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 مدیریتی چکیده

کشالالالور کلی چارچوب» طرح اصالالالالح وتالالالعیت  منظوربه، «اصالالالالح سالالالاختاری بودجه 
کشور، از سوی سازمان برنامهنظام بودجه وبودجه ارائه ریزی و ساختار بودجه عمومی 

کوتاهدر چهار محور و در دو افق زم ،طرحشد. این    23مدت و بلندمدت، بیش از انی 
مبتنی بر رعایت قاعده مالی و افزایش شالالالالفافیت و  ،برنامه را در ذیل چارچوب رفتاری

کرده اسالالالت. در این پاسالالالخگویی، پیشالالالنه پیشالالالنهادی، تالد شالالالده  برنامهاد و تنظیم 
کوالالالالالری بودجه عمومی دولت، از میزان وابوالالالالالتگی بودجه  کاهش  اسالالالالالت تا با رویکرد 

کاسالالالالالته شالالالالالود و منابا جدیدی برای تأمین ه ینه های عمومی به فرود نفت خام نیز 
گردد. در رهگذر این تغییرات نیز برخی از چالش ئل بنیادین ها و موالالالالالادولت طراحی 

تا از این  توجه قرارکشالالالالالور در شالالالالالرایع تحریمی فعلی، مورد  ریزینظام بودجه ته  گرف
 تهدید، نوعی فرصت برای تغییر ایجاد شود. 

چارچوب پیشالالالالالنهادی، تالد  طرحتالالالالالمن معرفی اجمالی ابعاد این  گزارد،در این 
کوتاه کوتاه ) با توجه به آغاز اجرایی برنامه  مدت این شده است در این فرصت زمانی 

یالالابی اولیالاله از برخی ابهالالامالالات و موالالالالالالالائالالل این چالالارچوب 1391از تیرمالالاه  طرح ( ارز
گردد. آننه در بخش نقد و ارزیابی این  شالالالالالده اسالالالالالت ارائه  طرحپیشالالالالالنهادی عرتالالالالاله 

یاسالالالالالالتصالالالالاللی جهتمشالالالالالتمل بر دو حی ه ا به سالالالالال ها و گیری برنامه و برخی نقدها 
اجمالالالی انتقالالادات بالاله این برنالالامالاله  هالالای اجرایی پیشالالالالالنهالالادی آن اسالالالالالالالت. طرحبرنالالامالاله

پیشنهادی، به معنای عدم وجود نقاط قوت در برنامه پیشنهادی نیوت و الزم است 
گانه گیرد. در بوتر جدا  ای این نکات نیز موردتوجه قرار 
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کم بر طرح پیشالالالالالنهادی، لذا در ادامه، تالالالالالمن بیان هفت انتقاد به جهت  22گیری حا
اصالالالالالالح  چارچوبهای پیشالالالالالنهادی مندر  در شالالالالالکال و پرسالالالالالش ناتر بر سالالالالالیاسالالالالالتا

کشالالالور  رسالالالد این اسالالالت. در یی بیان جاما، به نظر می شالالالدهبیان سالالالاختاری بودجه 
کمشالالالخص و اغلا با عبارات  عملیاتی طرح فاقد برنامه کهمبهم و  در عمل  لی اسالالالت 
یابی و برآورد پیامدهای اجرایی آن، مقدور منجر به آن می  نباشالالالالالالد.شالالالالالود امکان ارز

کند  هایبرنامهاسالالت تا انتظار  وبودجهبرنامهاز سالالازمان ، جهتبدین عملیاتی را ارائه 
کالن و  هایگزاردگونه انتشار اینکرد.  اتهارنظر هاآن وسقمصحتتا بتوان نوبت به 

ازخورد های اجرایی خواهد افزود و بها در مورد برنامهبر ابهامات و نگرانی صالالالالرفا  کلی، 
  است.  نها موجا تشدید نااطمینانیتکند و مثبتی به جامعه منتقل نمی
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کلی »معرفی برنامه بخش اول:   «اصالح ساختاری بودجهچارچوب 

 عرفی اجمالی. م1
، رهبر کشالالالور 1391و در زمان ارائه سالالالند الیحه بودجه عمومی سالالالال  1397آذرماه سالالالال 

معظم انقالب اسالالالالمی تالالالمن بیان اشالالالکاالتی به سالالالند الیحه بودجه، دسالالالتور دادند تا 
کشالالالالور تدوین و تنظیم شالالالالود.  کل  نقشالالالاله راهی جهت اصالالالالالح سالالالالاختار بودجه عمومی 

کردند: بارهدراین  مرقوم 

کلی اصالح ساختار » کاهش ناترازی بودجه با افق نقشه راه و برنامه  بودجه عمومی و 
تدوین و به تصویا شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسانده و ( 1391-99دوساله )

 «. ر چارچوب این برنامه تنظیم شودد 1391 سال بودجه

، 1391، بعد از حدود شالالالالش ماه، بیوالالالالتم خردادماه وبودجهبرنامهسالالالالرانجام سالالالالازمان 
کلی برنامه اصالح ساختار بودجه عمومی با رویکرد ق ا وابوتگی بودجه » چارچوب 

کرد. البته این  طرحرا در قالا یی « به نفت خود  اذعان، به متنمقدمانی منتشالالالالالر 
گزارد  که به دلیل « شالالناسالالیآسالالیا»گزارد در بخش چکیده، دارای یی  نیز هوالالت 

رعایت برخی مالحظات اطالعاتی در شرایع جنگ اقتصادی، انتشار عمومی نیافته 
شناسي معضالت بر مبناي آسیاکه ه است آن بود« نقشه راه»است؛ لکن تالد این 

شر کم بر  سازوکارهاي حا کشور پيتاریخي و همننین تحلیل  و  شودریزي ایع موجود 
منابا م مئن براي  تأمین اوال  سالالاله هدف اصالالاللی یعنی دسالالالتیابي به  اسالالالا  بربنیان آن 

کارا نمودن دولت،  کشالالالالالور و  حمایت از تولید و اشالالالالالتغال و ایجاد ثبات در  ثانیا  اداره 
کالن و   بوده است.  و بهبود معیشت عمومي اقتصادی ارتقاي عدالت ثالثا  اقتصاد 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
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کالن سالالالازمان »بنابراین  گزارد توصالالالیفی و «وبودجهبرنامهدفتر اقتصالالالاد  ، با تدوین دو 
کرده اسالالالالالالالت تالالا بالالا توجالاله بالاله  کشالالالالالور، بالاله تجویزی تالد  توان فني، مالالالي و اجرایي 

کوتاهبندي اقدامات پیشالالالنهادي پرداخته و برنامهاولویت مدت و بلندمدت را در هاي 
کارانهه ی»، «تقویت نهادي بودجه»چهار محور  ثبات »و  «درآمدزایي پایدار»، «کرد 

این فرآیند، تدوین و  برشالالالالمردنالبته در این موالالالالیر، با پویا  .ارائه نماید «کالن اقتصالالالالاد
کشالالالالالور برای  کرده و از همه خبرگان  تنظیم نهایی آن را در یی مرحله تکاملی تلقی 

کمی خواسته است کلی   .  1تصحیح و تکمیل این نقشه و چارچوب 

کوالالالری بودجه  برنامه   کشالالالور حول چهار فود تالد دارد تا  جراحی سالالالاختاری بودجه 
کاهش دهد. اهمیت این چالش پایدار دولت در سالالالالالالال گذشالالالالالته را   جهتازآنهای 

کشور در شرایع جنگ اقتصادی  که  است و دشمن  عیاریتمامدارای اولویت است 
های اصالالالاللی درآمدی دولت ) مانند صالالالالادرات نفت خام(، قرار دادن شالالالالریان باهدف

نه عمال   کرده و از سالالالالالوی دیگر ه ی تأمین منابا روبرو  با محدودیت در  های دولت را 
دهد) بخش عمده آن به تصالالاعدی ادامه می صالالورتبهدولت روند رو به رشالالد خود را 

هالالا در ح عمومی قیمالالتهالالای جالالاری دولالالت در اثر افزایش سالالالالال جهالالت افزایش ه ینالاله
کشالالور و افزایش ه ینه کاهش اقتصالالاد  های حمایتی و سالالتادی دولت(. نیروی پرقدرت 

کند تا های آن، اقتضالالالالالالا میبا نیروی محرک افزایش ه ینه زمانهمدرآمدهای دولت 

                                                           

کشالالالالور با توجه به 1 شالالالالتاب سالالالالازمان برنامه در . البته این درخواسالالالالت از جامعه دانشالالالالگاهی و نخبگانی 
در سالالایت  1391خرداد  22رسالالد. این طرح، تر این سالالند، چندان واقعی به نظر نمیاجرای هر چه سالالریا

های رنامهرسد این سازمان پیشنهاد داده است تا بوبودجه منتشرشده است و به نظر میسازمان برنامه
 آغاز شود.  1391مدت از تیرماه کوتاه
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کشالالور به بازنگری در سالالاختار نظام تصالالمیم کشالالور مبادرت  ریزیبودجهگیری  عمومی 
سالالالالالالالازی هالالای فعلی دولالالت، ثبالالاتبا جالالدیالالد، مالالدیریالالت ه ینالالهدرآمالالدزایی از منالالاورزد. 

