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 دهيكچ

در سال  يعانات گازيام و مخنفت  يدر روز برا هكون بشيليم 6/2حدود به صادرات  يابيدسترغم به .1

رسد برخي اقالم درآمدي ازجمله نظر ميبه انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتيچشم و يجار

دولت در  يمنابع بودجه عمومتوان گفت قق نشده و در نتيجه ميطور كامل محدرآمدهاي مالياتي، به

 . است يبرآوردشيبدچار  ،1397 سال حه بودجهيال

و نسبت به  درصد 10، بيش از 1396 سال نسبت به قانون بودجه 1397 سال حه بودجهيدر ال ياتيمنابع مال .2

 ياتيمال يفته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهاايش يافزادرصد  20حدود  يرد سال جاركعمل ينيبشيپ

  .ال آن محقق شوديارد ريليهزار م 1.241رود حدود يه انتظار مكال است يارد ريليهزار م 1.287حدود 

 1397حه بودجه سال ي)با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي( در ال يمجموع منابع نفت .3

رسيده  اليارد ريليهزار م 1.333به بيش از درصد رشد داشته و  10حدود ، 1396ن بودجه سال نسبت به قانو

 است كه با توجه به وضعيت بازار نفت تحقق آن دور از دسترس نيست.

 1زان يبه م 1396نسبت به قانون بودجه سال  1397تگي بودجه به نفت در اليحه بودجه سال وابس .4

 .است رسيده درصد 36و به افته است يش يدرصد افزاواحد 

ور شك يه در تحقق منابع بودجه عمومك ييهاتيشور و عدم قطعك يط اقتصاديدر مجموع با مالحظه شرا

در مجلس هاي درآمدي بودجه رديف تصويب( وجود دارد الزم است در ر درآمدهايو سا ياتيمال يدرآمدها)ازجمله 

اي هبيني شده در رديفشوراي اسالمي دقت شود و مجلس شوراي اسالمي ضمن پرهيز از افزايش منابع پيش

 . ر افتديتأخمنابع به  يتا وصول قطع ياز مصارف بودجه عموم يبخشاي سازوكاري پيشنهاد كند تا بودجه

 

 مقدمه

 ين سند ماليترمهم عنوانبهبودجه هايي دارد. قبل تفاوتنسبت به سنوات  1397بودجه سال  حهيال

ه كن آنضم .ها را فراهم آوردآن يينه اجرايزمبايد  ين باالدستيشور و در انطباق با اسناد و قوانكساله كي

، يهمچون رشد اقتصاد ييهاشور، در حوزهك مدتكوتاهبرنامه  عنوانبهودجه ن بياهداف مدنظر از تدو

ع مناباز  يلكل يارائه تحلبراي گزارش حاضر تأثيرگذار است.  يرفاه و عدالت اجتماع يثبات و ارتقا

 . تهيه شده است 1397حه بودجه سال يدولت در ال يعموم

 كل كشور 1397بررسي اليحه بودجه سال 

 . منابع بودجه18

 )ويرايش اول(
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 شوركل كنابع بودجه م يلكساختار 

 شوركل ك. منابع بودجه 1

هزار  11.949معادل  1397در سال  يدولت يهاتكشردولت و بودجه  يعموم بودجه از لكمتش شورك لكبودجه  منابع

رخوردار درصد ب 7/3معادل  ياز رشد 1396نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال  هك شده ينيبشيپ الير ارديليم

  .است درصد 3/0با  برابر زين يدولت يهاتكشر ودرصد  5/6دولت  يعموم بودجه با ارتباط در وركاست. رشد مذ

 

 1397حه بودجه سال يشور در الكل كمنابع بودجه  يلك يشما. 1نمودار 
 ميليارد ريال( هزار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولت يعموم . منابع2

و  ياهيسرما يهاييدارا يل از درآمدها، واگذاركمتش 1397حه بودجه سال يدولت در ال يمنابع عموم

ه نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال كشده  ينيبشيال پيارد ريليهزار م 3.680معادل  يمال

نده، يدر سال آ يدرصد 10ه با احتساب نرخ تورم كدرصد برخوردار است  6بالغ بر  يشياز افزا 1396

