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 مقدمه 
یکی از مهمترین . نقش دولت در جهت دهی به نوع و زمینه فعالیت های اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصاد قابل توجه است      

لی، از طریق نحوه هزینه کرد مخارج و تامین درآمدها بوده و نحوه اجرای آن، مسیرهای تاثیر گذاری دولت ها بر اقتصادی م

های ظالمانه امریکا و شرایط متغیرهای مهم اقتصادی از طرفی نظر به شدت گرفتن تحریم. اثرات توزیعی، تخصیصی و تثبیتی دارد

زی دولت الزم است فرایند بودجه ریزی با از جمله تورم و رشد اقتصادی و بیکاری و با در نظر گرفتن کاهش درآمدهای ار

 . حساسیت و دقت بیشتری انجام شود

 یعها و توزدر سطح استان یمل یو استفاده از درآمدها یعیاز منابع طب یبردار در بهرهطبق اصل چهل و هفتم قانون اساسی، 

به عبارت دیگر عدالت بودجه ای در . ته باشدیضی وجود داشتبع یدبانها و مناطق مختلف کشور، استان یانم یاقتصاد هاییتفعال

 .و امکانات الزم در دسترس داشته باشد یهو استعداد رشد خود، سرما یازهاهر منطقه فراخور ن مناطق باید به نحوی رعایت شود که

 .مرده شده استاز این رو در قانون اساسی توجه به نیازها و استعدادهای منطقه ای جزو وظایف دولت ها در تنظیم بودجه برش

جزو ... استان یزد با داشتن پتانسیل های مختلف آموزشی و پژوهشی، صنعتی، معدنی گردشگری و طبیعی و خدمات پزشکی و 

های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مانند بیکاری و تورم، نابرابری درآمد استان های با ظرفیت باال در کشور بوده اما شاخص

در . جتماعی بیانگر نیاز جدی به بازنگری در ساختار کالن اقتصاد و ازجمله نظام بودجه ریزی کشور استو مهاجرت و معضالت ا

دهد که مشکالت بودجه ریزی همین راستا نگاهی به تجربه ملی و مطالعات علمی در حوزه نقد نظام بودجه ریزی کشور نشان می

نفتی و  نگرش نادرست  -نی، بودجه ای، نمایندگی، مالحظات سیاسیهای چالش های مدیریتی، فنی، قانودر سطح کالن به دسته
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بنابراین کانون تفکر اقتصاد یزد ضمن اشراف بر تمامی موارد ذکر شده و . سازمانی قابل تقسیم است-به مسائل و مشکالت نهادی

 .پیشنهادی را ارائه دهد اذعان بر ضرورت پیگیری آنها در سطح کالن، درصدد است مشکالت خاص استان را مطرح و راهکار

 

 مسائل و راهکارها: وضع موجود 

 تفویض اختیارات ها؛عدم توجه به مزیت  
بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده بودجه از طریق اعتبارات کشوری تامین شده و سهم اعتبارات استانی از بودجه ناچیز        

. رات محلی را کاهش داده و نقش و قدرت مسئولین استانی را از بین می بردها در استفاده از ابتکااین موضوع اختیار استان. است

 .این موضوع دو آسیب برای اقتصاد به همراه خواهد داشت

ها و قابلیت های محلی در یک سیستم متمرکز و محدود که اطالعات قابل ها، فرصتاول این که شناسایی نیازها، محدودیت

 . کالت روزانه هر استان از نزدیک سرو کار ندارد به سختی امکان پذیر استقبولی از منطقه نداشته و با مش

دوم اینکه در چنین شرایطی مسئولین استانی تنها اجرا کننده برنامه ها و بودجه هایی هستند که در مرکز در مورد آن تصمیم گرفته 

مسئولیت خود در ساختار نظام پاسخگویی طفره رفته و  از این رو مسئوالن محلی می توانند به بهانه نداشتن اختیار، از. شده است

رابطه میان دولت و مردم یک رابطه یک سویه از سوی دولت به سمت مردم شده و مسلما همکاری و اعتماد و سرمایه اجتماعی 

 .سطح کالن را کاهش می دهد

و عدم توجه ... درمانی، حمل و نقل و از این رو و باتوجه به مزیت های استان مانند آموزش و پژوهش، گردشگری، خدمات 

