههول 

کههار در ا تصههاد اها سیاسههت کسههب و  کههه در در چههارچو  متعههارف ب  بهبههود فاههای  یههرا  
کهرد، لهیا الزم اسهت راهکارههای  یه ه ارتبهاب  نیهز درای شرایط نابسامانی  رار دارد را دنبال 

کال  پیهای با مدیریت ریسک کهال  شهامل بحهرا  های گرفت؛ ریسک ا تصاد  ا تصاد 
یسههت و بحههرا  ب ، بحههرا  نقههدینگی،  مههالی، بحههرا  ناشههی از تحههریم، بحههرا  محههیط ج

های بازنشسهتگی دولهت، بحهرا  ارزی، بحهرا  صهندوقهای   بهدهیبحرا  بانکی، بحرا
 و... است. 

کههه صههحبت از رشههد ا تصههادی و ا ههداماا اساسههی ملههی در ا تصههاد  از طرفههی زمههانی 
یم و سههرمایهشههود همههه امههور را بههه دولههت و بودجههه دولتههی میکشههور می ها و مشههارکت سههرار

کههههرد  ا تصههههاد را نادیههههده کههههه نقههههش دولههههت  انگههههاریم،می جمعههههی و مردمههههی  در صههههورتی 



  9پيشگفتار 

کهههگههیاری ریل تههوا  در می و تعریهه  ایههن ا ههداماا بههرای مههردم اسههت. از جملههه ا ههداماتی 
پیشهرا  و اسهتراتکیک ههای جهت رشد و پیشرفت ا تصادی مهدنرر  هرار داد تعریه  پر  ه

که سرمایه ب  از طریق مردم و با مشارکت و مالکیهت ب  گیهرد. امهر زه هها ملی است  شهکل 
گههاز از فرصههتباالدسههتی و یایینهههای سههکن و پر  هبخههش م های دسههتی بخههش نفههت و 

کهه بهها تعریه  جیرسهاخت  ههانونی و فیزیکهی ب  توسههط دولهت تههوا  می ا تصهاد ایهرا  اسههت 
کرد. اما  کشور را از رکود خارج  کیهدا تصاد  صهرف بهر سهاالنه بهود  بودجهه و عهدم لحها   تم

فقط به عنوا  یهک جریها  اسهابداری نمهود بلندمدا و ملی، دولت و بودجه های برنامه
 . کندمی

کلههی نرههام در  ههوانین بودجههه سههالیانه اسههت. های چههالش دیگههر عههدم تصههویر سیاسههت
و بودجههه سههاالنه نیسههت و هههر یههک مسههیر ها نسههبت و ارتبههاطی بههین ایههن سیاسههت متمسههفانه
گانه بودجهه بهه ای ه. شهواهد موجهود در بودجهه اهاکی از ابهتالی برنامههکندمیرا طی ای جدا
های دولت است و در راستای مسهیر بلندمهدا ترسهیم شهده بهرای ا تصهاد ایهرا  در ر زمرگی

کههه ایههن می کلههی نرههام نیسههت. بههه نرههرهای سیاسههت بههه دلیههل عههدم تعریهه   مسهههلهرسههد 
کلی به برنامهها صحیح مکانیزم انتقال این سیاست سهالیانه دولهت و های از بعد سیاست 

که این  باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نرام پیگیهری شهود.  مسهلهااکمیت است 
 اشهههاره 98کلهههی و بودجهههه سهههال های بهههین سیاسهههتهههها در ادامهههه بهههه برخهههی از ایهههن مغایرا

 کنیم:می





 
 
 
 
 
 

 98در بودجه ها هدفمندی یارانه( 1
 

کیهههدکلهههی نرهههام های سیاسهههت هههها در ارتقهههاء ای بهههر اسهههتفاده از هدفمنهههدی یارانهههه یههه ه تم
 عدالت اجتماعی دارد. در این راستا؛ هایشاخص

  کلی اقتصاد مقاومتیسياست 4بند : استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسهازی های 
کهاهش شهدا انهر ی و ارتقهاء در جهت افزایش تولید، اشهتغال و بههرهها یارانه  ری، 

 عدالت اجتماعی.های شاخص
  کلددددی خددددا واد سياسددددت 9بنددددد ههههها بهههها نوادهارتقههههاء معیشههههت و ا تصههههاد خا: هددددای 

کههاهش دغدغههه اج و دربههاره اشههتغال، ازدو  های بینههده بنههاتوانمندسههازی بنهها  بههرای 
 .مسکن

ههزار  5/42را ها ، پرداخهت نقهدی و غیرنقهدی یارانهه98الیحه بودجه  14دولت در تبصره 
کهه  کرده اسهت، همننهین بیها  شهده اسهت  کشهور اسه»میلیارد توما  تعیین  تاندارا  سراسهر 

کههار و رفههاه اجتمههاعی و بههر اسهها  یایگههاه اطالعههاا رفههاه مجازنههد بهها همهه اهنگی  زارا تعههاو  
منههابع . ایرانیهها  نسههبت بههه اههیف یارانههه نقههدی سههه دهههک بههاالیی دربمههدی ا ههدام نماینههد

ریزی و توسههعه ااصههله از اههیف یارانههه نقههدی خانوارهههای پردربمههد بهها تصههویب شههورای برنامههه
دار تمام اولویهتههای نیمههن تکمیل پر  هاستا  صرف ایف تدریجی فقر م لق و همننی

 وجود دارد؟ مسهله. در این ارتباب چند «استانی هما  استا  خواهد شد
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چیسهت؟ متوسهط سه ح دربمهدهای در  «ههای بهاالی دربمهدیدههک»تعری  د یهق  -1
کشههور مختلهه  اسههت. بههرای مآههال دهههک دربمههدی متوسههط در اسههتا  اسههتا  هههای 

ت دهک دربمهدی بهاال در اسهتا  ایهالم خواههد تهرا  واعیت ا تصادی بهتری نسب
 1398هههای دربمههدی مههدنرر الیحههه بودجههه داشههت. چههو  تعریهه  اسههتانی از دهههک

گهههر تمههام اسهههتاندارا  در راسهههتای بودجههه  کننهههد، در سههه ح  98اسههت. اهههال ا عمهههل 
کشهوری )بهین اسهتانی( ها استا  یع دربمد ممکن اسهت بهبهود یابهد امها در سه ح  توج