رد منابع كملع ينيبشين نسبت به پك، لاست يصورت واقعهدولت ب يبودن بودجه عموم يانگر انقباضيب

 بودجه كل كشور

11.949 

 درآمدهاي اختصاصي

568 
 

 بار منظور شده كسر اقالم دو

439 

 منابع عمومي دولت

3.680 

 دولتي هايشركت بودجه

8.139 

 بودجه عمومي دولت

4.249 

هاي ماليواگذاري دارايي  

681 

 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي

1.065 

 

 درآمدها

1.934 
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گفتني باشد. يبرخوردار م يدرصد از رشد اسم 24، بالغ بر 1396دولت در قانون بودجه سال  يعموم

عمدتاً ر )يناپذاعتبارات اجتناب نيتأمضرورت رت عدم تحقق كامل منابع عمومي و با توجه به است در صو

زان يم 1. در جدول خواهد يافتكاهش  ياهيسرما يهاييدارا كص اعتبارات تمليتخص عمالً( يانهيهز

و قانون بودجه  1397دجه سال حه بويدولت در ال يل منابع عموميذ ياز سه بخش اصل كيو سهم هر

 رد هر بخش ارائه شده است:كعمل ينيبشيمه پيبه ضم 1396سال 

 

  1397حه بودجه سال يدولت در ال يعمده منابع عموم يسه اجزاي. مقا1جدول 

 ال و درصد(يارد ريلي)هزار م   1396و قانون بودجه سال 

 شرح

 حهيال رشد 1397 1396

 قانون به 1397

1396 

 1397 حهيال رشد

 ينيبشيپ به

 1396ردكعمل
 قانون

 ردكعمل

 ماهه8

 ينيبشيپ

 سال ردكعمل
 حهيال

 ينيبشيپ

 ردكعمل

 20 11 1771 1934 1609 840 1741 درآمدهاـ  قسمت اول

 28 -10 1018 1066 835 539 1189 ياهيسرما يهاييدارا يواگذارـ  قسمت دوم

 28 27 700 681 530 351 537 يمال يهاييدارا يواگذارـ  سمت سومق

 24 6 3489 3680 2974 1731 3467 دولت يعموم منابع جمع

 شود(.ير مكآن ذ يه در ادامه مبانكمختلف و محاسبات گزارش ) يهاسالدولت در  يمال يهاگزارش خذ:أم

در سرجمع واگذاري دارايي مالي  «5»تبصره  «ح»هزار ميليارد ريال اوراق موضوع بند  50بلغ م 1397در اليحه بودجه سال  توضيح:

 است. شده عملكرد نسبت به رقم اليحه  بينيپيشلحاظ نشده است كه اين امر موجب بيشتر شدن 

 

دولت )شامل سود سهام  تيكحاصل از مال يدرآمدها ،ياتيمال يدرآمدها ،1397بودجه سال  حهيال در

 يهافرآورده و نفت از حاصل منابعمتفرقه،  يدرآمدهادولت(،  تيكمال از حاصل منابع ريو سا يدولت يهاتكشر

منابع  يهابخش نيمهمتر يمل توسعه صندوق از استفاده از حاصل منابع و يمال اوراقمنابع حاصل از فروش  ،ينفت

 يعموم منابع از اول قسمت دشويم مشاهده 1 جدول از هك همچنان .دهنديم اختصاص خودبهدولت را  يعموم

 نسبت دهديم اختصاص خودبهرا  وركمذ منابع از درصد 53 هك ندهيآ سال بودجه حهيدرآمدها، در ال يعنيدولت 

 1396سال  ردكعمل ينيبشيپ به نسبت وركمذ رشد ،استدرصد رشد برخوردار  11از  يجار سال بودجه قانون به

ل منابع حاص ديگر عبارتبه ايو  ياهيسرما يهاييدارا يواگذار است ركذ شايان. افتيخواهد  شيدرصد افزا 20به 

 به نسبت نكل ،شده ينيبشيپ يجار سال مصوب رقم از متركدرصد  10 يگاز عاناتياز صادرات نفت خام و م