کالن و توسالعه پایدار و  ، محورهای پیشالنهادی تقویت نهادی بودجه درنهایتاقتصالاد 
در  مالالدتکوتالالاههالالای مالالدت و بلنالالدمالالدت اسالالالالالالالت. برنالالامالالهکوتالالاهاین برنالالامالاله در دو بالالازه 

کاالهای اسالالالاسالالالی، اصالالالالح یارانه حامل انرژی، های درآمدزایی شالالالامل اصالالالالح یارانه 
 شود.های مالیاتی و طرح دوفوریتی مبارزه با فرار مالیاتی میافزایش پایه

های برنامه طرحاین اصالالالالالالحات سالالالالالالاختاری،  حین اجرای ایندر  از سالالالالالوی دیگر،
گرفتهحمایتی برای اقشالالالار آسالالالیا و بر عدم فشالالالار بر معیشالالالت عمومی افراد  پذیر در نظر 

کرده اسالالالالالت.  کید  این  کنندگانتدوینیدا اسالالالالالت، طبق دیدگاه که از قرائن پ طورآنتأ
کوتاهرای برنامهآغاز اجبرنامه،   ، مردادماهدر  ازآنپساسالالالالالالت.  1391یر مدت از تهای 

مدت فعال های میانمدت تدوین و از ابتدای سالالالالال آینده، برنامهبرنامه عملیاتی میان
که در برنامه پیشنهادی بارها طرحکنندگان این به باور تهیهخواهند شد.   شدهاشاره، 

بلکه نبود  نه نبود برنامه ،انداخته تأخیرآننه اصالالالالالالحات سالالالالالالاختاری را به اسالالالالالالت، 
 .  1اصالحات اساسی استاجماع سیاسی بر 

که  فرضپیش کشالالالور در آینده با اسالالالتمرار اصالالاللی برنامه حاتالالالر آن اسالالالت  امکان اداره 
گذشالالالالالته دارای در سالالالالالازوکارها و برنامهو تغییر  های جاری وجود نداردرویه ها بیش از 

                                                           

گاه یکی از داللت . 1 که آننه در برنامه پیشالالالنهادی ارائهناخودآ شالالالده وجود های این سالالالخن آن اسالالالت 
که محورهای اصلی پیشنهادی در این برنامه، حاوی نکات جدید و تازه که دارد آن است  ای نیوت!  

 رسد. در نوبه خود عجیا به نظر می
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فزاینده،  نرخ ارزو  تورم، اقتصالادیثباتی بی باهمراه ادامه وتالا موجود اهمیت اسالت. 
کاهش شالالدید سالالرمایه رکود اقتصالالادیتشالالدید  های ش و انباشالالت بدهیگذاری، افزایو 
ها خواهد بود. عالوه بر این، اثر مداخالت دولتی ها، صندودها، بیمهبه بانی دولت

کالالاهش گالالذاریگوالالالالالترده در اقتصالالالالالالالاد، قیمالالت هالالای دولتی و تالالداوم ت بیالالت نرخ ارز، 
کنش را به همراه داردملی تولید  تضعیف بنیهو  اشتغال ازپیشبیش . از سوی دیگر، وا

رای مناسالالالالالالا با توجه به شالالالالالرایع جدید تحریمی، امکان تبدیل تهدید به فرصالالالالالالت ب
 آورد.ایران فراهم میاقتصاد 

  

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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 عناصر اصلی برنامه. 2
 برنامه:اهداف و پارادایم الف( 

اهداف اصالاللی  عنوانبه مدتمیاناز سالاله هدف در یی بازه ، طرحدر بخش ابتدایی 
 یادشده است:این برنامه 

ها نمودن ه ینه کاراتر و پایدار منابا تأمین طریق از دولت بودجه کوالالالالری مدیریت ( 1
 کشوربرای اداره 

 اشتغال و تولید از حمایت و کالن اقتصاد در ثبات ایجاد( 2

 عمومی معیشت بهبود و اقتصادی عدالت ارتقای( 3

 تأمیناجرا باید از  فرآیندکه در  کنندمی اشاره مورداین برنامه در چند  کنندگانتدوین
دست حاصل شود و اقشار پایین صورت عادالنه اطمینانهای معیشتی مردم بهحداقل

که در فرآیند اجرا، با مشکل معیشتی مواجه خواهند شد.  ،حالبااین احوا  نکنند 
گیر در برابر مخالفین رسد بیان دغدغه معیشت عمومی جامعه، نوعی تربهبه نظر می

که برنامه های تغییر بر وتالالالالعیت نگران پیامدهای برنامه عمدتا  های اصالالالالالحی اسالالالالت 
معیشت طبقات متوسع و تعیف جامعه هوتند. اهمیت این موتوع آنگاه مضاعف 

که خود متن چارچوب پیشنهادی در صفحه سوم میمی  نویود:شود 

 مدنظر عدالت ارتقای و عمومی بهبود معیشالالت برنامه، این در اسالالت الزم ،درنهایت»
افزایش  به منجر اصالالالحی هایبرنامه برخی اسالالت ممکن مدتکوتاه در زیرا گیرد؛ قرار
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 به توجه نیز و اقتصالالالادی اصالالالول اسالالالا  بر آن تخفیف که ایپدیده شالالالوند؛ نابرابری
 «. است اسالمی جمهوری های نظاماولویت از باالدستی اسناد اقتصادی عدالت

های ، برخی برنامهمدتکوتاهنیز اذعان دارد در حداقل افق  طرحبه عبارتی متن این 
کشالالالالور، منجر به افزایش نابرابری ها خواهد پیشالالالالنهادی در جراحی سالالالالاختاری بودجه 
 درآمدکمشالالد و این نیازمند تدابیری برای تخفیف فشالالار بر معیشالالت طبقات متوسالالع و 

 است. 

در ابتدای و  هرحالبهدر این متن چندان واتالالالح نیوالالالت؛ لکن « پارادایم»معنای واژه 
گزارد  «  اتخاذ قاعده مالی»است:  شدهگفتهبرنامه از دو پارادایم اصلی سخن انتهای 

 در که ای اسالالتبرنامه قاعده مالی، برنامه«. به مردم دولتشالالفافیت و پاسالالخگویی »و 
 و بودجه کوالالالالالری میزان نیز و چندسالالالالالاله برنامه ییطی  در دولت مخار  میزان آن

کالن به توجه شالالالالالود تا تالالالالالمنمی تعیین پیش از دولت هایبدهی انباشالالالالالت  روابع 
 اشتغال و تولید حفظ تورم، از جلوگیری و اقتصادی ثبات حفظ موجبات اقتصادی،

معیاری برای  نقشالالاله راه و  قاعده مالی، این برنامه برقراریکند.  فراهم مدتکوتاه در را
 با اسالالالت الزم راسالالالتا، این در. تلقی شالالالده اسالالالتسالالالنجش موفقیت برنامه اصالالالالحات 

 هایبودجه کوالالالری ایجاد میزان و نحوه خصالالالو  در باالدسالالالتی قانون یی تصالالالویا
کم قواعد دولت، هایبدهی نحوه مدیریت نیز و سالالاالنه  نحوه و بودجه سالالقف بر حا
 تعیین های زیرزمینیثروت از حاصالالالل درآمدهای از آن اسالالالتقالل نیز و آن مالی تأمین

 تدقیق مختلف نهادهای به تضالالامین و هابدهی ایجاد سالالازوکار قانون، این در شالالوند. 
 شد.  خواهند ای متوقففرابودجه عملیات و شده

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 اصالحیبرنامه  ناپذیرجدایی، یی جز این نقشه تغییر، همراهی مردم با عالوه بر این
در این راستا، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم، پارادایم تروری  و است

کم  ک ری، اسالالالت. شالالالفافیت شالالالدهشالالالمرده طرحاین  بردیگر حا کم پارادایم حدا  بر حا
 و اصالالالالالالحات از مردم عموم از حمایت اطمینان جهت بودجه اصالالالالالالحات طرح

 دانوته شده است.  رانت و فواد ایجاد و بروز از جلوگیری

 مدتکوتاهمحورهای اصلی برنامه در ب( 

کرده ۴ای را در طرح اصالالالالالالحات بودجه این برنامه، ها را در دو افق و آن محور ارائه 
از  مدتکوتاههای مدت تقوالالالیم نموده اسالالالت. فرض بر برنامهو میان مدتکوتاهزمانی 

تا پایان دولت  نوعیبه، مدتمیانو در برنامه  آغازشده 1391تغییرات در بودجه سال 
شامل می ، عمده مدتکوتاههای با توجه به اهمیت مضاعف برنامهشود. دوازدهم را 

 دهیم. دولت اختصا  می مدتکوتاههای معرفی این نقشه تغییر را، به برنامه

تلقی « تقویت نهادی بودجه»اصالح،  ترین محور ، اصلیدر چارچوب پیشنهاد شده
کم شالالده «  1حکمرانی خوب»در این نگرد اصالالالحی، نظریه  اسالالت. منظر تحلیلی حا

کمیت بین راردادیمقوله بودجه را ق اسالالاسالالا   ،حوالالا همین منظر نیزبوده اسالالت.   و حا
کشالالالور  یاداره برای مالی منابا تخصالالالیص و مالی تأمین چگونگی خصالالالو  در مردم

کرده اسالالالت. نگاه به سالالالند بودجه  کمیت ملیمالی سالالالند »ترین مهم عنوانبهتلقی    «حا

                                                           
1  Good Governance 
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هالالای این منظر بالاله مقولالاله بودجالاله ترین داللالالتمهم ازجملالاله، سالالالالالالالالالالهیالالیدر افق زمالالانی 
 عمومی دانوته شده است. 