خاص به این موارد تا کنون، نیاز است که سازوکارهایی در جهت افزایش اختیارات استانی به منظور تخصیص بودجه برمبنای 

ل در این راستا پیشنهاد می شود مواردی از جمله انعطاف پذیری در جابجایی اعتبارات بین سرفص. مزیت های محلی اندیشیده شود

 .های مختلف مبتنی بر تصمیم گیری محلی مورد توجه قرار گیرد

 

 استانی های دارایی فروش از ناشی درآمدهای در استان سهم تعیین 

 استانی بودجه انتشار در شفافیت 

 یابند دست دخو ای توسعه هایهدف سایر به تا کندمی کمک هادولت به که ابزاری به عنوان بلکه هدف یک عنوان به نه شفافیت      

 مالی عملکرد هستند، شفاف خود مالی امور در که هاییدولت که است واقعیت این دهنده نشان جهانی های تجربه. گردد می مطرح

 از نشان شده منتشر اطالعات و آماری های داده وجود، این با. اند داشته را فساد از پایینتری سطوح و پایینتر استقراض های هزینه بهتر،

 مختلف، موضوعات بودن حساس و محرمانگی ادعای با مصونیت این. دارد بودجه کرد هزینه ریز انتشار از دولتی های سازمان تمقاوم

 دیگر طرف از. بفشرد را ایران اقتصاد گریبان امروزه اختالس و فساد نجومی، های دریافت جمله از مشکالت برخی که شده این به منجر

 .دهدمی کاهش را تخصیصی و اقتصادی کارایی و داشته نگه دور ذینفعان و علمی نخبگان توسط نقد زا را آن بودجه، نبودن شفاف

 متوازن بودجه اجرای جهت ای بودجه عدالت معیارهای لحاظ به استانی بین مقایسه یک قامت در استان بودجه سازی همچنین شفاف

 .بود خواهد سازنده و دمفی استان اقتصادی های بخش در تولید بیشتر رونق بر مبتنی
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، بررسی جایگاه استان در 8گردد با توجه به اینکه بخش محدودی از منابع و مصارف قانون بودجه به صورت استانی تعریف می      

بایست  به منظور بررسی دقیق می. کشور براساس ردیف های مربوط به اعتبارات استانی در بودجه با تورش همراه خواهد بود

از این رو الزم است . جایگاه استان مالک عمل قرار گیرد  بارات استانی و ملی که در استان هزینه می شود برای ارزیابیمجموع اعت

بدیهی است با در . بندی شده تدوین، منتشر و در اختیار محققین و صاحبنظران قرار گیرد این اطالعات به صورت شفاف و دسته

باحث مربوط به عدالت در تخصیص بودجه و تخصیص کارا و اثر بخش را در سطوح بین اختیار داشتن این اطالعات می توان م

 یزد استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان که گرددمی پیشنهاد رو این از . استانی و در حوزه های مختلف اقتصادی بررسی نمود

 . نماید منتشر تفکیک به 8933 سال در را بودجه عملکرد گزارش و شده ها استان سایر پیشقدم استانی بودجه آمار انتشار در

 

 هدایت بودجه استان بر اساس مزیت ها 

 یزد میراث جهانی -گردشگری 
 یدارد که اوج تجلو طبیعی  یباستان ی،خیتار اماکن نهیزم در یا مالحظه قابل یها تیظرف و ها تیقابل یذات لحاظ به زدیاستان  

 یها تیبا حرکت به سمت ظرف یذات یها تیظرف نیا. باشدیم یونسکودر  یجهان یراثم به عنوان زدیشهر  تاریخی بافتآن ثبت 

 جادیبه لحاظ درآمد و ا یسازد تا توسعه صنعت گردشگر یامکان را فراهم م نیاز ابعاد مختلف ا یدر حوزه گردشگر یاکتساب

 نیب یو حت یمل ،یمنطقه ا ،یاستان تیمز کی یناتوجه داشت  دیبا. قرار دهد یممتاز تیرا در موقع زدیاستان  داریاشتغال پا