دولت را  حهيال يعموم منابع از درصد 29 مجموع در و است شده برخوردار رشد درصد 28 از ردكعمل ينيبشيپ

 حهيدر ال يدولت يهاتكشر سهامدولت و منابع حاصل از فروش  ياستقراض منابع. است داده اختصاص خودبه

درصد  19معادل  يبا سهم نيز گردنديم يبندطبقه يمال يهاييدارا يواگذار عنوان تحت هك 1397بودجه سال 

 مصوب رقم به نسبت هك ينحوهب است شده گرفته نظر در الير ارديليهزار م 681دولت، معادل  ياز منابع عموم

 .است شده برخوردار رشد درصد 28 و 27 زا بيترتبهآن  ردكعمل ينيبشيپ و 1396 سال بودجه قانون

 2شرح جدول به 1397حه بودجه سال يدر ال آنهان روند يو همچن 1396ور در سال كمذ ياجزا

 ده است:شارائه 
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 1396و قانون بودجه سال  1397حه بودجه سال يدولت در ال يمنابع عموم ي. اجزا2جدول 
 ال و درصد(يارد ريلي)هزار م

 شرح

 حهيال رشد 1397 1396

 قانون به 1397

1396 

 1397 حهيال رشد

 ينيبشيپ به

 1396 ردكعمل
 قانون

 ردكعمل

 ماهه 8

 ينيبشيپ

 سال ردكعمل
 حهيال

 ينيبشيپ

 ردكعمل

  11 1241 1287 1074 1164601 ياتيمال يدرآمدها

  6 130 160 110 15147 يدولت يهاتكسود سهام شر

  -41 70 73 60 12439 ت دولت يكر منابع حاصل از ماليسا

 38 330 414 365 301154 (متفرقه و جرائم خدمات، و االهاكر درآمدها )فروش يسا

  -11 1010 1010 830 1139537 ينفت يهامنابع حاصل از نفت و فرآورده

  0 8 15 5 153 رمنقولياموال منقول و غ فروش

  14 0 40 0 350 ياهيسرما يهاييدارا كتمل يهاطرح يواگذار

  12 435 385 395 345271 ت و اسناد خزانه و صكوككفروش اوراق مشار

  -42 45 61 50 10525 هاواگذاري ساير و هكالشرسهم ،يدولت يهاتكشر يواگذار

  176 210 210 76 7649 يمل توسعه صندوق از استفاده

  127 10 25 9 116 مالي هايدارايي واگذاري ساير

  6 3489 3680 2974 34671731 دولت يعموم منابع جمع

 دولت و محاسبات گزارش. يگزارش مال خذ:أم

 

 . درآمدها1-2

 ي، درآمدهاياجتماع يهاكمكاز  يناش ي، درآمدهاياتيمال يبخش است: درآمدها 6درآمدها شامل 

حاصل از جرائم و  ياالها و خدمات، درآمدهاكحاصل از فروش  يت دولت، درآمدهايكحاصل از مال

طور ه در ادامه بهك استن بند يها خود شامل چندن بخشياز ا كيمتفرقه. هر يخسارات و درآمدها

 شده است.  پرداخته آنهال يمربوط و تحل يبه ارائه آمارها مبسوط

 ياتيمال يدرآمدها( الف

 ينسبت به قانون بودجه سال جار يدرصد 11از رشد  ياتيمال يدرآمدها 1397حه بودجه سال يدر ال

رد كين ارتباط اگرچه روي( برخوردار شده است. در ا1396رد سال كعمل ينيبشيدرصد نسبت به پ 20)

اقتصاد از  يريپذبر ضرورت ارتقاي توان ضربهيمبن ياقتصاد مقاومت يلك يهااستيدولت در انطباق با س

( برنامه 6م ماده )كح يدولت و اجرا ين ماليدر نظام تأم ياتيدار ماليپا يش سهم درآمدهايمحل افزا

و  است رنامهب انيبودجه به نفت تا پا يدولت و قطع وابستگ ياصالح نظام درآمدبر يششم توسعه مبن

 ييو اجرا يقانون يدر حوزه اصالح ساختارها يتير اقدامات حائز اهمياخ يهاسال ين خصوص طيدر ا