یع دربمد ادا ل کوتاه مدا بدتر خواهد شد. توج  در 
کهار و رفهاه اجتمهاعی و اس» -2 کشور مجازند با هماهنگی  زارا تعهاو   تاندارا  سراسر 

بههر اسهها  یایگههاه اطالعههاا رفههاه ایرانیهها  نسههبت بههه اههیف یارانههه نقههدی سههه دهههک 
که پیشسؤال«. باالیی دربمدی ا دام نمایند گهر اسهتاندارا  می ی  کهه ا بید این اسهت 

دربمهدی را تشهخیص دهنهد، چهرا فقهط سهه ههای فوق،  ادر هستند دهک با ساجوکار
هههای دربمههدی همههه خانوارههها را تشههخیص دهنههد و سههر  پرداخههت دهههک؟ دهههک

کهم دربمهد بیشهترین داده شهود و دههک هفهتم ههای هدفمند شوند. به دهکها یارانه
کنهد. بهه ایهن شهکل یارانهه یافت  مکهن ترین شهکل مهها بهه صهحیحادا ل یارانه را در

یع دربمد نیز بیشترین بهبود را خواهد داشت.   هدفمند شده و توج
صهههرف اهههیف تهههدریجی فقهههر م لهههق و اسهههتاندارا  مجهههاز هسهههتند منهههابع ااصهههله را  -3

نحههوه و سههاجوکار  کننههد؟  دار اسههتانیتمام اولویههتهههای نیمههههمننهین تکمیههل پر  ه
که تا به امر ز در استاندار پیاده نشهده ها یایف تدریجی فقر م لق چه چیز است 

اسههت و  ههرار اسههت از محههل اههیف یارانههه سههه دهههک بههاال ایههن سههاجوکار پیههاده شههود؟ 
گههر انتفههاعی باشهههندها نیمههه تمههام اسههتا هههای پر  ه  بههرای خهههود بودجههه دارنههد و یهها ا
توانهد بها  راردادههای مشهارکت عمهومی و خصوصهی در راسهتای تکمیهل بنهها  هدم می

داد  منابع ااصل از اهیف سهه  ر استانداری  راررود در اختیامی برداشت. بیم ب 
کهه ها مد منجر به ایجاد رانت و فساد در س ح استا بدهک پردر شهفافیتی شود چرا

کههاهش فقههط م لههق و اشههت غال در ها زایی در سهه ح اسههتا در ارتبههاب بهها چگههونگی 



  13 1398 ظام و بودجه سال  های کلهای موجود بين سياستی از مغايرتبرخ

 شود. مشاهده نمی 98الیحه 
کهه رشههد  ههزار تومههانی بهه ازای 45در ارتبهاب بهها یارانهه نقههدی  -4 هههر فهرد بایههد بیها  داشههت 

 50اکایهت از تهورم  1398دولتهی در بودجهه های های شرکتدرصد هزینه 50ادود 
گهر تهورم  1398درصدی در سال   45بها هها درصهدی لحها  شهود، خانوار 50دارد. لهیا ا

ههزار تومها  را خریههد  30ههزار تومها  یارانههه  هادر خواهنهد بههود سهبدی بهه ارزش امههر زی 
یع دربمد خواهد شد. شهایا  ذکهر اسهت منهابع  کنند. این خود منجر به بدتر شد  توج

ن میلیهارد تومها  تعیهی ۶۰۰هزار و  ۱۴۲برابر با  1398در بودجه ها هدفمندسازی یارانه
کههه نسههبت بههه سههال  درصههد رشههد داشههته اسههت. بیهها از  44بههیش از  1397شههده اسههت 

یهع دههک دربمهدی مهدنرر دولهت م 7محل این رشد،  هرار نیسهت  نتفهع بشهوند تها توج
کند؟ دربمد بهبود  پیدا 

شههود در ارتبههاب بهها بهبههود واههعیت معیشههت و ا تصههاد خانوارههها بنههابراین پیشههنهاد مههی
گیهرد. از ایهن طریهق  مواوع تخصیص سهمیه بنزین به ازای هر فهرد در بودجهه مهدنرر  هرار 

کهم دربمهد جامعهه صهور یع انر ی م ابق با اصل عدالت و امایت از  شهر  گرفتهه، بهه توج ا 
کههه یارانههه یههع عادالنههه انههر ی در بههین باههاد نحههوی  گردیههده و توج هههای ینههها  انههر ی اههیف 

که در داخل تولیهد جامعه صورا می کل بنزینی  یییرد. در این االت، نسبتی از متوسط 
شهود.  یمهت بهه صهورا سههمیه تعیهین مهی 1398شده است، به ازای هر ایرانهی در سهال 

شهود تومها  ههر لیتهر( عراهه مهی 1000ص شده بهه  یمهت جهاری )بنزین برای سهمیه مشخ
اما  یمت مازاد بر سهمیه به صهورا بزاد تعیهین خواههد شهد. سهاجوکار اجهرا، چنهین اسهت 
گر مصرف بنزین فرد بیش از سهمیه او باشد، برای تممین ایهن ااهافه مصهرف،  یمهت  که ا

شههود. در مقابههل،  ههانوی تعیههین مههیپههردازد.  یمههت بزاد بههر مبنههای مکانیسههم بههازار بزاد را مههی
کههل سهههمیه خههود در زمهها  مشههخص اسههتفاده کههه  تواننههد میههزا  باشههند مههی نکههرده افههرادی 

با یمانده سهمیه خود را در بهازار بهه  یمهت بزاد بفروشهند. در ایهن االهت خانوارههای فقیهر 
یافهت مهی کم مصرف هستند، ماهانه دربمدی را در ایهن کننهد. که مالک خودرو نیستند یا 

کم دربمد می یع دربمد و معیشت ا شار   شود.خود منجر به بهبود توج
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 98دولت در بودجه های مدیریت بدهی( 2
 

کلی ا تصاد مقاومتی: سیاست 9بند   های 
کشددتر بددا هددده ناسدداگتيق بدده  يازهددای اقتصدداد اصدد و و تقتيددت ه ه جا بدده  ظددام مدداری 