اما روشن است . داستفاده الزم را ببرن یجهان راثیم نیاز ا یالملل نیتا کشور و جامعه ب می سازدامکان را فراهم  نیبوده و ا یالملل

 تیوضع در یگردشگر نهیزم در خود یاکتساب و یذات یها تیظرف از استفاده یبرا افزار نرم و افزار سخت لحاظ به زدیکه شهر 

  .ستین یمناسب

و حفظ و ی و نرم افزار یسخت افزار ملزومات در جهت توسعهدولت  ،گذرد یم یثبت جهاناین از دو سال از  شیباگرچه 

از این رو . است نداشته بر موثر یعمل یها گام یمل یها فیرد و یاستان بودجه در زدی شهر یفرهنگ و یخیحراست از بافت تار

نهاد می شود در بعد سخت افزاری برای مواردی از قبیل توسعه حمل و نقل هوایی ملی و بین المللی و در بعد نرم افزاری برند پیش

 یالملل نیو ب یامر مل نیا یاعتبار مشخص و مجزا از بودجه استان برا فیرد یک سازی مورد توجه قرار گیرد و همچنین نیز تعیین

 .توصیه می شود

 

 حوزه انرژی 
با وجود موضوعات مطرح شده در مورد مزیت های استان در حوزه انرژی، از آنجا که پروژه های اصلی در این زمینه با هزینه      

های مالی زیاد تامین مالی شده و در مورد اثرات آن بر اشتغال و درآمد نقدهایی مطرح است به نظر می رسد الزم است سیاست 

گذاری های خرد متناسب با اقلیم استان یزد به جای مگا پروژه ها مد نظر قرار  حمایت از سرمایه های مربوط به این بخش در قالب

                                                           
این در حالی است که در الیحه  .درصد از توزیع استانی بودجه عمومی ارائه شده است 3فقط  8931سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سال  بر اساس اعالم 8

اگر چه تصویر کاملی نیست لیکن گامی بسیار مهم و رو به جلو محسوب می . ی بودجه عمومی ارائه شده استدرصد از توزیع استان ۶۴حدود  8933بودجه سال 

 .شود
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از طرف دیگر به نظر می رسد که درصدی از بودجه های تحقیقاتی مراکز مربوطه به تحقیق و توسعه و ترویج روش های . گیرد

 . هدایت گردد مناسب برای اصالح الگوی مصرف 

 

 

 ودجه ملی در حوزه سالمت تخصیص  منابع ب 

درصدی به  ۶4-99مراجعه حدودا )توجه به سهم باالی مراجعان از استان های دیگر به مراکز بهداشتی و درمانی استان  با

شود و ناکافی بودن ظرفیت حوزه بهداشت و درمان استان برای پاسخگویی به متقاضیان، پیشنهاد می( مراکز درمانی دولتی

  .مالک قرار گیرد -به جای جمعیت–ه استانی و ملی به این بخش، بر اساس تعداد مراجعین مبنای تخصیص بودج

 

 ای بودجه مالی تامین های ظرفیت از استفاده  

اعتبارت نقدی هزینه )مطالعه اسناد بودجه در سالهای اخیر نشان می دهد که عالوه بر منابع مالی متعارف موجود در قانون بودجه     

، بخش قابل توجهی از منابع مالی به صورت غیر متعارف و از طریق ابزارهای مالی جدید (ای ارایی های سرمایه ای و تملک د

اوراق مالی اسالمی ریالی، اوراق مالی اسالمی ارزی، اسناد تسویه خزانه و اوراق صکوک، فاینانس، مولد سازی دارایی های )

 . تعریف شده است...( بخش خصوصی و  –ومی دولت، اوراق مشارکت، قراردادهای مشارکت بخش عم

 مالی اوراق انواع تومان میلیارد هزار 13 انتشار 31 سال بودجه الیحه در دولت مالی، تامین در شده مطرح های محدودیت به نظر   

 اجرای و ها بدهی هتسوی به مربوط تومان میلیارد 4۵۵ و هزار ۲۷ میزان، این از که داده قرار کار دستور در را( صکوک) اسالمی

 ها استان برداری بهره میزان اما. است شده گرفته نظر در اسالمی مالی ارزی اوراق به مربوط دالر میلیارد سه و ها پروژه و ها طرح