جاد يتوان به عملياتي كردن برخي از مراحل اين آن ميمهمتر ازجملهه كانجام گرفته است ) ياتينظام مال

ها يبرآوردشيب يبه جهت برخن كل ،(كرد... اشاره ان ويمؤد ييداراو  يردك، عمليتيگاه اطالعات هويپا

 1396سال  اقتصادين شرايط يات بر درآمد و همچنيو مال افزودهارزشات بر يمربوط به مال يدرآمدها ازجمله

ي هاسياستو از سويي  1397در سال  آن بر سود و ماليات عملكرد يگذارتأثيرها و دهي برخي شركتو زيان

 محقق نشود. 1397اليحه بودجه در سال  ياتيمال يرسد بخشي از درآمدهاينظر ممهار تورمي دولت، به
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 1397حه بودجه سال يدر ال ياتياز ارقام مال يلك ينما

)منابع  ياتيمال يدرآمدها عنوانبه اليارد ريليهزار م 1.287معادل  1397حه بودجه سال يدر ال

مصوب در قانون بودجه سال  ياتيمال ين رقم نسبت به رقم درآمدهايشده است. ا ينيبشي( پيعموم

 يوصول يدرصد داشته است. با توجه به روند فعل 11حدود  يال( رشديارد ريليهزار م 1.164) 1396

 داتياقدامات و اتخاذ تمه يدر صورت انجام برخن يو همچن 1396ال در س ياتيمال يدرآمدها

به  يو دسترس ميمستق يهااتيمالرر قانون كم 169و  (169)مواد  قيدق ياجرا ازجملهمناسب 

از  و افزودهارزشبر  اتيمال قيتعم و ياتياهش فرار مالكتبع آن بهو  ياتيمال انيمؤد ياطالعات مال

م كحا يودكط رين با مدنظر قرار دادن شرايو همچن يرقمكت تورم تيريرد دولت در مدكيرو ييسو

 1.241 ، بالغ بر1397سال  يبرا ياتيمال يه درآمدهاكاز آن است  يكحا هياول ينيبشيپبر بازار، 

شده در  ينيبشيال در ارقام پيارد ريليهزار م 45ن اساس حدود يه بر اكشود  محقق الير ارديليم

به عدم ت ين امر خود در نهايوجود دارد. ا يبرآوردشيب 1397سال  ياتيمال يمجموع درآمدها

 ياتيمال يدرآمدها كيكبه تف ياتيمال يب درآمدهايكتر 3خواهد شد. جدول منجر تحقق منابع 

 دهد.يم را نشان ميرمستقيم و غيتقمس

 

 1397-1393 يهاسال يآن ط ياصل يو اجزا ياتيمال يعموم يب درآمدهايك. تر3جدول 
 ال و درصد(يارد ريلي)م

  

1393 1394 1395 
 مصوب

 1396 

1396 

 بيني)پيش

 (عملكرد

1397 

 )اليحه(

1397  

 بينيپيش)

 عملكرد( 

  رشد

  1397 اليحه

 1396 قانون به

  رشد

  1397 اليحه

  بينيپيش به

 1396 عملكرد

 حقوقي اشخاص ماليات

 درآمد بر ماليات

 ثروت بر ماليات

 مستقيم

 خدمات و كاال بر ماليات

 واردات بر ماليات

 غيرمستقيم

 كل

 و محاسبات گزارش. 1397حه بودجه سال يمختلف، ارقام ال يهاسال يدولت ط يرد مالكعمل يهاگزارش :خذآم

 

 ياتيمال يدر مورد برآوردها يمالحظات

 ر د ياتيمال ياست. درآمدها يد ناخالص داخليشور تولكدر اقتصاد هر  ياتيمال يدرآمدها يه اصليپا

د يت توليلذا وضع ،ن خواهد شدييتع 1396در سال  يرد فعاالن اقتصادكعمل يمبناز برين 1397سال 
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با توجه  1رد.كن خواهد ييرا تع 1397ال در س ياتيمال يزان درآمدهاي، م1396در سال  يناخالص داخل

توان انتظار داشت ينم ير و سال جارياخ يهاسال يط ياقتصاد يهاتيفعالم بر كحا يودكط ريشرابه 