 قتيت باش واقعی. ملی، ايجاد ثبات در اقتصاد ملی و پيشگامی در ت
 گامی در این راستا برداشته است؟ 1398بیا الیحه بودجه 

عمده نیازهای مالی دولت از طریق استقراض مستقیم از بانهک مرکهزی  1379تا سال 
شد. با اعالم ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در برنامه سهوم توسهعه، تممین می

کهدولت به شبکه بانکی روی ب رده است. به  سهم بانهک مرکهزی از  1379در سال  طوری 
کل دولت به نرام بانکی  درصهد رسهیده  15درصد بود اما امر زه این سهم بهه جیهر  90بدهی 

در عههوض دولههت بههه اسههتقراض از شههبکه بههانکی روی ب رده اسههت و نسههبت بههدهی  اسههت.
نیهز بهه  ههابرابهر رسهیده اسهت و بانک 7دولت به سررده دولت نزد شبکه بهانکی بهه بهیش از 

دولههت بههرای رهههایی بخههش غیربههانکی و شههبکه انههد. اسههتقراض از بانههک مرکههزی روی ب رده
 های دولت به ا داماا جیر روی ب رده است:بانکی از معال بدهی

بهه اشهخاح اقیقهی و  های دولهت، مواوع تهاتر بدهی1397در  انو  بودجه سال  -1
هها بهه بانهک مرکهزی بدهی بانکها با ها و تهاتر بدهی دولت به بانکاقو ی با بانک

پیگیری و اجرا شود. ایهن عملیهاا بهر  1398. بخشی از ب  نیز  رار است در شدارائه 
ههای دولهت در . بها ایهن مکانیسهم بهدهیگیهردمی مبنای اسناد تسهویه خزانهه صهورا

 شود.بانک مرکزی متمرکز می
کرده است در سال دولت پیش -2 -زانهه شهرکت، بر مبنهای اسهناد تسهویه خ1398بینی 

ههای دولههت بههه عههوض دولههت )م ههابق  هانو  رفههع موانههع تولیههد( م البههاا دولههت را از 
کند و این منابع جمع شده با بدهی دولهت بهه شهرکت دولتهی أبخش غیربانکی  خی 

 بانکی استفاده شود.های تهاتر شود و یا در صورا تمایل برای تسویه بدهی
کنتهرل تهورم، بانهک ههای ر به منرور اجرای سیاسهت پهولی و مهدیریت ن -م» -3 سهود و 
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بههاز و خریههد و فههروش ا راق مههالی اسههالمی  ارمرکههزی ج.ا. ایههرا  انجههام عملیههاا بههاز
و یههها هههها گیری ا راق مهههیکور در ازای ااهههافه برداشهههت بانکمنتشهههره دولهههت و و یهههق

 دهد.می اع ای خط اعتباری را انجام
   و فروش ا راق اسهالمی مجاز به خرید صرفًا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا

کشهه  شههده در منتشههره دولههت و بانههک مرکههزی، در بههازار  انویههه و بهها  یمههت هههای 
 بازار مزبور است.

  شههود در صههورا اجههرای عملیههاا بههازار بههاز و نیههز تو یههق بههه دولههت اجههازه داده مههی
-توسهط بانههک مرکهزی؛ بخشههی از بههدهیههها ا راق مهالی اسههالمی دولتهی نههزد بانک

را در چهارچو   هوانین و مقهرراا هها سی شده خود بهه بانکهای   عی و اسابر
یههال ا راق  200ایجههاد شههده اسههت، تهها سههق   1397کههه تهها یایهها   هههزار میلیههارد ر

 کند.سازی بهادار
 در ارتباب با مبااث فوق م الب جیر  ابل ذکر است: 

 ب  در شههبکه بههانکی بههه های در اههال اااههر نسههبت بههدهی بخههش دولتههی بههه سههررده
کهه دولهت  7.5میزا   خهود نهزد شهبکه های برابهر سهررده 7.5برابهر اسهت؛ بهه ایهن معنها 

گرفتههه اسههت. تبههدیل ایههن میههزا  بههدهی دولههت بههه ا راق،  بههانکی تسهههیالا بههانکی 
طلبههد. بهها تبههدیل ایههن میههزا  بههدهی دولههت بههه ا راق بهههادار و مالارههاا بیشههتری می

یسههک فراوانههی بههرای ا تصههاد وجههود خواهههد داشههت. در  تحویههل ب  بههه شههبکه بههانکی ر
خههی شههده توسههط شههبکه بههانکی بههه عنههوا  و یقههه نههزد بانههک مرکههزی أایههن فراینههد ا راق 

گههرفتن اعتبههار و تسهههیالا اسههتفاده گههر بانکمی بههرای  نتواننههد تسهههیالا ههها شههود. ا
کننهد بنگهاه طبهق فراینهد ترسهیم شهده بانهک مرکهزی ا راق  خود را در زما  مقرر تسویه 

کرد. در این صورا بانک مرکهزیها بانک دولتی و یقه شده به نام  را، تملک خواهد 
تواند این ا راق را بفروشد و یا تا زمها  سررسهید نگهه دارد. دولهت نیهز بها ایهن فهرض می

کسری بودجه مواجه بوده است در زما  سررسید بایهد نسهبت بهه تسهویه  که همواره با 
که غالبًا بانهک مرکهزی اسهت ا هدام کمبهود  ا راق با بخرین دارنده  نمایهد. بها توجهه بهه 
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شهبکه بهانکی خواههد بهود.  ؛منابع تنها راه ممکن برای تسویه این ا راق توسط دولهت
و  کنههدمی منتشههرههها خههی تسهههیالا جدیههد ا راق دیگههری بههرای بانکأدولههت در ازای 

کهار ترازنامهه بانهک مرکهزی بها عنصهر  این ر یه همننا  ادامهه خواههد داشهت. بها ایهن 
شههود و البتههه در تسههویه ا راق دولتههی سیاسههت پههولی می و بزرگ ههر بههدهی دولههت بههزر 

از بانهک هها دههد، امها سیاسهت انبسهاطی ناشهی از اسهتقراض بانکمی انقبااهی ر 
 مرکزی )به دلیل فشار دولت به شبکه بانکی( غالب است. 