 انضالالالالالباط»ویژگی پنج تنظیم بهینه راب ه ذینفعان اصالالالالاللی در سالالالالالند بودجه و توجه به 
محورهای اصالالالالاللی در  عنوانبه« اثربخشالالالالالی و کارایی پاسالالالالالخگویی، شالالالالالفافیت، مالی،

کید بازطراحی نهادی بودجه ع بر اصالالالالالالح  جهتازایناسالالالالالت.  قرارگرفتهمومی مورد تأ
کرده  ،مرحله تنظیم، تصالالالالالویا، اجرا و نظارت چهارفرآیندهای بودجه در هر  کید  تأ

 است. 

این محور، بر برنامه ارتقای شالالفافیت و انضالالباط مالی از طریق  مدتکوتاهدر اقدامات 
اط و پیوند سالالالالالند بودجه با ارتقای نظام یکپارچه اطالعات مالی دولت و افزایش ارتب

ریزی ریزی با شروع بودجهبودجه مدتمیاناسناد باالدستی از طریق استقرار ساختار 
کید شالالالده اسالالالت. این پیشالالالنهاد  1422و  1399های دوسالالالاالنه برای سالالالال ارائه  درواقاتأ

افزایش انع الالاف دولالالت در اجرای  بالالاهالالدفو موالالالالالتمر  «ریزی غلتالالانبودجالاله»نوعی 
 های اصالحی خواهد بود. برنامه

کاهش ه ینهدر محور دوم،که مدیریت ه ینه های تأمین مالی طرح های دولت است، 
کاهش ه ینه گندم،  های دولتی و حذف های شالالرکتتحول سالالالمت، خرید تضالالمینی 

رای برنالاماله تالأمین از اج حالالدرعینو  قرارگرفتاله مورداشالالالالالالاره پالذیراجتنالابهالای ه یناله
های نقدی پذیر و اصالالالح یارانههای معیشالالتی برای عموم مردم و اقشالالار آسالالیاحداقل
 است.  شدهگفتهسخن 
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ها، اولین توصالالالالیه برنامه، اصالالالالالح نظام یارانه نقدی اسالالالالت. در مدیریت ه ینه درزمینه
خانوار، دولت اشالالالالالراف اطالعاتی بر  درآمدحال حاتالالالالالر، به دلیل نبود نظام مالیات بر 

که یارانه درآمدس ح  های پرداختی به اقشار خانوارها ندارد و لذا بویار محتمل است 
هالالای خالالا ، بالاله افراد نیالالازمنالالد اصالالالالالالالابالالت نکنالالد. م الالالعالالات موردی مبتنی بر پالالایگالالاه

دهند این پدیده بویار شایا ، نشان می«اجتماعی کار و رفاهوزارت تعاون، »اطالعاتی 
نه ؛اسالالالالالالت یارا با رویکرد لذا اصالالالالالالح نظام هدفمندی  نهها  یارا خانوارهای  حذف 

که  کشورهایی  برخوردار تروری است. بر این اسا ، الزم است تا مشابه بویاری از 
کرده کمی اصالحات ساختاری طی  اند، عالوه بر تغییر مویر نظام مویر توسعه را به 

کمی تجمیا پایگاهمالیات های اطالعاتی گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با 
پایگاهمختلف موجو پایگاه اطالعات جامعی د و نیز ایجاد  های اطالعاتی جدید، 
هایی از درآمد خانوار ا  آن شالالاخصتشالالکیل و بر اسالال دولت الکترونییذیل سالالاختار 

برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شالالالناسالالالایی  هاآنو از  شالالالدهتهیه
کم در شالالالرایع جاری، باید دولت و از سالالالوی دیگر،  .درآمد اسالالالتفاده شالالالودخانوارهای 

زد، سالمت، های دولتی تمن اطمینان از حفظ خدمات اساسی مانند آمودستگاه
ای بندی اقالم بودجهها و دسالتهبندی فعالیتنوالبت به اولویت، دفاعی و امنیتیامور 

به ترتیا بر اسالالالالالالا  میزان تالالالالالروری بودن ه ینه چندطبقهخود در  کنند و  ها اقدام 
کنند. همننین حذف ه ینه های تالالالالالرورت اقدام به تخصالالالالالیص منابا به این اقالم 

بوالالالزایی بگذارد.  تأثیربودجه  کردن سالالالبیتواند در های دولتی، میغیرتالالالرور شالالالرکت
کوتاهحاتالالالر ، برنامه هااینعالوه بر  که باید در  مدت نوالالالبت به بازنگری معتقد اسالالالت 
افراد  پاالیشتواند در قالا اقدام شود. این مهم می سالمتهای طرح تحول در ه ینه

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D8%B0%D9%81_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D8%B0%D9%81_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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یا سالالقف سالالهم پرداختی توسالالع دولت اعمال  پوشالالش تحت، خدمات پوشالالش تحت
 .شود

در سال ابتدایی بن ین، نظام یارانه انرژی )دولت، اصالح درآمد برای  محور تأمیندر 
کاهش معافیت کاالهای اسالالالالاسالالالالی،  ها و افزایش گازوئیل و برد( و اصالالالالالح نظام یارانه 

های قابل معامله در های دولت از طریق صالالالالالندودو  فرود داراییهای مالیاتی پایه
 شده است.  بردهنامبور  

بیشتر  انرژییارانه  کهه است نشان دادگزارد ماه قبل خود در  سازمان برنامه و بودجه
کیی پذو اقشالالالار آسالالالیا قرارگرفته جامعهدر خدمت اقشالالالار مرفه  یر، چندان سالالالهمی از 

که بویاری از اقشار آسیاعظیم انرژی نداشته یارانه کنونی  دیده دچار اند. در شرایع 
خود را  یارانه انرژیفت اند، هدررها شالالالدهمشالالالکالت معیشالالالتی ناشالالالی از افزایش قیمت

کیدکند. طرح اصالالالالحات سالالالاختاری بیشالالالتر نمایان می که اصالالالالح قیمت می تأ کند 
افزایش تالالالریا اصالالالابت منابا صالالالرف  باهدف کاالهای اسالالالاسالالالیهای انرژی و حامل

تر آغاز ریاوری هر چه سالالو همننین افزایش بهره اشالالتغالو  حمایت از تولیدشالالده برای 
که در ابتدا با اصالح حاتر،  برنامه پیشنهادشود.  اجرای این طرح در چند فاز است 

گازوئیل و  بردو  بن ینای نظام یارانه صنعتی توری  بردخانگی آغاز شود و سپس به 
کف حمایتی  پوشالالالش منظوربهیابد. در این طرح  حداقل سالالال ح معیشالالالت، ابتدا یی 

گرفته می  باقیمتشود و سپس حامل انرژی مربوطه مصرف برای تمام خانوارها در نظر 
مایتی مناسا های حدر صورت اعمال سیاست ترتیااینبهبازار عرته خواهند شد. 

اهداف دولت  پوششتوجهی برای تنها منابا قابلها، نهبا اصالح نظام یارانه زمانهم

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
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کردن یارانهایجاد می کمشالالالالالود، بلکه با هدفمند   درآمد نیز بهبودها وتالالالالالعیت اقشالالالالالالار 
 .یابدمی

کاالهای اسالالالالاسالالالالی دومین منبا درآمدزایی دولت در طرح اصالالالالالحات  ،اصالالالالالح یارانه 
بهبود  باهدفبرنامه اصالالالالالحات سالالالالاختاری معتقد اسالالالالت بودجه اسالالالالت.  سالالالالاختاری

کاالهای اساسی و  سیاست ارزی از  استقاللتریا اصابت یارانه پنهان پرداختی به 
کشالالالالالور را بالالالا  ویژهبالالالهسالالالالالیالالالاسالالالالالالالالت حمالالالایتی،  کالالاله تحریم جریالالالان ارزی  در شالالالالالرای ی 

کاالها محدودیت کنونی تخصالالیص یارانه به این  کرده، الزم اسالالت شالالیوه  هایی مواجه 
که اصالالالح شالالود. پیشالالنهاد برنامه ترجیحی به  ارزتخصالالیص  جایبه حاتالالر آن اسالالت 