موضوع  نيبه ا يياعتنايابد. بيقابل توجهي ش ياقتصاد( افزا كيك)سهم دولت از  ياتيمال يه درآمدهاك

 اتي،هاي مالياي براي گسترش پايه مؤديان، افزايش نرخ)بدون داشتن برنامه ياتيمال يش درآمدهايو افزا

 يصاددار اقتان شناسنامهيبر مؤد ياتيتواند فشار ماليها و...( م، كاهش سطح معافيتياتياهش فرار مالك

ن روش جز بدتر شدن يش دهد. ايفزا( را ايردولتيغ يخصوص اشخاص حقوقو به ي)مانند اشخاص حقوق

 نخواهد داشت.  ياي در پشور نتيجهكجه اقتصاد يفعاالن و در نت يط اقتصاديشرا

 ت. اس ياتيمال ينده دومين جزء مؤثر بر درآمدهايحه بودجه سال آيدر ال يردولتيغ يات اشخاص حقوقيمال

نسبت به  1396ماهه سال  8هاي بورسي در سود شركتدرصد(  7ف )يدر اين خصوص با توجه به رشد ضع

هاي مالياتي هاي توليدي و اعطاي برخي معافيتضرورت حمايت از بنگاهو از سويي  2دوره مشابه سال قبل

در قالب قانون رفع موانع توليد، تحقق كامل منابع اين بخش مورد ترديد است. تداوم شرايط ركودي اقتصاد 

 يدرصد 26نيز مزيد بر علت است. عدم تحقق  1397و  1396 هاياقتصادي در سال يهابخشدر برخي 

 ن مدعاست. يماهه شاهد ا8نسبت به مصوب  يماهه سال جار 8در  هااتيمالن بخش از يا

  نسبت به مصوب بودجه سال  1397حه بودجه سال يدر ال ياتيمال يدرآمدها يدرصد 11رشد

حه يحالي است كه در الافزوده است. اين درات بر ارزشيمال يدرصد 8ز رشد ا يعمدتاً ناش 1396

تغييري نداشته است. تحقق ماليات  1396افزوده نسبت به سال نرخ ماليات بر ارزش 1397بودجه سال 

به چند عامل رشد اقتصادي  1397افزوده با فرض ثبات نرخ اين نوع از ماليات در سال بر ارزش

(، نرخ تورم و ميزان توفيق سازمان امور 1397شاخصي براي افزايش مبادالت اقتصاد در سال عنوان )به

ور و كمالياتي در گسترش پايه و تعداد مؤديان مشمول اين قانون بستگي دارد. با توجه به موارد مذ

نابع م املكهمچنين لحاظ توانايي سازمان امور مالياتي در گسترش مؤديان مشمول اين قانون، تحقق 

به مصوب دوره  يماهه سال جار 8ن بخش در ياست تحقق منابع اگفتني د است. ين بخش مورد ترديا

 درصد بوده است. 86

 بيني تحقق باالي اين رديف دليل پيشتوان گفت بهدرخصوص رديف درآمدي ماليات بر واردات مي

سال درصدي رقم مندرج در اليحه بودجه  09/10درصدي(، رشد  107)تحقق حدود  1396در سال 

بيني عملكرد سال جاري چندان دور از ذهن نيست. البته اين رقم در صورتي نسبت به پيش 1397

ي اقتصادي دولت در حوزه واردات، انقباضي و معطوف به كنترل واردات هاسياستمحقق خواهد شد كه 

ايجاد محدوديت در واردات نباشد. با در نظر گرفتن فروضي  هاي باال و ياتعرفهرسمي از طريق وضع 

                                                 

 درآمدهاي پايه زيرا ،نيست صادق افزوده(ارزش بر ماليات )بخش مالياتي درآمدهاي از درصد 23 حدود درباره موضوع اين البته .1

 قانون مشمول مبادالت چهارميك و 1397 سال مبادالت( )حجم چهارمسه شود.مي تقسيم بخش دو به افزودهارزش بر ماليات

  است. 1397 سال در افزودهارزش بر ماليات درآمدي رديف وصولي اصلي پايه افزودهارزش بر ماليات