 ا هههدام بهههه ااهههافه برداشهههتهههها دیگهههر در ایهههن راب هههه وجهههود دارد، چهههرا بانکای نک هههه 
گههرفتن اعتبههار از ههها یهها طبههق مفههاد دسههتورالعمل جدیههد چههرا بانککننههد می رااههی بههه 

               رسهههد دو االهههت وجهههود دارد:می شهههوند. بهههه نرهههرمی بانهههک مرکهههزی در نهههر  سهههق 
کاهش نقدینگی بانک -1 گرانه در بهازار ارز و  -2 ،هاجبرا   منتفع شد  از سود سودا

خهی أکه برای بانک مرکزی وجود دارد دلیهل ی اطال و بازارهای جود بازده. لیا مالاره
تواند به افزایش ر زافهزو  تولیهد و می مسهلهدر این شرایط است، این ها اعتبار بانک

 خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی دامن زند. 
 کنتهرل می بر اسا  دو مالاره فوق به نرر کهه  رسد خاستگاه اصلی سیاست پولی 

 مهره عملهی نخواههد  افتد و این نوع سهاختارمین اجم پول و نقدینگی است اتفاق
کههاهش فشهار بهر بانک اسههت و فقهط تههاتر بهدهی بههه هها داشهت؛ تنهها فایهده ایهن روش 

 . گیردمی صورا سیستمی شکل
  .الزمه موفقیت اجرای عملیاا بازار باز، امکا  عملیهاا انبسهاطی و انقبااهی اسهت

گههرایش دارد و انبصههرفًا سههاختار دسههتورالعمل بههه سههمت سیاسههت پههولی  عمههاًل سههاطی 
در شبکه بانکی و غیربانکی بهرای مشهارکت در عملیهاا خریهد ا راق دولتهی ای انگیزه

 مسهههلهشههود. لههیا نمی در بانههک مرکههزی مشههاهدهگیاری از بانههک مرکههزی و یهها سههررده
کههافی رنهه  بههرد می جهی  نقههدینگی از ا تصههاد توسههط بانههک مرکههزی همننهها  از ابههزار نا

 بانکی مدنرر باشد.های افزایش نر  سود سررده مگر بنکه د باره
  در شهرایط عهادی هها اا اعتبهاری و بانکمؤسسهمالکیت و شراکت بانک مرکهزی بها
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کمیتی بانههک مرکههزیباعههث خدشههه گیاری شههود و سیاسههتمی دار شههد  وجهههه اهها
معتبهر نخواههد عمهاًل دلیل تاهاد منهافع بانکهداری بها بانهک مرکهزی هپولی و نرارا ب

توانهد مالکیهت بخشهی یها می ا تصادی بانک مرکزیهای بته در شرایط بحرا بود. ال
گیههرد امها در شههرایط غیربحرانهی ایههن امههر ههها اا و بانکمؤسسهتهام برخههی از  را برعههده 

 معقول و من قی نیست.
 بانهک بهرای انتشهار ا راق بههادار دولهت های دولت بهتر است به جای تمرکز بر بدهی

کنهد. ا راق های اییا دام به مولدسازی دار خود با اسهتفاده از ا راق بههادار اسهالمی 
با یشتوانه دارایی نه بدهی به بازدهی بخش اقیقی ا تصاد نزدیک است و لهیا ایهن 

گههره زنههد. امهها ا راق بهها یشههتوانه بههدهی می عمههل، نههر  سههود بههانکی را بههه بخههش وا عههی 
کهه مسهمی گهیاریبهدهی  یمتهای مؤلفههبر مبنهای صرفًا  تقل از بهازده بخهش شهود 

سههههازی اقیقههههی ا تصههههاد اسههههت. اههههمن بنکههههه بایههههد در نرههههر داشههههت ا راق بهادار
دههد می دولت در ترازنامه دولهت را تغییهرهای ترکیب بدهیصرفًا دولت های بدهی

بهه ههیع عنهوا  بهرای تسهویه و ها ترازنامه و بازدهی این داراییهای و از سمت دارایی
 شود.نمی دولت استفادههای مدیریت بدهی

 دلیل هکش  نر  تنزیل مناسب بهرای ا راق بههادار دولتهی مبتنهی بهر بهدهی بهانکی به
 نیافتگی بازار بدهی دولتی در بازار سرمایه امری بسیار مشکل اسهت و بهه نرهرتوسعه

ا راق بهدهی جدیهد را بهر  مؤ ررسد دولت باز برای جلب توجه خریدارا  نر  بازده می
کند و این مواوع ااتمال بزر  شد  بدهی دولهت و مبنای نر   سود بانکی تعیین 

 دهد. می ا راق دولتی را بسیار افزایش باال بود  نر  بازده
  عملیهههاا بهههازار بهههاز بهههرای ا تصهههاد ایهههرا  سهههودمند اسهههت امههها بههها سهههاجوکار فهههوق بهههاز

گهام بعهدی می دولت به شبکه بهانکی در بانهک مرکهزی متمرکهزهای بدهی شهود و در 
کنهد.  بانک مرکزی در  الهب عملیهاا بهازار  صهد دارد یایهه  مسههلهپهولی را مهدیریت 

که بخش غیربهانکی چقهدر می توانهد متقااهی ا راق بههادار دولتهی اصلی این است 
شود؟  بیها بهازار  انویهه بهرای عملیهاا بهازار بهاز  هادر بهه جهی  ایهن همهه اجهم ا راق 
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ت بیش از اد بر انواع اسهناد خزانهه تسهویه و رسد دولبهادار دولتی را دارد؟ به نرر می
کیههدهههای خههود در بانههک مرکههزی تمرکههز بههدهی دارد. اسههناد تسههویه خرانههه نیههز دارای  تم

که دولت باید محل تسویهای د رههای پرداختی کند.  است   ب  را مشخص 
 های بخهش غیربهانکی بهه شهبکه دولت به بخش غیربانکی با بدهیهای تهاتر بدهی

کههه منجههر بههه بزاد شههد  ظرفیههتبههانکی، ا هه هههای بخههش دام بسههیار مناسههبی اسههت 
شود و منابع مالی بنهها بهرای امهور مولهد بابهت طلهب بنهها از دولهت  فهل غیربانکی می
 نخواهد بود. 