کاالبر  اعتباری و وام  در  سالالالالالرمایهکاالهای اسالالالالالالاسالالالالالی، یارانه موجود در ارز، از طریق 
بندی شالالالالده کننده نهایی و تولیدکننده داده شالالالالود و با انتقال مرحلهگردد به مصالالالالرف

کاالهای اساسی به بازار     .یکپارچه، بر عمق آن افزوده شود ارزتقاتای ارز 

تأمین درآمد از سالالالالالوی  دیگر محور، ها و افزایش پایه و پوشالالالالالش مالیاتیکاهش معافیت
در شالالالالالرایع رکودی فعلی، امکان افزایش اخذ مالیات از فعاالن . برنامه اسالالالالالالت  این 

که از ، برخی نقاط در اقتصاد ایران، سالبیندرایناقتصادی وجود ندارد. اما  هاست 
، تمرکز بر دو حوزه یبرنالاماله اصالالالالالالح روازاین .رنالدسالالالالالتالانی در حالال فرافرآینالد مالالیالات

گمرکی را بهافزایش پایه و پوشالالالالش مالیاتی و سالالالالاماندهی معافیت عنوان های مالیاتی و 
کرده اسالالالت.  برنامه عملی نیز  بارهدرایندو اولویت اصالالاللی دولت در این زمینه توصالالالیه 

که  مثال  اسالالالالالت؛  شالالالالالدهارائه  جایبهدر مورد مالیات بر مشالالالالالاغل، پیشالالالالالنهاد این اسالالالالالت 
بازرسالالی عمومی، به سالالمت بازرسالالی تصالالادفی مبتنی بر ریوالالی حرکت شالالود. همننین 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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ک، خودرو، ارز و طال یکی از  مالیاتبر عایدی سالالالالالرمایه، مانند  مالیات بر زمین، امال
کارکرد تنظیمپایه که عالوه بر  مالیاتی اسالالالالالالت  قابلگری میهای  ند اثر  توجهی در توا

 الیحه ،دولت تا اسالالالالالتشالالالالالده ، برنامه عالوهبه افزایش منابا عمومی داشالالالالالته باشالالالالالد.
کالالاهش تالالدریجی معالالافیالالت ، برای 1391هالالای مالالالیالالاتی را تالالا انتهالالای سالالالالالالالال دوفوریتی 

کند« مجلس شورای اسالمی»تصویا در  که دولت می. تهیه  تواند در آخرین اقدامی 
کاهش درآمد کوتاه کند، فرود  نفتمدت  های خود، برخی از دارایی سالالهامرا جبران 

 .  ها در بازار بور  استاین صندود و عرته واحدهای EFT در قالا صندود

کشالالور، کل  سالالازی اقتصالالاد در حین دو برنامه برای ثبات نقشالاله تغییر سالالاختاری بودجه 
گرفته اسالالالالالالت. اقدام اول، انتشالالالالالالار اوراد به همراه  مدتکوتاهاصالالالالالالحات در  در نظر 

های عمرانی و زیرسالالالالاختی اسالالالالت و اقدام دوم، گذاریعملیات بازار باز برای سالالالالرمایه
کردن  «صندود توسعه ملی»اصالح اساسنامه  کالن و خار   برای ایجاد ثبات اقتصاد 

جلوگیری از آثار مخرب  دهد جهتاین برنامه پیشالالالالالنهاد میاز بودجه اسالالالالالالت.  نفت
که منجر به بروز نوسالالالالالان و تو کاهش درآمدهای نفتی  رمی و رکودی ناشالالالالالی از افزایش یا 

کل اقتصاد، طی سال و بین سال شود، الزم های مختلف میشوک در بودجه دولت و 
کشالالالور وجود داشالالالته  اقتصالالالاددرآمدهای نفتی در  «سالالالازنهاد ثبات»اسالالالت تا یی  کالن 

کرده «سازنهاد ثبات»عنوان این را به «صندود توسعه ملی» هاآنباشد.     اند.پیشنهاد 

  

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
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 پیشنهادی سازمان برنامهطرح ارزیابی تحلیل و بخش دوم: 

 های اصلی گیرینقد جهت. 1
کل « وبودجهبرنامه»ارزیابی و تحلیل منصفانه و دقیق از چارچوب پیشنهادی سازمان 

کاهش  هدف با ،کشور جهت اصالح ساختاری بودجه کوری بودجه و البته  کاهش 
گوالالالالالترده هت تری اسالالالالالت. لکن به جوابوالالالالالتگی به فرود نفت، نیازمند مجال و زمان 

کشالالالالور، ارزیابی اولیه و فوریت  این مقوله و طرح آن در جامعه دانشالالالالگاهی و نخبگانی 
ها اشالالالالالاره رسالالالالالد. در ادامه به برخی از آناجمالی این نقشالالالالاله تغییر تالالالالالروری به نظر می

 کنیم:می

 رویکرد تعدیل ساختاری( 1

است « تعدیل ساختاری»، همان رویکرد پیشنهادشدهگیری اصلی چارچوب جهت 
گذشالالالالالته نیز با نوسالالالالالانکه در دهه کشالالالالالور های  بوده اسالالالالالت.  موردتوجههای مختلف در 

کاهش ه ینهتعریف محدود از دولت به تأمین کاالهای عمومی،  های اجتماعی کننده 
کاهش ه ینه گندم، دولت مانند توصیه به  های طرح تحول سالمت یا خرید تضمینی 

کشالالالالالور های انرژی و نظام یارانهمدی به آزادسالالالالالالازی قیمت حاملنگاه درآ  ازجملهای 
که در این چارچوب نمایان است. در این من ق، نابرابری ناخواسته نشانه هایی است 

کید باالی اسالالالالناد کند و به نظر میافزایش پیدا می رسالالالالد نگارندگان برنامه به جهت تأ
کردهباالدسالالالتی بر مقوله عدالت اقتصالالالادی، تنها ت اند از طریق برخی سالالالازوکارها، الد 

کالالاهش دهنالالد؛ امالالا اثر  کالاله افزایش  نهالالاییتنهالالا بخشالالالالالی از این نالالابرابری را تخفیف یالالا 
کرد. نابرابری اسالالالالالالت را نمی به مقوله عدالت توان انکار  بازتوزیعی و حداقلی  نگاه 
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که حوالالا الگوی  اقتصالالادی، از دیگر عناصالالر اصالاللی رویکرد تعدیل سالالاختاری اسالالت 
 درآمدکماز پذیرد نوعی نابرابری و فشالالالار به طبقات  مدتکوتاه، در 1د نشالالالریاقتصالالالا

فاقد زیرساخت مناسا جهت اجرا  عمدتا  های جبرانی آن نیز گوید و برنامهسخن می
کارهای تروری، بررسی ان باد این هوتند.    طرحبه جهت اهمیت موتوع، یکی از 

کلی اقتصالالالاد مقاومتی و ارزیابی و سالالالنجش میزان اثرگذاری آن جهت  هایباسالالالیاسالالالت
کوچی سالالالالالالازی اقتصالالالالالالاد ملی اسالالالالالالت.تحقق مقاوم کید بر  سالالالالالالازی دولت بدون در تأ

گری و حکمرانی دولت، موجا نظرگرفتن مالحظات مرتبع با تقویت سالالالاختار تنظیم
فرا رسالالالیده  افزایش مشالالالکالت و موالالالائل این نهاد در جامعه ایران خواهد شالالالد. زمان آن

کوچیاسالالالالالت تا مفاهیم جذاب و رایجی همنون چابی سالالالالالازی دولت با سالالالالالازی و 
کارایی و اثربخشالالالالالی، در تالالالالالمن طرح تالالالالالرورت تقویت بعد تنظیمی و  هدف افزایش 

کیفیت انتخاب گیرد تا   های این نهاد بهبود یابد. فعال دولت مورد توجه قرار 

 فقدان معنای مشخص از برنامه( 2

تحت عنوان برنامه، هدف یا افق اسالالالت نه برنامه و  شالالالدهاشالالالارهبوالالالیاری از محورهای  
تر تر و عملیاتینیازمند تبیین دقیق ،اسالت ذکرشالدهبرنامه  عنوانبهآننه در برخی موارد 

گفت برخی از  ایگونهبه طرحعدم همگنی برخی از اجزای  اسالالالالالالت. که باید  اسالالالالالالت 
که در محورها حرف بوالالالالالیاری از .2جنس هدف اسالالالالالالت نه برنامه های خوبی اسالالالالالالت 

کید و توجه بوده است. برنامه  درجاییکه  طورهمانها و اسناد دیگر نیز فراوان مورد تأ
                                                           

1 Trickle down policy  

کارآ یا بند پنجم تا هشالالتم محور برای نمونه بندهای شالالشالالم و دهم برنامه میان مدت محور ه ینه . 2 کرد 
 درآمدزایی پایدار در طرح پیشنهادی
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کردیم، نویوالالالالندگان این متن از  آننه  1اندنیز پذیرفته طرحبرنامه در بخش فود اشالالالالاره 
 اصالاللی، چالش ،هادر اینجا آمده اسالالت، در موارد پیشالالین نیز وجود داشالالته و به باور آن