 .1396 ماهآبان -تهران بهادار اوراق رسبو سازمان -بهادار اوراق بازار ردكعمل گزارش .2
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با  1396بيني واردات در سال درصدي نسبت به پيش 09/10ميليارد دالري )رشد  56جمله واردات از

درصدي و ارزش  45/11بيني شده سال جاري ميليون دالر(، ثبات نرخ تعرفه واقعي پيش 51.339رقم 

عنوان ميليارد ريال، به 226.500ه حدود كشود يم ينيبشيبودجه، پ ريالي مندرج در 35.000دالر 

ميليارد ريال مندرج در اليحه  230.190قابل تحقق باشد كه با رقم  1397ماليات بر واردات در سال 

تفاوت اندكي دارد. شايان توجه است كه هرگونه افزايش رقم ماليات بر واردات در فرآيند بررسي اليحه 

 اي در سال آتي بيانجامد.تواند به عدم تحقق اين رديف بودجهدر مجلس مي بودجه

 

 ت دولتيكحاصل از مال يب( درآمدها

مختلف است.  يهادولت در بخش انهيگرايتصد يهاتيت دولت ماحصل فعاليكحاصل از مال يدرآمدها

و درآمد حاصل از  يدولت يهاتكشرهام دو جزء عمده سود س يت دولت دارايكحاصل از مال يدرآمدها

 مختلف است.  يهات دولت در بخشيكمال

 ،يابراز سهام سود شامل مختلف جزء سه مجموع 1397 سال بودجه حهيال در هاتكشرسهام  سود

هزار  151، بالغ بر 1396است. در قانون بودجه سال  يردولتيغ يهاتكشرمعوقه و سود سهام دولت در 

رد كشود عمليم ينيبشيه پكمعين شده است  يدولت يهاتكشرمنابع حاصل از سود سهام  الير ارديليم

 منابع نيا 1397سال بودجه  حهيبرسد. در ال الير ارديليهزار م 110به  1396سال  انيبخش تا پا نيا

 سال ردكعمل ينيبشيپنسبت به  يصددر 45و  ينسبت به قانون بودجه سال جار يدرصد 6 شيافزا با

از آن با عدم  يبخش رسديم نظربهه كشده است  ينيبشيپ الير ارديليهزار م 160 زانيم به 1396

 بخش هكنيا به توجه با يدولت يهاتكشرسود سهام  يدرصد 45 شيافزا درباره. شودتحقق مواجه 

 و 1397بودجه سال  حهيال در باشد،يم رانينفت ا يمل تكشر به مربوط هامس سود افتياز در ياعمده

 سهام سود نكل آن، سود شيافزا نيهمچن و وركمذ تكشر يمنابع درآمد يدرصد 9 شيافزا رغمبه

 يمل تكشر مختص موضوع نينداشته است. ا يرييتغ يآن نسبت به بودجه سال جار يبرا شده منظور

 وعموض نيا مشمول زيگاز ن يمل تكشر ازجملهمهم  يهاتكشراز  ياريبس هكبل ،باشدينم رانيفت ان

با  رسديمنظر به 1397 سال بودجه حهيال در درآمدها از بخش نيا ردكعمل ينيبشيپ پيرامون. است

ز منابع ا يبخش بالطبع و نباشد برخوردار املكاز تحقق  ليرح ذشبه عوامل يبرخ يگذارتأثيرتوجه به 

 :شودمواجه  يسركبودجه با 

درصد( به حساب  50 ها )با سهم كمتر ازسود سهام دولت در برخي از شركت كردنمنظور  -

 ؛افزايش سرمايه و عدم واريز آن به خزانه

 ؛ودي حاكم بر بازار در سال جاريدليل شرايط ركبه سوددههاي ده شدن برخي شركتزيان -
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ژه منظور يآنها سود و يه براك ييهاتكشر يبرخ كردنخارج و  1تصويب برخي قوانين و مقررات -

 .ياز شمول قانون محاسبات عموم شده

 الير ارديليهزار م 124معادل  1396 در قانون بودجه سال دولت تيكمنابع حاصل از مال ريسا