 
 

کشور )اندازه دولت( در های صرفه جویی در هزینه( 3 عمومی 
 98بودجه 

 

کلی ا تصاد مقاومتی: سیاست 16بند   های 
کشددددتر بددددا های در هزيندددده جتيقصددددر ه کيدددددع ددددومی  بددددر تحددددول اساسددددی در سدددداختارها،  تأ
 زايد.های های موازی و غير ضرور و هزينها داز  دورت و حذه دستگا سازی منطقی

درصهد  1/9اهدود،  97نسبت بهه  هانو  بودجهه  98جاری دولت در الیحه های هزینه
گیشهتهنسهبت بهه  98مخهارج عمرانهی دولهت در الیحهه بودجهه رشد و   درصهد 03/0 سهال 

کهه م هابق بها مهاده  .استکاهش یافته   برنامهه ششهم توسهعه  هانو  28این در االی اسهت 
تقلیهل رصهد د15)نسهبت بهه شهروع برنامهه(  تها یایها  برنامههرا  جهاریهای هزینههبایهد  دولت
که دلیل اندازه بزر  دولهت هزینهه دهد. جهاری دولهت های اال این مواوع م رح است 

موازی و غیهر اهر ر و های اقوق و دستمزد دولت و ایف دستگاههای بخصوح هزینه
در الیحهه از خهود نشها  ها زاید است اال دولت تالشی برای تقلیل ایهن هزینهههای هزینه

کارکنا  دولت در الیحهکه،  نداده است. به طوری نسهبت  1398بودجه  جبرا  خدماا 

http://www.fartaknews.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.fartaknews.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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درصههد افههزایش یافتههه اسههت. نک ههه اههائز اهمیههت ایههن  29، اههدود 1397بههه  ههانو  بودجههه 
کهار دلیهل ایهن افهزایش طهی یکسهال اسهت یها افهزایش  کهه بیها اسهتخدام بیشهتر نیهروی  است 

کارکنا  جاری؟ شواهد نشا   29متوسط  که ایهن میدرصد به ازای جبرا  خدماا  دهد 
جدیهد م هرح نیسهتند. های درصد برای افزایش متوسط اقوق افراد است و استخدام 29

یههافتی بههه نرههر مههی کههه متوسههط در کارکنههانی  رسههد اههر رتی بههرای افههزایش اقههوق و دسههتمزد 
گههر ایههن افههزایش صههورا نگیههرد  6ماهانههه بنههها بههال  بههر  میلیههو  تومهها  اسههت، وجههود نههدارد. ا

هههای دولههت درصههد خواهههد بههود و بخههش بزرگههی از هزینههه 29تر از ایینرشههد بسههیار یهه مسههلماً 
 شود.جویی میصرفه
 
 

 صندوق توسعه ملی و عدالت بین نسلی( 4
 

کلی ا تصاد مقاومتیسیاست 18بند   : های 
ا ددیايش سدداال ه سددوق صددندوم توسددعه ملددی از منددابا حاصددل از صددادرات  فددت و  دداز تددا قطددا 

 .وابستگی بودجه به  فت
گیشههته سهههم صهندوق توسههعه ملههی از صههادراا یحهه و  ههوانین بودجههه سهالدر ال هههای 

گرفته می 20نفت  کهه در برنامهه یهنجم توسهعه )درصد در نرر  -1390شد این در اهالی بهود 
کهه  مجل  هشتم و نهم( و تصویب 94 در  از منهابع نفتهی درصهد ۲۰اهدا ل  رار بر این بهود 

بههه ب  ااههافه  سههاالنه سههه درصههد واریههز و توسههعه ملههی صههندوق بههه اسهها  سههال اول برنامههه
کلههی ا تصههاد بهها عنایههت بههه سیاسههت (،1400-1396. در برنامههه ششههم توسههعه )شههود هههای 

از منهابع ااصهل از صهادراا نفهت خهام، میعانهاا  سههم صهندوق توسهعه ملهیمقاومتی، 
گههاز را در سههال اول برنامههه،  کههه سههاالنه  درصههد ۳۰گههازی و خههالص صههادراا  کردنههد  تعیههین 

 هانو  ااکههام دائمههی  16مههاده « ح»)در بنهد  شههودااههافه می سههم بهه ایههن درصههد ۲ل اهدا 
کشور رشد ساالنه برنامه درصدی سهم مهیکور بیها  شهده اسهت(. در  هانو   3های توسعه 
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گرفهت. امها در  20های پیشین این سهم را دولت همانند سال 1396بودجه  درصهد در نرهر 
ین شهده در  هانو  برنامهه ششهم توسهعه و م هابق بها ، م ابق با سهم تعی1397 انو  بودجه 

درصههدی صههندوق توسههعه ملههی تصههویب  32کلههی ا تصههاد مقههاومتی سهههم های سیاسههت
کهه  شهد. درصهدی ااهافه شهده بهه صههندوق  12در همهین  هانو  بهه دولهت اجهازه داده شهد 

کنهد. بهه عبهارا بهتهر در  هانو  بودجهه  یافهت  ، 1397توسعه ملی را در  الب تسههیالا در
کلههی ا تصهاد مقههاومتی رعایهت شههده هه ر چنهد مههتن  هانو  برنامههه ششهم توسههعه و سیاسهت 

کاهش وابستگی بودجه دولت بهه نفهت اسهت نقهه شهده اسهت.  که  است اما روح ب  دو 
درصههد بههوده اسههت امهها در  3/33، 1397کههل وابسههتگی بودجههه بههه فههروش نفههت در سههال 

کههل دربمههدهای نفتههی در نرههر درصههد  20، سهههم صههندوق توسههعه ملههی برابههر بهها 1398الیحههه 
درصد و بر مبنای سهق  دوم  35گرفته شده است و بر مبنای سق  اول این وابستگی به 

1.درصد رسیده است 8/40دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی(، این وابستگی به ه)ب   
 
 

                                                 
کهرد  سهق  دوم بودجهه(،  حههیدر ال یدولت از منابع نفته یوممنابع بودجه عم. 1 دالر 400و  اردیهلیم 24)بهدو  ااهافه 