که این برنامه چه  سالالالالال النبود اجماع سالالالالالیاسالالالالالی بر اجرای آن اسالالالالالت. حال  این اسالالالالالت 
کرده اسالالالالالت  چه تضالالالالالمین و سالالالالالازوکارهایی برای شالالالالالکل دهی این اجماع پیشالالالالالنهاد 

گالذشالالالالالتاله بالارهالا تالالالالالمالانتی وجود دارد آنناله در دهاله برنالاماله اصالالالالالالحی  عنوانبالههالای 
گرفتار نیاید  بخش عمدهپیشنهادشده گذشته    طرحدر این  ازآننهای ، به سرنوشت 

که در اسالالالالناد باالدسالالالالتی و برنامه پیشالالالالنهادشالالالالده های اسالالالالت، تکرار محورهایی اسالالالالت 
گذشالالالته نیز وجود داشالالالته اسالالالت و در اینجا سالالالازوکار مشالالالخصالالالی برای عملیاتی  اجرایی 

با برخی بندهای این  ترین پرسش در مقابلبدیهی واقابهکردن آن دیده نشده است. 
که  کنون این برنامه»پیشالالالنهادی این برنامه آن اسالالالت  های خوب اجرایی نشالالالده چرا تا

 «  است 

 به آینده ارجاع( 3

برنالالامالاله  طرح، «قالالاعالالده مالالالی»در ادامالاله نقالالد دوم، در موارد زیر همنون تالالدوین برنالالامالاله 
نی در آینده حاتر جهت اجرای محورهای خود، آن را حواله به تصویا برنامه یا قانو

به نظر می رسالالالالالالد، اما تکرار و کرده اسالالالالالالت. بخشالالالالالی از این ارجاع صالالالالالحیح و من قی 
کارکرد درست و هدف ،گوتردگی این موارد کرده است. برنامه از   گذاری شده دور 

 

                                                           

 . در بخش معرفی و چکیده طرح پیشنهادی 1
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 قدان سازوکارهای نظارت و اجرا( ف4

که امکان ارزیابی برنامه در یی   برنامه حاتالالالالالر، شالالالالالاخص ارزیابی ندارد؛ بدین معنا 
قرار نگرفته اسالالالت. فقدان این عنصالالالر  موردتوجهگذر زمانی مشالالالخص از اجرای برنامه، 

که چهار مرحله تنظیم، تصویا، تمن اختالل در چرخه اصلی نظام بودجه ریزی ) 
یکی از  عنوانبهپذیری و موالالالئولیتنظارت و اجرا( اسالالالت، منجر به عدم پاسالالالخگویی 

نهادی ذهنی  کارتقوالالالیمبه  اشالالالاره شالالالود. در برنامه، تنهابرنامه  می مصالالالرحهایی ارزد
کالاله در نوبالاله خود،  شالالالالالالالدهمیالالان نقش مجلس و دولالالت در تنظیم و تصالالالالالویالالا بودجالاله 

 عنوانبهاسالالالالت و نقش دیوان محاسالالالالبات و مجلس شالالالالورای اسالالالالالمی  برانگیزاختالف
اسالالالالالالت. اصالالالالالالح نظام  شالالالالالالدهگرفتهریزی نادیده کل فرآیند بودجه بازوی نظارتی در

کشالالالالور بودجه یادگیرنده  صالالالالورتبهبهبود و تکامل چرخه مراحل چهارگانه  درگروریزی 
گفته اسالالت تا « چه»ر از بیشالالت ،برنامه حاتالالر واقابهاسالالت.  و این  1«چگونگی»سالالخن 

که به  و اسالالالالالالت. در برخی محورها    «چگونگی»خأل مهمی در چارچوب تغییر پیش ر
که چندان  عمدتا  ، نیز کردهاشالالالالالاره به جهت امکان یا  درگذشالالالالالتهراهکارهای پیشالالالالالین 

را ورود در ارائه طرح،  آن اسالالت. این  شالالدهاشالالارهم لوبیت مورد اسالالتقبال قرار نگرفته، 
گذاشالالالالته اسالالالالت. تالالالالمن  های م لوبتهیا بایوالالالال موالالالالئله خوب بیاندر حد یی  باقی 

های اجرایی دیگر شالالالالالده از دسالالالالالتگاه« سالالالالالند م البه» نوعیبهاینکه در مواردی تبدیل 
ریزی و اصالالالحات بودجه در طرف درآمدی به لحاظ فرایندها و قواعد بودجهاسالالت. 

                                                           

که بر فرآیندها و رویه  .1 گفتهبدین معنا  کمتر سالالالالالخن  شالالالالالده و عمدتا محورهای م لوب های عملیاتی 
گفته  شده است. سخن 
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پاشالالالالالنهو اصالالالالالالحات آن در طرف ه ینه که ای میای، در همننان بر همان  چرخد 
با یی سالالالالازمان پر توان از نظر تولید اسالالالالناد  روازاینش چرخیده اسالالالالت؛ های پیسالالالالال

که تغییر ساختار  ،سازی آن سندهامواجه هوتیم، اما در اجرا و پیاده کنون با دورانی  تا
 د.شو، تفاوت چشمگیری مشاهده نمی1داده و منحل شده بود

 سازی تیم اقتصادیگی بدنه تصمیمعدم هماهن( 5

های مجلس شالالالالالورای ، مرکز پژوهشطرح از سالالالالالوی سالالالالالالازمان برنامهقبل از انتشالالالالالالار این 
گزارشی با عنوان  کشور بدون نفت»اسالمی در   نظامبه، پیشنهادهایی را «برنامه اداره 

کشور جهت تصمیم که در این  مقابلهگیری  با شرایع جدید تحریمی ارائه داده است 
ای هم به آن نشالالالده اسالالالت. با توجه فلوالالالفه شالالالورای عالی هماهنگی حتی اشالالالاره طرح

کشالالالالور از های نظام تصالالالالمیمافزایی در م العات و برنامهاقتصالالالالادی، ایجاد هم سالالالالازی 
 اهمیت زیادی برخوردار است. 

 گرفتاری در تعادل بد( 6

کالن و صورتحلارائه راه کشواز موئله، نظام تصمیم خا بندی های    ر را درگیری 
کنش و تغییر اصالحی  کهنحویبهقرار داده است؛  «تعادل بد»در  قرارگیریتله  هرگونه 

اما  جزئیها مبتنی بر من ق بهبود حلکرده اسالالالت. ارائه راه غیرممکن تقریبا  را برای آن 
کمتر نکته ،موالالالالالتمر که  شالالالالالود. به عنوان در چارچوب پیشالالالالالنهادی دیده میای اسالالالالالت 

های بازنشالالالالالوالالالالالتگی در طرح مثال، محورهای پیشالالالالالنهادی در مورد اصالالالالالالح صالالالالالندود

                                                           

 وبودجه در دولت نهم منحل شد، اما مجدد در دولت یازدهم بازطراحی و احیاء شد.. سازمان برنامه 1



 

22 
 

کردهبه متغیرهای بنیادین و اساسی  اغلاپیشنهادی،  فرصت بهبود و  عمال  که  توجه 
حل درسالالالالت جهت آورد. برای رسالالالالیدن به راهرفت از این وتالالالالعیت را فراهم نمیبرون

که ران صالالندودحل بح گام نخوالالت تعریف جاما و درسالالت از اصالالل موالالئله اسالالت  ها، 
 شود. در این طرح دیده نمی

 حلیل بازیگران و ذینفعانت( 7

کل  شالالالالالدهدیده وبودجهبرنامهاز منظر سالالالالالازمان  عمدتا   شالالالالالدهطراحیرنامه ب اسالالالالالت نه 
کمیت  یه. حا نه حتی دولت و قوه مجر کلذا و  های درونی در ها و تنشاصالالالالال کا

، طرح وبودجهبرنامهسازمان  واقابهبینی است. قابل پیش ،صورت اجرای این برنامه
چارچوب اصالالالالالالح بودجه موالالالالالتقل از سالالالالالایر ذینفعان  عنوانبهو نقشالالالالاله مدنظر خود را 

که این امر در اجرا، دولت را با  های زیادی روبرو خواهد چالشطراحی نموده اسالالالالت  
بهداشالالالالالالت، درمان و »موالالالالالتقل از وزارت « سالالالالالالمت طرح تحول» ،مثالکرد. به عنوان 

نگریوالالالته شالالالده و در  وبودجهبرنامهو تنها از منظر مالحظات سالالالازمان « آموزد پزشالالالکی
گفته است. طرح پیشنهادی کاهش ه ینه جهت ،هایینهایت از رود های آن سخن 

حاتالالالالر، نیازمند تحلیل از منظر ذینفعان مختلف و البته طراحی یی نظام انگیزشالالالالی 
که منافا همه بازیگران فعال در زمینه نظام بودجهاست؛ به  ریزی را مورد توجه نحوی 

های اسالالالالالاسالالالالالی در ها و سالالالالالازوکارهای حل تعارض منافا، از جمله خألقرار دهد. رود
 است.  وبودجهبرنامهطرح پیشنهادی سازمان 
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 های پیشنهادی طرحتأملی انتقادی در سیاست. 2
و ابهامات زیر  هاپرسالالالالشحوالالالالا محورهای فود و معرفی اجمالی در بخش ابتدایی، 