 متنوع های مکانیزم از استفاده در ناکارآمدی دهنده نشان موضوع این. ۷است بوده محدود بسیار تاکنون مالی تامین روش این از

 منابع جذب در اجرایی های دستگاه کلیه عملکرد بهبود به نسبت مستمر فرایند یک طراحی با است الزم رو این از .است مالی مینتا

 . گردد اقدام استان در ها مکانیزم این بر مبتنی مالی

 

 بودجه در خصوص اصالح ساختاری موضوعات بندی اولویت 
ب برای استان یزد اصالحاتی در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نظام بودجه ریزی مطلو  جهت استقرار یک     

به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کنونی و در جریان بودن طرح اصالح ساختار بودجه کشور، آن قسمت از  . قابل عملیاتی شدن است

 33در کوتاه مدت و مشخصا تدوین بودجه سال . اصالحاتی که در یک بازه زمانی کوتاه مدت قابل اجرا هستند مورد توجه است

استانی از یکسو و مخارج با نتایج از سوی دیگر  و اولویت دادن به مشکالت استان یزد سازگاری هرچه بیشتر بودجه با سیاست ها

ل بودجه برای تحقق هدف فوق الزم است کلیه مراحل تهیه، تدوین، تصویب، تخصیص، اجرا و نظارت و کنتر.  مورد تاکید است

عالوه بر این در فرایند تدوین بودجه . استان بر پایه یک نظام اطالعاتی کارآمد و شفاف با مشارکت نخبگان استانی انجام شود

استان الزم است از اعمال سلیقه های شخصی در تعیین سقف اعتبارات دستگاه های اجرایی پرهیز شده و با حذف تخصیص های 

بدیهی است با گذر از شرایط . تخصیص منابع بر حسب اولویت های توسعه ای استان صورت گیرد مبتنی بر مولفه های سیاسی،
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کنونی اقتصاد کشور و تدوین نهایی طرح اصالحات ساختاری بودجه مورد نظر حاکمیت، می توان وارد فاز اصالحات نظام 

ز موارد ضروری در این مرحله، ارزیابی های بودجه یکی ا. بودجه ریزی استان یزد در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت شد

یکی دیگر از این موارد، تغییر شیوه یا پایبندی به . استان به لحاظ عدالت بودجه ای در مقایسه با سایر استان های کشور خواهد بود

برای فعاالن اقتصادی تامین  بودجه ریزی غلطان یا مداوم است که منجر به ثبات اقتصادی شده و امکان برنامه ریزی بلند مدت را

 .  می کند

 

 کارشناسی بدنه تقویت 
رسد فعالیت آنها محدود به تکمیل موافقت نامه در  علیرغم وجود کارشناس بودجه در کلیه دستگاه های اجرایی، به نظر می     

از این ظرفیت جهت جذب  در حالی که می توان با ساماندهی مناسب. چهارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه شده است

لذا پیشنهاد می گردد ضمن تقویت علمی و تجربی کارشناسان . حداکثری منابع مالی تعریف شده در قانون بودجه استفاده نمود

بودجه دستگاه های اجرایی و ارتقای جایگاه سازمانی آنها، با ایجاد یک شبکه دانش در سطح استانی و ملی، در راستای جذب 

های دولتی و نهادهای عمومی  های اجرایی دولتی، شرکت بایست کلیه دستگاه این شبکه می. ع بودجه اقدام گرددحداکثری مناب

 . غیر دولتی را در بر گیرد

 

 بودجه توازن رعایت 
 بررسی روند تغییرات درآمد استانی تعریف شده برای استان یزد بیانگر آن است که اخیرا رشد درآمدهای استان بیشتر از     

به نظر . میانگین کشوری بوده و این موضوع سبب شده است که سهم استان یزد در تامین منابع درآمدی بودجه کشور افزایش یابد

لذا . می رسد این افزایش متناسب با ظرفیت های درآمدی استان و شرایط اقتصادی حاکم بر فضای کسب وکار استان نباشد

 . ی قرار گرفته و اقدامات الزم در جهت کنترل رشد درآمدها  صورت پگذیردگردد این موضوع مورد واکاو پیشنهاد می

 