کهه در مقاالیهر اردیلیهزار م 1425)معادل  ( الیهر اردیهلیههزار م 1288)بها ر هم  97بها بودجهه سهال  سههی( بهرب رد شهده 
بهه  97درصهد در سهال   3/33 بهه نفهت از جههبود یصهورا وابسهتگ نیهدرصد رشد داشته اسهت؛ در ا 6/10 ادود

 .رسدیم 98درصد در سال   9/34
گرفتهه نشهده، امهها طبهق بنههد  یاز صههندوق توسهعه مله یبرداشهت گونههعیدر مرالههه اول ه 31705  یهرد طبهق در نرههر 

وسهعه ت( صندوق الیر اردیلیهزار م 400بند، )مبل   نیمنابع اعتباراا ا نیتمم یهااز محل یکیوااده، ماده«  »
 .شده است یرفمع یمل

کل مبل   نیهمنن «  »شهده در سهق  دوم بنهد  نیهی)اعتبهاراا تع الیهر اردیهلیهزار م 400در فرض دوم، چناننه 
بهه  1398در سهال  ینفته یبرداشهت شهود، سهرجمع منهابع ااصهل از دربمهدها یماده وااده( از صندوق توسعه مل

 .رسدیم الیر اردیلیهزار م 1825
 حههیرصهد در الد 8/40بهه  1397درصهد در  هانو  بودجهه سهال  3/33ه بهه نفهت از بودجه یوابسهتگ بهب،یترت نیبد

 .خواهد داشت شیافزا 1398بودجه سال 
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 98ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه بودجه( 5
 

 کلی ا تصاد مقاومتی: های سیاست 19بند 
های و زميندددههدددا آن و جلدددو يری از اقددددمات،  عاريتسدددازی اقتصددداد و سارقسدددازی شفاه

  پوری، تجاری، ارزی و ...های  سادزا در حتز 
ریزی مبتنهی بهر سهازی از طریهق بودجهه، بودجههسهازی و سهالمیکی از راهکارهای شهفاف

کهه بخشهی از الیحهه بودجهه می عملکرد است. ادعا ریزی ش بودجههبهر اسها  رو 1398شود 
مبتنهههی بهههر عملکهههرد نوشهههته شهههده اسهههت. چنهههد نک هههه اهههائز اهمیهههت در راب هههه بههها سهههاختار 

کههه بههه نرههربودجههه ایههن مههوارد بههه  98رسههد در بودجههه می ریزی مبتنههی بههر عملکههرد وجههود دارد 
 درستی رعایت نشده است:

گههردد. لههیا تصههریح بههه ها شههاخص -1 بایههد مبتنههی بههر برنامههه و اهههداف دسههتگاه تعیههین 
عملکردی درسهت اهر ری های برای وصول به شاخصها اهداف و برنامه دستگاه

 است.
از الزامهاا اصهلی تهد ین بودجهه بهه ایهن روش اسهت هها یابی مبتنی بر فعالیتهزینه -2

که در جهت اهداف و برنامههکه در این راستا باید فعالیت نیسهت اهیف و ها هایی 
گردد.  تعدیل 

بایههد تعیههین شههود و مشههخص شههود همههه ا ههداماا و محصههول نهههایی هههر دسههتگاه  -3
دسههتگاه در جهههت رسههید  بههه ب  محصههول نهههایی اسههت و مشههخص هههای فعالیت

 شود هزینه تمام شده این محصول چیست.
و منهابع هها افزایشی نخواههد بهود و ممکهن اسهت فعالیت در این صورا بودجه اتماً  -4

 ی افزایش نداشته باشد.میزا  مساوبه  کاهشی باشد یاها دستگاهای بودجه
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 98اصالح الگوی مصرف در بودجه ( 6
 

کلیدر سیاست کید شده است بر:  های   اصالح الگوي مصرف تم
 . دورتی و  وادهای ع ومی در رعايت ارگتی مصرههای دورت، شرکت پيشگامی

درصهدی  1/9ههای جهاری دولهت و رشهد اما نگاهی بهه سهاختار بودجهه بهه  یه ه سهاختار هزینهه
کهل مصهارف بودجهه ها درصهدی ایهن هزینهه 79و سههم  1397ب  نسبت به  انو  بودجه  کل از 

کههه در ارتبههاب بهها اصههالح الگههوی مصههرف 1398عمههومی دولههت در الیحههه  ، نشهها  از ایههن دارد 
ههای دولتهی در الیحهه بودجهه های شرکتدولت عزم چندانی وجود نداشته است. رشد هزینه

 رور بههه 1397درصههدی نسههبت بههه  ههانو  بودجههه  50زایش ب ری بهها افههبههه شههکل سرسههام 1398
کهاست. به  گاز اهدود  طوری   2برابهر و بودجهه شهرکت ملهی نفهت اهدود  3بودجه شرکت ملی 

کههبرابر افزایش یافته است. در    ری و افهزایش، ایهن میهزا  افهزایش بهدو  برنامهه بهرای بههرهاهالی 
کههارا اسههت. د کههل، بودجههه دولههت و شههرکتتولیههد نههوعی اسههراف و عههدم رعایههت مصههرف  هههای ر 

 بینههیپیشیهها بههر مبنههای  کنههدمیتههورم رشههد  بینههیپیشدولتههی در ایههرا  یهها بههر مبنههای متوسههط 
کهه دولهت خهود بایهد هدایت مسهلهتغییراا نر  ارز. اال  کننهده تهورم و نهر  اصلی این اسهت 

شهاعه  ر شهوند و در اممته ارز باشد نه اینکه خود جودتر از ههر نههاد ا تصهادی دیگهر از نهر  ارز و تهورم
ا راا تورم و نر  ارز مشارکت فعال از نوع مخر  داشته باشند. عهالوه بهر ایهن، بیها  ایهن میهزا  

یییری ااکمیهت یهییری و بسهیبتم یرهای دولتی اعهالم های دولت و شرکتافزایش در هزینه
ههای در بودجهه هزینهه مریکا و اتحادیه ار یا است. لهیا اهداالمکا  بایهدبهای ظالمانه از تحریم

گههاز تفکیههک شههوند و بههه خههوبی دالیههل افههزایش ب  تشههریح  ارزی و ریهالی دو شههرکت ملههی نفههت و 
بهه فعهاال  ا تصهادی در افهزایش نهر  ارز و تهورم بدر  غلهط ها شود تا افزایش هزینهه ایهن شهرکت