شالالود. البته اشالالاره در این چارچوب اصالالالحی دیده می هایسالالیاسالالتدر مورد برخی از 
ها، نیازمند مجال از این برنامه هرکدامبدون تردید، بررسالالالالالی مورد به مورد و تفصالالالالالیلی 

 تری است:گوترده

کشور در شرایع تحریمی فعلی، هدف «حفظ توان مولدیت»( 1 گذاری اصلی اقتصاد 
کنونی اسالالالالت، لکن برنامه حاتالالالالر پیامدهای تحقق برنامه های اصالالالالالحی در شالالالالرایع 

گالالالذاری نرخ تورم، نرخ قرار نالالالداده و میزان هالالالدف موردبررسالالالالالیجهالالالت تحقق آن را 
سرمایه گذاری در آن مشخص نشده است. بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و وتعیت 

و موجا تشالالالالالدید  باالبردهگذار را برای هرگونه تغییرات ابهام ریوالالالالالی سالالالالالیاسالالالالالتاین 
کنونی می گردد. ثبات اقتصالالادی زمینه اصالاللی در بقای شالالرایع عدم اطمینان در وتالالا 

کشالالور اسالالت و این ثبات  وانی مردم و نیازمند آرامش ذهنی و اعتماد ر اوال  توان مولدیت 
 فعالین اقتصادی است.

تأ( 2 کوالالالالالری بودجه دولت دیده نمینگرد جاما در  بانی مین  شالالالالالود. خانواده، 
کوری بودجه نهادهای اصلی  ،المللیمرکزی، سازوکارهای اوراد و فضای بین تأمین 

که در این برنامه دولت کوالالالالالری بودجه وجود  هوالالالالالتند  نقشالالالالاله جامعی جهت مدیریت 
نقاط قوت و تالالالالالعف هر یی، تالد  برشالالالالالمردننگاه تنظیمی جاما تالالالالالمن ندارد. 

کتا بهترین و اثربخش کندمی کوری بودجه با  مترین ه ینه اجتماعی ترین شیوه برای 
که در طرح حاتر دیده نمیصورت پذی  شود.رد 
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کاال و های اصالالالالحی بر بازارهای اقتصالالالادی و ثبات در آنتأثیر برنامه( 3 ها مانند بازار 
کار مشالالالالالخص نیوالالالالالت.  که  گیبرنامه هماهنخدمات، بازار موالالالالالکن، بازار پول و بازار 

کالن را با نوعیبتواند نوعی هم شرایع اقتصاد  شته و  گذا تعادل  افزایی در این بازارها 
کند، دیده نمی  شود.روبرو 

تأمین ، پیشالالنهادیدر بوالالیاری از محورهای  ،وبودجهبرنامهسالالازمان رویکرد اصالاللی ( 4
کوالالری بودجه  و نه اصالالالح سالالاختاری اقتصالالاد ملی اسالالت.  نمونه منابا جهت پوشالالش 

بارز آن در پیشالالالالنهاد تغییر سالالالالیاسالالالالت ارز ترجیحی و اصالالالالالح نظام یارانه انرژی نمایان 
گره زدن سالالالالیاسالالالالت انرژی  ،دولت واقابهاسالالالالت.  ای، و بودجه توزیعی سالالالالیاسالالالالت بابا 

غلبه هایی اسالالالالالت. ابا جدید درآمدی از محلواتالالالالالحی در جوالالالالالتجوی من صالالالالالورتبه
های زیادی بر اقتصاد ملی ، ه ینهو ساختاری اینگرد درآمدی بر اصالحات بودجه

کرد.  بلندمدتکشالالالالالور در  هد  به اصالالالالالالحات تحمیل خوا پیگیری دیدگاه درآمدی 
کوری بودجه دولت خواهد شد.اقتصادی، در بلند مدت موجا   تشدید 

های موردی را تبدیل به سالالالالالالازوکارهای ها، رویهدولت در اتخاذ برخی سالالالالالیاسالالالالالالت( 1
که  ک اسالالالالت.  ردرگذموالالالالتمر و دائمی نموده اسالالالالت  ، مثالعنوانبهزمان بوالالالالیار خ رنا

مالی  تأمین  یهبرای تملی دارایی انتشالالالالالالار اوراد جهت  های )پروژه ایهای سالالالالالرما
اسالالالت، اما  و رونق اقتصالالالادی امری مجازتحریی  باهدفموردی  صالالالورتبه عمرانی(

کوالالری تراز عملیاتی، و بدهی هاه ینه اوراد برای انتشالالار های جاری دولت و پوشالالش 
گشته و بر چالشمنجر به افزایش تعهدات آتی دولت در یی سیر نظام ها و موائل مند 

کنترل انگیزه انالالدازهبالالهافزایالالد. مراقبالالت از اسالالالالالتفالالاده دولالالت می هالالای هر ابزار نیالالازمنالالد 
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«  فروشالالالالیآینده»عدم رعایت این مالحظه، دولت را ورطه غیرمولد نهاد دولت اسالالالالت. 
 .دهدمیقرار « خام فروشی» جایبه

در ابتدا به دو سال برای سال ) کشور ریزیبودجهافزایش افق پیشنهاد برنامه برای ( 1
گرچه در من ق نظام بودجه1422و  1399 کاهش (، ا ریزی منجر به افزایش انع اف و 

رسد تمن های خود خواهد شد، اما به نظر میانفعال دولت در اجرا و پیگیری برنامه
پایانی  سالالالالالال دوانگیزه دولت دوازدهم برای داشالالالالالتن یی قدرت تا پایان دوره خود ) 

کنونی چندان معقول نیوالت . توتالیح آنکه متأسالفانه رفتار دولت دوازدهم( در شالرایع 
های اخیر فاقد انضالالالالالباط و برنامه مشالالالالالخص بوده و امکان چنین ها در دههمالی دولت

در  نظمیبیهای اخیر، ریوی افزایش سال «انضباطبیهای دولت»اختیاری برای 
وکالالارهالالای ه ینالاله کالاله احتمالالال اتمالالام منالالابا  ایگونالالهبالالهدهالالد؛ کردی را افزایش میسالالالالالالالاز

کردهدرآمالالدی در ابتالالدای دوره زمالالانی بودجالاله افزایش  گالالاه دولالالت در  پیالالدا و نالالاخودآ
یا برداشالالالالالالت از تأمین منابا از محل رود صالالالالالورتبهانتهای این دوره  های غیرمولد 

گرایش پیدا می م البه چنین اختیاری از سوی یی  درواقاکند. صندود توسعه ملی 
کمبود منابا در پایان دوره بودجهدولت ولخر ، با نگرا ریزی همراه اسالالالالت نی در مورد 
 کند.دولت را تأیید نمیها، چنین اعتمادی به و تاریخ عملکرد دولت

اسالالالت، تالالالمن  شالالالدهبیان 1ای دولتکنترل عملیات فرابودجهبرنامه  عنوانبهآننه ( 7
های حمایتی دولت انتواب یافته است، در تنها به سیاست کهآنخ ا در بیان ریشه 

                                                           

 شورای مصوبات وزیران،یئته مصوبات مانند قانونی سازوکارهای از برخی وجود حاتر حال . در 1
 هایسالالیاسالالت انجام و عمومی محاسالالبات قانون 12 ماده اجرای بودجه، هایتبصالالره اجرای اقتصالالاد،
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کلی همنون اصالالالح سالالاختار شالالرکتحلبیان برنامه به ذکر راه کتفا های  های دولتی ا
که این موارد از جنش اهداف اسالالالت و نه برنامه و در  اشالالالکالشالالالده اسالالالت.  آن اسالالالت 

 شود.نمیی اصالح این وتعیت دیده حلی برای چگونگو راه ایده، موردبحث طرح

یت نهادی بودجه،  مدتمیاندر برنامه  از نکات مثبت( 1 اصالالالالالالحی در محور تقو
کشالالالور و ارتباط سالالالازمان برنامه با خزانهوموتالالال داری اسالالالت، لکن ع سالالالاختار نظام مالی 

کافی است. به نظر می که رسد طراحی یی نظام ماین برنامه ناقص و نا الی یکپارچه 
کند،  و بدهی پولیهای مالی،سالالالالیاسالالالالت در )از تصالالالالویا تا اجرا( را با یکدیگر مرتبع 
 از اهمیت برخوردار است.بلندمدت 

نهادی میان وتایف  کارتقوالالالالیمآننه از سالالالالاماندهی راب ه میان مجلس و دولت با ( 9
، بیان شالالالدهطراحی، تالالالمن عدم تناسالالالا با سالالال ح برنامه شالالالدهاشالالالارهمجلس و دولت 

که در مقام اجرا و مصگوییکلی ادیق، با اختالف میان قوه مقننه و مجریه هایی است 
نهادی  کارتقویماین  وفصلحلرسد در س ح باالتری، به نظر می .1روبرو بوده است

کلی، حل مونیازمند توجه و بازنگری است و با این توصیه ئله ها و برشمردن وتایف 
 به قوت خود باقی خواهد ماند.