 دايرقم تحقق پ نياز ا الير ارديليهزار م 60، يجارسال  انيشود تا پايم ينيبشيه پك تاسشده  نيمع

 الير ارديليهزار م 73 ن بخش از درآمدها،يا يبرا 1397 سال بودجه حهيشده در ال شنهاديند. رقم پك

هزار  70حدود شود يم ينيبشيه پك( 1396 سال ردكعمل ينيبشيدرصد رشد نسبت به پ 22) است

ن بخش يدر ا 1397سال حه بودجه ير رقم الياهش چشمگك يل اصليدل. شودميليارد ريال آن محقق 

 زجملهاف يار ضعيرد بسكا با عمليرد و كفاقد عمل يهافيرد يحذف برخ ينسبت به رقم مصوب سال جار

واگذاري، استخراج و فروش ، بدهي معوقه اپراتورهاي مخابراتي عادن،م يبردارحق انتفاع پروانه بهره

                                                 

 قانون به مواد يبرخ الحاق قانون (3) ماده و شورك يمال نظام يارتقا و ريپذرقابت ديتول موانع رفع قانون (21) و (20) ماده .1

 (.2) دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ

 به دولت به يارز رهيذخ حساب محل از يارز ارانكبده هيتسو نديآفر و نرخ فيلكت نييتع به نسبت است موظف دولت ـ (20) ماده

 وجود (ياهيسرما اي ياواسطه ،يي)نها االك نوع مورد(، )حسب طرح ليمكت زمان اي محصول فروش زمان ارز، افتيدر زمان هك ينحو

 دنبو اي وجود الت،يتسه نندهكافتيدر توسط عرضه و يگذارمتيق ضوابط تيرعا و دولت توسط يگذارمتيق يهاتيمحدود نبود اي

 .ندك اقدام قانون نيا بيتصو زا پس ماه 6 مدت ظرف باشد، شده لحاظ يمتقاض درخواست زمان در يارز منابع

 وزر متيق به خود يبده تا دارند فرصت ماه سه تا قانون نيا ابالغ خيتار از ماده نيا موضوع التيتسه رندگانيگ ـ«1» تبصره

 باشند، نموده ودخ يبده فيلكت نييتع به اقدام تبصره نيا مطابق هك يارانكبده .نندك فيلكت نييتع اي و هيتأد عامل كبان با را شيگشا

 ياستان ضرورت برحسب و يمل ارگروهك بيتصو با مزبور ارانكبده با ماده نيا طيشرا تطابق .هستند ماده نيا التيتسه مشمول

 .شوديم متوقف ماده نيا يياجرا نامهنييآ ابالغ تا عامل يهاكبان توسط يياجرا و يقانون اقدامات هيلك .باشديم

 امور زارتو شنهاديپ به شود،يم نييتع «1» تبصره در وركمذ ارگروهك بيكتر آن در هك ماده نيا يياجرا نامهنييآ ـ«2» تبصره

 .رسديم رانيوز تئيه بيتصو به شورك يزيربرنامه و تيريمد سازمان و رانيا ياسالم يجمهور يزكمر كبان ،ييدارا و ياقتصاد

 كبان ياركهم با قانون نيا بيتصو از پس ماه سه مدت ظرف است موظف ييدارا و ياقتصاد امور وزارت ـ«3» تبصره

 پوشش نامهنييآ ران،يا ياسالم يجمهور يزكمر مهيب و بهادار اوراق و بورس سازمان ران،يا ياسالم يجمهور يزكمر

 .برساند رانيوز تئيه بيتصو به و ندك هيته را ارز نرخ نوسانات

 ،يصنعت يواحدها يبرا داريپا گردش در هيسرما نيتأم منظوربه است موظف رانيا ياسالم يجمهور يزكمر كبان ـ (21) ماده

 ماده نيا در هك) ارك حال در يصادرات يهاتكشر و انيبندانش يهابنگاه ،يديتول صنوف نقل،وحمل ،يشاورزك ،يمعدن

 حساب افتتاح يياجرا دستورالعمل قانون، نيا ابالغ خيتار از ماه سه مدت ظرف ثركحدا شوند(،يم دهينام «واحد» اختصار به