 ندهد.
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 98اشتغال و بیکاری در بودجه ( 7
 

کلی اشتغال و بیکاری بدر سیاست   یا  شده است:های 
پددوری، مدداری، ارزی و تجدداری و تنظدديق بازارهددای های و نايددداری سياسددتسددازی ه اهنگ

کاهش  رخ بيکاری توأم با ارتقاء بور   . وريدوری عوامل توريد و ا یايش تاقتصادی در جوت 
های خود به بخش غیربهانکی و شهبکه بهانکی را بهه ، عمده بدهی5دولت بر مبنای تبصره 

دهد. به عبارا بهتر بدهی بخش غیربانکی و بدهی شهبکه مرکزی سوق می سمت بانک
. کنهدمیبانکی دولت تسویه شده و معادل ب  بدهی دولت به بانهک مرکهزی افهزایش پیهدا 

کهه در ایهن االهت  هدرا  در نگاه اول، سیاست دولت یک سیاست صحیح است، چهرا 
بههانکی بههر بخههش غیربههانکی ، فشههار شههبکه کنههدمیافههزایش پیههدا ههها دهی بانکتسهههیالا

کههم مههی تههر ایههن مواههوع عمیههق شههود. امهها در نگههاهطلبکههار از دولههت بههرای وصههول م البههاا 
کههه در نهایههت بههدهیم هرح مههی دولههت بههه بانههک مرکههزی چگونههه تسههویه خواهههد شههد؟  شههود 

که تسویه بدهیشواهد بماری نشا  می های دولهت از محهل دربمهدهای نفتهی تسهویه دهد 
یهابی دارایهیشود و یا از می ههای خهارجی محل دربمد شناسهایی شهده ناشهی از تجدیهد ارج

. لیا به همهین دلیهل انترهار افهزایش نهر  ارز طهی چنهد گیردمیبانک مرکزی تسویه صورا 
 سال یکبار به صورا شدید محتمل است.

 
 

کار در بودجه تناسب دستمزدها و بهره( 8  98وری نیروی 
 

 ده است: کلی اشتغال بیا  شهای در سیاست
کاررعايت تناسب بين ا یايش دست یدها و بور   .وری  يروی 

توانهههههد در ارتبهههههاب بههههها می رعایهههههت ایهههههن اصهههههل بخصهههههوح در مهههههورد مهههههدیرا  دولتهههههی
ههیع سهنخیتی بهین  متمسفانهوا ع شود.  مؤ ردولت و اندازه دولت در ایرا  سازی کوچک
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کههاردسههتمزدها و بهههره کههار در بدر دولههت وجههود نههدارد. جالهه  ری نیههروی  تر بنکههه نیههروی 
کهار بدولت از س ح بهره خصهوح در ه ری یایین برخوردار است اما مزایا و یاداش نیروی 

کارکنا  با اقوق باال همواره بر رار بوده و همننا  رونهد رو بهه رشهدی دارد.  مورد مدیرا  و 
کابر همین اسا  پیشنهاد مهی رکنها  شهود اهدا ل از افهزایش اقهوق و دسهتمزد مهدیرا  و 

 میلیو  توما  ماهانه ممانعت شود. 6باالی 
 
 

 98توجه به بخش خصوصی و تعاونی در بودجه  (9
 

کار و سرمایه ایرانیسیاست 9بند  کلی تولید ملی، امایت از   : های 
تقتيدت ا گيدی  و عددیم  يدد ی از طرلدهدای تعداو ی و خصوصددی در توريدد م دیايش سدوق باددشا

کيدمّلی و  ، رعايدت ا بدبام مداری و 44کلدی اصدل های کامدل سياسدت و تسريا در اجرای تأ
 .دورتای بودجه

دهههد می تحقهق منهابع و مصهارف بودجهه نشها  بینهیپیشسهاختار الیحهه و  متمسهفانه
تههوا  در ایههن الیحههه بههه اناههباب مههالی دولههت چنههدا  امیههدوار بههود. اههمن بنکههه در کههه نمههی
رای امایهت از تولیهد ملهی بهه چشهم نشا  چندانی در ارتباب با عزم دولت به 1398 بودجه
کمتههر از عمههاًل بیههد و نمههی کشههور را شههامل  30کههل بودجههه عمههومی دولههت  کههل بودجههه  درصههد 
کهه مهی هههای درصهد هزینهه 15ههای جهاری دولهت، درصهد ب  نیهز مربهوب بهه هزینهه 79شهود 

هههای دولههت اسههت. امایههت از درصههد نیههز بههرای پرداخههت اصههل و فههرع بههدهی 6عمرانههی و 
یها در  کنهدمیهای عمرانی دولت مفهوم پیهدا یا در  الب توسعه فعالیت بخش خصوصی

هههای دولههت در جزئیههاا ایههن ا ههالم در سههمت هزینههه متمسههفانهمشههارکت مههالی دولههت. 
 شود.های میکور دیده نمیردیایی از امایت
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 98چند پیشنهاد سازنده در بودجه ( 10
 

که لحا  ب  در بودجه  ههای دولهت و شهی از مسهائل و چالشتوانهد بخمی 1398بندهایی 
کند:  کشور را ال 

اا دولههت مکلهه  هسههتند نسههبت بهههه مؤسسههههها و ههها، نهادههها، شههرکت زارتخانههه -1
کز تفریحی و رفاهی خود به بخش خصوصی در  الب  رارداد کلیه مرا گیاری  ههای وا

کثر مدا و میا کوتاه اجاره ساله( بها رعایهت  هوانین و مقهرراا مربوطهه  4مدا )ادا
کل واریز مهیا کنند. دربمدهای ااصله به اسا  خزانه   30شهود. اهمن بنکهه  دام 

 . کندمیدرصد دربمد میکور به نهاد مالک تخصیص پیدا 
هههای ملههی و پیشههرا  ا تصههادی را بهها همکههاری مجمههع دولههت مکلهه  اسههت، پههر  ه  -2

کهههرده و در  الهههب  تشهههخیص مصهههلحت نرهههام و مجلههه  شهههورای اسهههالمی تعریههه  
کنهد. صی و عمومی پر  همشارکت بخش خصو کثر از ابتدای مهرمهاه اجهرا  ها را ادا