کشالالالالالور مورد ب« ریزی مبتنی بر عملکردبودجه»نظام ( 12 که در  یش از یی دهه اسالالالالالت 
کید و بر انواع مدل یهتأ کید ها و رو تأ ید هر یی  گزارد شالالالالالودمیهای آن و فوا . در 

                                                           

 شالالالالده ایران اقتصالالالالاد در ایفرابودجه مالی عملیات ایجاد موجا دولتی هایشالالالالرکت کانال از دولت
 .است

 (1و  1بودجه دولت ) صفحه ها و لوایح .  اشاره به برنامه اصالح فرآیند تصویا برنامه 1
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کلی در  اسالالالت.  ذکرشالالالده اجرای آنحاتالالالر مجدد این نظام معرفی و برخی محورهای 
کشور وجود های الزم برای اجرای این نظام بودجهرسد زیرساختبه نظر می ریزی در 

کشالور نداشالته و همواره در حد یکی از شالعارهای جذاب در اصالالح نظام بودجه ریزی 
 است. ماندهباقی

 است: شدهبیانچنین  مدتکوتاهها، اولین برنامه در محور مدیریت ه ینه( 11

 هاییارانه اصالح و پذیرآسیا اقشار و مردم عموم برای معیشتی هایحداقل تأمین»
 «نقدی

کارکرد مدیریت ه ینه اوال   ها نوعی ناسازگاری ذاتی دارد و خود به تحمیل این محور با 
گر به معنای ادامه «برای عموم مردم»قید  ثانیا  نوعی بار مالی بر نهاد دولت اسالالالالالالت.  ، ا

که تغییر و اصالالالالالالحی رخ نداده روند غیرهدفمند موجود در رود های حمایتی باشالالالالالد 
اسالالالالالالت. فقدان اشالالالالالراف اطالعاتی دولت بر وتالالالالالعیت بودجه خانوار، هرگونه برنامه 

کرد و برخی برنامه کرده و خواهد  نند ها مااصالالالالالحی در این زمینه را با دشالالالالواری روبرو 
گذشالالته نیز دنبال شالالده، « برخوردار خانوارهای یارانه حذف رویکرد» که در چند سالالال 

، به سالالیاسالالتی توصالالیه در اینجا برنامه واقابهاثربخشالالی نداشالالته و نخواهد داشالالت.  عمال  
که در سالالالالالمی که مقوله کند  گذشالالالالته با شالالالالکوالالالالت روبرو شالالالالده اسالالالالت. تا زمانی  های 

کردن یارانهزیرسالالالالالالاخت  عنوانبهاطالعات خانوار  ها مورد اصالالالالاللی در نظام هدفمند 
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هایی با انحراف شالالالالدید روبرو خواهد شالالالالد. پیشالالالالنهاد اهتمام قرار نگیرد، چنین برنامه
 چنین است: 1برنامه حاتر در اینجا

 منابا محل از خانوارها به نقدی پرداخت متضالالالمن که شالالالد خواهد ارائه ایبرنامه »
 معیشتی هایحداقل و باشد مرکزی منابا بانی به اندازیدست به نیاز بدون و پایدار
درآمد  تأمین درواقانماید.  تضالالالمین را محروم طبقات مخصالالالوصالالالا   و مردم عموم برای
یه یات بر مبتنی که ایرانی فرد هر برای پا عه اقتصالالالالالالاد نظر  از برخی در و بوده توسالالالالال

 و دینی هایآموزه با دیگر سالالوی از ؛ واسالالت اجراشالالده نیز دنیا یافتهتوسالالعه کشالالورهای
 کهدرصورتی است. ایبرنامه چنین اصلی الزامات از است، سازگارتر نیز محورعدالت

 دقت با را درآمدی پایین هایدهی موجود اطالعاتی هایپایگاه از استفاده با بتوان
 سیاست این کارایی یابد، تخصیص این اقشار به صرفا   منابا تا داد تشخیص باالیی
 وجود نداشته شناسایی چنین امکان ابتدا در کهدرصورتی حتی اما بود، خواهد باالتر

 مرکزی بانی توسالالالالع که خانوار اعتباری کارت طریق از یا)نقدی پرداخت باشالالالالد،
 «. شودمی نیز پیشنهاد جامعه افراد همه به (شدهطراحی

کالاله در جالالای خود  گر از ایرادات طرح درآمالالد پالالایالاله برای هر ایرانی بگالالذریم  در اینجالالا ا
نیازمند بحث مفصلی است، مجدد از امکان اغماض در توزیا هدفمند این پرداخت 

که در جای خود  شالالالالالالدهگفتههای اطالعاتی سالالالالالخن نقدی موالالالالالتقل از پایگاه اسالالالالالالت 
هایی، ه اصلی اجرای چنین طرحالزم که اشاره شد، طورهمانرسد. عجیا به نظر می

دهی نظام یکپارچه اطالعات اقتصالالادی خانوار و توزیا منابا حوالالا آن اسالالت. شالالکل

                                                           

که برنامه یی پیشنهاد و توصیه مشخص ارائه داده است 1  . یکی از نقاط معدودی 
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کاالییاتالالالالالمن اینکه  یارانه  یارانه نقدی بر  کارایی   موردقبول، امری و قیمتی گرچه 
این طرح به  اشالالالالالتباه اسالالالالالت، و در ثانی هایارانهاما توالالالالالری این من ق به تمام  اسالالالالالت،

و میزان فشالالار بر معیشالالت طبقات متوسالالع  هایارانهتغییر نوع پرداخت  تورمیپیامدهای 
کلی تضالالالالالمین حداقل نکردهاشالالالالالالاره  و تالالالالالعیف جامعه های اسالالالالالالت و تنها از عبارت 

که  شدهگفتهمعیشتی برای عموم مردم سخن  است. پرسش و ابهام در اینجا آن است 
های رد حداقلهای معیشالالتی چیوالالت و چقدر اسالالت  برخی محاسالالبات در موحداقل

که با افزایش سالالال ح قیمتمعیشالالالتی خانوار در سالالالال ها، های اخیر اعداد ب رگی اسالالالت 
که آیا برای دولت  باورنکردنیمیزان  مقدور  اساسا  خواهد شد. حال پرسش این است 

و یا همننان بر مدار  اسالالالالالالت از محل منابا پایدار چنین پرداخت نقدی انجام دهد 
 انرژی حرکت خواهد نمود  هایحاملمت پیوند سیاست بازتوزیا و قی

های اجتماعی دولت مانند ه ینه طرح تحول سالمت یا خرید کاهش برخی ه ینه( 12
گرچه فشالالار ه ینه گندم، ا ، اما احتمال افزایش فشالالار داردبرمیای را از دولت تضالالمینی 

این مورد در دهد. را افزایش می درآمدکمبر زندگی روزمره و معیشت طبقات متوسع و 
کاهش  تناقض  فشار تحریم بر بودجه خانوار است.برای 

 )پنهان(یارانه و « عدم النفا» یکوان انگاری، طرحهای ذاتی این یکی از چالش( 13
که این روزها به واسالالال  در مورد  وبودجهبرنامهگزارد اخیر سالالالازمان  هاسالالالت. این تلقی 

به قیمت  درفروددولت « عدم النفا»های پنهان نیز تشالالدید شالالده اسالالت، هرگونه یارانه
کالالاالهالالا ) کرده و در مالالاننالالد حالالامالاللجهالالانی برخی  هالالای سالالالالالوخالالت( را نوعی یالالارانالاله تلقی 

کند. این نگرد منظور می «ه ینه»را به عنوان  هاخود آن ایبودجهمالی و  محاسالالبات
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در « النفاعدم» گونهاینمحاسالالبه ابتدا رود اسالالت.  تردیدقابلآمیز و خدشالاله شالالدتبه
گر من ق محاسبه عدم نفا به عنوان  و اشتباه است. برانگیزس الجای خود  از طرفی ا

که  جامعهفراوان اعمالی از جانا دولت بر  هایه ینهیارانه پنهان صالالحیح نیز باشالالد، 
گیردمالیات پنهان است نیز می نوعیبه دولت هیچ  آنکهحال ؛بایوت مورد توجه قرار 

ساماندهی این  ایبرنامه کاهش یا  سیاست  ،از سوی دیگر .پنهان ندارد مالیاتبرای 
کشالالالالالاورزی و یارانه تولید، چندان با اصالالالالالل حمایت از تولید ملی  دولت در تغییر یارانه 

کار بردن شالالعارسالالازگاری ندارد.  انتخاب  کنندهمصالالرفبرنده را »به اصالالالح علمی  به 
کاهش بار مالی دولت است و «کند نه دولت کوششی برای  ، در سال رونق تولید، تنها 

که   کند.با چالش روبرو می ،در برخی موارد نیاز حمایت است را من قا  بخش تولید 

گوالالترده وام موالالکن به خریداران ( 14 ، هدفمندی غیرابهام و  غیرازبهپیشالالنهاد اع ای 
ها خواهد سالالالاز بازار موالالالکن و افزایش مجدد قیمتثباتمنجر به تشالالالدید وتالالالعیت بی

حال  شالالالالالد. این راهکار نوعی خرو  تورمی از رکود معامالت در بازار موالالالالالکن اسالالالالالت و
کنندگانقدرت خرید  برافزایشآنکه بازار موکن، عالوه  سازوکار نیازمند ایجاد  تقاتا

 افزایش عرته نیز می باشد. 

کوچی( 11 کید بر  کاال و خدمات ح نظام قیمتسالالالالالالازی دولت و اصالالالالالالتأ گذاری 
  طرحگیری در برنالالامالاله، در ذیالالل نقالالد اول در بخش جهالالت سالالالالالویالالهیالالی صالالالالالورتبالاله

کید  ردیابیقابل که آننه در طرح پیشنهادی، بیشتر مورد تأ  قرارگرفتهاست؛ بدین معنا 
کوچی سالالازی دولت تا توانمندسالالازی دولت و این در من ق تعدیل سالالاختاری اسالالت 
 معنادار است. 
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به سالالالالالمت  طرحهای دولتی، در بخش اصالالالالالالح سالالالالالالاختار شالالالالالرکت( 11 گاه  ناخودآ
گوالالتره و قلمرو  عمال  های عمومی غیردولتی نیز رفته اسالالت و سالالاماندهی فعالیت بخش

مانند بنیاد موالالالتضالالالعفان یا سالالالتاد فرمان اجرایی و بنیادهای انقالب اسالالالالمی ) عالیتف
های بازنشوتگی و تأمین صندود های متبرکه،خیریه و آستان م سواتبنیاد شهید(، 
گر از عدم  درنهایتاجتماعی و  کرده اسالالالالالالت. ا نیروهای نظامی را مشالالالالالخص و معین 

کنیم،  طرحتناسالالالالا پرداخت این  حاتالالالالر در نقش  طرحبه تنظیمات این بخش عبور 
رقیا بخش  عنوانبهکه همواره  ،تاهرشالالالالالالدهدسالالالالالته  چهارمناسالالالالالبات این  گرتنظیم

و ناقص  سالویهیی صالورتبهنهادی، نیز  کارتقوالیماند. در این خصالوصالی تلقی شالده
که برای و نقش واردشالالالالده از این چهار دسالالالالته برشالالالالمرده اسالالالالت، چندان  هرکدامهایی 

، از نهادهای انتظامی و نظامی خواسالالالالالته اسالالالالالالت تا حوزه مثالعنوانبهکامل نیوالالالالالالت. 
کالالارکردهالالای نظالالامی  کننالالد، فعالالالیالالت خود را بالاله  برخی  کالالهدرحالالالیو امنیتی محالالدود 

کشالالور در  سالالازندگی نیروهای موالاللحها مانند فعالیت قرارگاه فعالیت در امور زیرسالالاختی 
گذشالالتهسالالال کشالالور بوده اسالالت.  هایخیروبرکتمنشالالأ  ،های   ،جهتازاینزیادی برای 

گرچه دغدغه تنظیم سالالالالازمان  در اوال  های عمومی غیردولتی دارای اهمیت اسالالالالت، اما ا
اسالالالالت، چندان  ذکرشالالالالده کارتقوالالالالیم عنوانبهآننه  ثانیا  محدوده این برنامه نیوالالالالت و 

 نیوت. م ثرکافی و 

کاهش آننه در مورد چالش مهم اصالالالالح صالالالندود( 17 های بازنشالالالوالالالتگی با رویکرد 
ناقص و حواله به  عمال  اسالالالالالت،  ذکرشالالالالالدهها و نیاز به بودجه عمومی کوالالالالالری صالالالالالندود

نامه تدایی پیرامون تدوین بر یه در بخش اب نده شالالالالالالده اسالالالالالالت. این رو   طرحای در آی
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که  موردانتقاد گرفت  کلی و بدون یی برنامه منوالالالالجم در  عموما  قرار  مجموعه اهداف 
 است. شدهآوریجمااین چارچوب 

مالیاتی  هایبر بوالالالالع پایه خوبیبهدر بخش درآمدزایی و اصالالالالالح نظام مالیاتی، ( 11
گرچه برنامه عملیاتی آن نیز به الیحه کید شده است،  ای از سوی دولت موکول شده تأ

؛ کندنگاه می درآمدزاییسالالفانه برنامه دولت به مالیات صالالرفا به مثابه ابزار متأ  اسالالت.
که  کوالالا در حالی  گری و درآمدمالیات بیشالالتر از ابزار    ایجاد، سالالازوکاری برای تنظیم 

گرفتن این رویکرد پیشنهادهایدر اقتصاد است. د شفافیت دیگر و اصالحات  ر نظر 
طرح مالیات با نرخ صالالالفر درصالالالد بر از جمله،  .متفاوتی را نیز به ارمغان خواهد داشالالالت

کنش های هاسپرده که در از موارد شفاف ، معامالت ارز و طالبانکی و ترا سازی است 
مالیات »اینکه نگرد جامعی در طرح است. تمن  قرارگرفتهطرح حاتر مورد غفلت 

 نیوت.  1ههای بادآوردشود و اثری هم از مالیات بر ثروتدیده نمی «بر عایدی سرمایه

بر رویکرد درآمدزایی  صالالالالالراحتا  ای در محور سالالالالالوم، در بخش اصالالالالالالح نظام یارانه( 19
کید شالالالالالالده اسالالالالالالت. قیمت حامل کاریدسالالالالالالتپایدار دولت از محل  های انرژی تأ

 ی انرژیهامندی عادالنه حاملبیش از آنکه موالالئله بهره رسالالدمیبه نظر  ،جهتازاین
 گانهمحل توجه دولت باشالالد، نگرد درآمدی دولت مورد هدف اسالالت. انتخاب سالاله 

گازوئیل و برد برای اصالالالالالالح قیمتی، موالالالالالتقل از وتالالالالالعیت درآمدی خانوار،  بن ین، 
که در این برنامه د درآمدکمبر معیشالالالت طبقات متوسالالالع و  کنندهنگرانپیامدهای  ارد 

کاالهای  محاسالالالالالباتی در مورد آن صالالالالالورت نگرفته اسالالالالالت. در موتالالالالالوع اصالالالالالالح یارانه 

                                                           
1 Windfall profits tax 
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ستمرار تخصیص ارز  سیاست حمایتی و عدم ا سیاست ارزی از  اساسی، از استقالل 
کاالهای اسالالاسالالی سالالخن  کاالبر  اعتباری و وام سالالرمایه در  شالالدهگفتهترجیحی به  و از 

است؛ اما همین رویه در  شدهگفتهو تولیدکننده سخن نهایی  کنندهمصرفگردد به 
اسالالالالالتقالل سالالالالالیاسالالالالالت انرژی از سالالالالالیاسالالالالالت حمایتی در مورد اصالالالالالالح نظام یارانه انرژی 

برای اع ا هدفمند و بهره مندی  ایبرنامهعالوه بر اینکه قرار نگرفته اسالالت.  موردتوجه
 شود.مختلف از یارانه انرژی دیده نمی مواوای اقشار

 توسعه و کالن اقتصاد سازیثبات جهت ساختاری اصالحات چهارم، در محور( 22
 بودجه در نفتی منابا بهینه مقدار از طراحی مدتکوتاهاولین برنامه  عنوانبهپایدار، 

 نقش افزودن و صندود اساسنامه نولی )اصالح بین هایبوتان بده گرفتن نظر در با
( سالالالالخن ثبات کم بر این  ،رسالالالالدنظر میبه اسالالالالت.  شالالالالدهگفتهسالالالالاز برنامه بند  روح حا

گذاری بلندمدت از یی صندود سرمایه«  صندود توسعه»پیشنهادی، تغییر ماهیت 
کاهش وابوالالالالالتگی دولت به نفت را دارد، به نقشکه جهت در خدمت  ابزاری، گیری 

اندازی به منابا صندود زمینه دست ،این تغییر نقش است.تراز سرمایه و مالی دولت 
که شدهبیاندر ترورت این تغییر چنین کند. را بیشتر می  از جلوگیری جهت»: است 

 بروز به منجر که نفتی درآمدهای کاهش یا افزایش از ناشی رکودی و تورمی مخرب آثار
 مختلف هایسالالالال بین و سالالالال طی اقتصالالالاد، کل و دولت در بودجه شالالالوک و نوسالالالان

 کشالالالور کالن اقتصالالالاد در نفتی درآمدهای سالالالازثبات نهادیی تا اسالالالت الزم شالالالوند،می
صندود »ساز برای در ایفای نقش ثبات میدان واقعیتآننه در  «.باشد داشته وجود

، اسالالتفاده از منابا صالالندود در شالالرایع شالالوک اقتصالالادی خواهد خوردرقم « ملیتوسالالعه 
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که  بودجه به نفت را  جدید برای وابوالالالالتگی مجدد و سالالالالازوکار مکانیوالالالالم عمال  اسالالالالت 
 آورد.فراهم می
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