کشها رزی، هها شهود ایهن پر  هپیشنهاد مهی در اهوزه مهدیریت مصهرف ب  در بخهش 
سههرخ  ه  بهههن محههور چابهههارمههدیریت یسهها ، ااههداپ یتر یاالیشههگاه، تکمیههل راه

 تعری  شود.
کهم دربمهد، عهدالت و بهبهود معیشهت ا شه ءدولت مکله  اسهت در راسهتای ارتقها -3 ار 

کنهد. بهرای نسبت جیرساخت کارا سوخت خانوارها را فراهم  های  انونی و اجرایی 
کثر تها شروع، دولت به سهمیه کشور ادا بندی بنزین به ازای هر شهروند ایرانی مقیم 

جههویی شههده نسههبت بههه میههزا  . بنههزین صههرفهکنههدمیانتهههای اردیبهشههت مههاه ا ههدام 
شهود به افراد پر مصرف با  یمهت بزاد فروختهه مهیسهیمه توسط سامانه طراای شده 

کم مصرف واریز می  شود. و دربمد ااصله به اسا  فرد 
کاهش صهادراا بهرق، مکله  اسهت  -4  زارا نیرو در راستای ممانعت از خاموشی و 

هههای بههرق بخصههوح در ارتبههاب بهها افههراد اقیقههی و اقههو ی نسههبت بههه اصههالح تعرفههه
کنهد. در ایههن راسهتا بها افهزایش تصههاعدی  IBTگههیاری ر یکهرد  یمهت پرمصهرف ا هدام 
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کیدتعرفه تا  یمت وا عی برق به ازای مصرف مازاد به صورا جدی مورد   است.  تم
کارکنا  دولت و شرکت -5 کهه متوسهط ماهانهه مهازاد بهر اقوق و دستمزد   6های دولتی 

میلیههو   6میلیههو  تومهها  اسههت تحههت هههیع عنههوانی اجههازه افههزایش ندارنههد. جیههر ر ههم 
کههای است به ما  ماهانه افزایش به صورا یلهتو  5/1اقهوق و دسهتمزد جیهر  طهوری 

کثر  2الی  5/1درصد، بین  30میلیو  توما    3درصد، بهه ازای  20میلیو  توما  ادا
کثر  4الی  کثر  5الهی  4درصهد،  15میلیو  توما  ادا  5درصهد،  10میلیهو  تومها  اهدا
کثر  6الی    ود.درصد رشد داده ش 5میلیو  ادا

کارکنها  اهدود  -6 درصهد رشهد داشهته اسهت،  29در الیحه ارائه شده، جبرا  خدماا 
ههای درصهد اسهت. ایهن نهر  50های دولهت نیهز اهدود همننین رشد بودجه شرکت

، 1398کهههه تهههورم در سهههال  کنهههدمیرشههد ایهههن پیهههام را بهههه فعهههاال  ا تصههادی مخهههابره 
ود. بایهد توجهه داشهت درصهد خواههد به 50درصد و متوسهط ب  نیهز اهدود  29ادا ل 

کههل بودجههه کههه سهههم بودجههه شههرکت درصههد اسههت. بههه عبههارا  8/71های دولتههی از 
برابههر بودجههه عمهومی دولههت اسههت. سهههم  3هههای دولتهی بههیش از بهتهر بودجههه شههرکت

 9/28، 1397درصهههد اسهههت. در  هههانو  بودجهههه  23بودجهههه عمهههومی دولهههت برابهههر بههها 
هههای دولتههی بههود. شههرکت درصههد سهههم 7/66درصههد سهههم بودجههه عمههومی دولههت و 

کل بودجه  گاز از  که سهم شرکت ملی نفت و  اهدود  1398البته باید در نرر داشت 
درصههد بههوده  8/39برابههر بهها  1397درصههد اسههت و ایههن ر ههم در  ههانو  بودجههه  2/55

کهل بودجهه رشهد بودجهه دو است. لیا دلیل اصلی رشد سههم شهرکت ههای دولتهی از 
گههاز شههرکت مههیکور اسههت. بودجههه شههرکت ملهه ی نفههت اههدود دو برابههر و شههرکت ملههی 

کههارایی و بهههره 3اههدود   ری ایههن دو برابههر شههده اسههت. الزم اسههت نسههبت بههه افههزایش 
گیههرد و در تههممین مههالی پههر  ه هههای ایههن دو شههرکت بههر شههرکت ا ههدام جههدی صههورا 

-مشارکت بخش خصوصی عمومی و تممین مهالی از طریهق صهکو  و سهایر ظرفیهت

گیههرد. در غیهر ایههن صههورا بها سههیگنال ههای بههازار سهرمایه ا ههدام هههای جههدی صهورا 
جههدی  1398نههر  ارز در سههال ه  درصههدی بودجههه، بههیم تشههدید مههارپیع تههورم 50تههورم 
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 است. 
های دولت به عنوا  یک سیاسهت مسهتقل تعریه  در ا تصاد ایرا  مدیریت بدهی -7

کشهههور ههههم مسهههول ایجهههاد بهههدهی و هههه نشههده اسهههت و  زارا ا تصهههاد و دارایههی م در 
هههای شههود بههدهیمههدیریت ب  اسههت. تاههاد منههافع در ایههن دو مسهههولیت منجههر مههی

کشهههورها  زارا مالیهههه یههها  دولهههت در بینهههده بههها تهههنش و بحهههرا  مواجهههه شهههود. در سهههایر 
شهود های دولت را بر عهده دارد. پیشنهاد مهیداری مسهولیت مدیریت بدهیخزانه

زارتخانهه دیهده شهود و مقهدماا در بودجه دولت نیز بسترهای الزم بهرای ایجهاد ایهن  
گههردد تهها بههدهی هههای دولههت از مههدیریت منسههجم برخههوردار شههده و بخههش ب  فههراهم 

های دلیل مههدیریت ناصههحیح بههدهیهغیربههانکی، شههبکه بههانکی و بانههک مرکههزی بهه
ارزش افههزوده بهها چههالش دولههت در انجههام وظههای  اصههلی خههود در امههر تولیههد و خلههق 

 مواجه نشوند.
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