 ربا بدون يكبان اتيعمل قانون چارچوب در شود(يم دهيامن «ژهيو حساب» اختصار به هك) را گردش در هيسرما نيتأم ژهيو

 :دينما ابالغ شورك يكبان هكشب به و نيتدو ريز الزامات و طيشرا با آن يبعد اصالحات و ۸/6/1362 مصوب )بهره(

 از حاصل ديعوا از يبخش اي تمام .باشد داشته شورك يكبان هكشب در «ژهيو حساب» كي توانديم تنها واحد هر (الف

 قابل واحد ازين مورد يهانهاده ديخر و يقانون يهاپرداخت يبرا صرفًا آن يموجود و شوديم زيوار حساب نيا به واحد فروش

 .ستين واحد آن توسط يكبان يهاحساب گريد انواع داشتن از مانع واحد، هر يبرا «ژهيو حساب» افتتاح .تاس استفاده

 يهاداختپر اي ديتول ازين مورد يهانهاده ديخر يبرا ازين مورد وجوه حساب، صاحب درخواست حسب است موظف كبان (ب

 حساب يموجود يافوكت عدم صورت در نموده، پرداخت واحد ژهيو حساب يموجود محل از را صادرات اي ديتول با مرتبط يقانون

 .دينما اركبده ار مزبور حساب واحد، ژهيو حساب اعتبار سقف تا ثركحدا و حساب يسرك زانيم به واحد، ژهيو

 و بوده يجار حساب در اعتبار قالب در و ياعتبار حد نوع از رد،يگيم قرار واحدها ارياخت در قيطر نيا از هك يالتيتسه

 قانون سوم فصل در مصرح عقود چارچوب رد صرفًا التيتسه نيا .باشديم راركت قابل شده، بازپرداخت مبالغ با متناسب

 يجيتدر زيوار قيطر از توانديم التيتسه نيا بازپرداخت .است پرداخت قابل آن يهانامهنييآ و )بهره( ربا بدون يكبان اتيعمل

 .شود امانج واحد «ژهيو حساب» به فروش از حاصل وجوه

 فروش نيانگيم (%60) درصد شصت از است عبارت حساب افتتاح اول سال در واحد هر ژهيو حساب ياعتبار حد (پ

 ياعتبار حد الير ارديليم پانصد سقف تا ثركحدا و شور(ك ياتيمال امور سازمان دييتأ )مورد واحد آن تيفعال آخر سالهسه

 يشورا بيتصو به هك رانيا ياسالم يجمهور يزكمر كبان دستورالعمل براساس بعد، يهاسال يبرا واحد هر ژهيو حساب

 .شوديم نييتع باشد، شده زيوار ژهيو حساببه آن وجه هك واحد قبل سال فروش با متناسب د،يرس خواهد اعتبار و پول

 مبلغ برابر سه ينقد مهيجر به دادگاه يرأ با مجرم و شوديم محسوب جرم ژه،يو حساب از رمجازيغ استفاده گونههر (ت

 .شد خواهد ومكمح ژهيو حساب التيتسه از دائم اي موقت تيمحروم و تخلف

 مؤسسات و هاكبان هيلك الزام يبرا را الزم يهيتنب و يقيتشو ريتداب است موظف رانيا ياسالم يجمهور يزكمر كبان (ث

 ردكعمل گزارش بار، كي هما 6 هر نموده، اتخاذ ماده نيا مقررات چارچوب در واحدها گردش در هيسرما نيتأم يراستا در ياعتبار

 .ندك ارائه ياسالم يشورا مجلس ياقتصاد ونيسيمك به را خصوص نيا در ياعتبار مؤسسات و هاكبان
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همچون حق حذف شده  يهافيرد يبرخ هكن بخش آن است يت در ايته حائز اهمكنباشد. يم معادن

ال در س ازجمله هاسالاز  يدر برخ بدهي معوقه اپراتورهاي مخابراتي معادن و يبردارانتفاع پروانه بهره

، يال ارقام بودجهياصالح و تعد يجاهه بكباشد يم يردكارقام عمل يدارا يماهه سال جار 8گذشته و 

 است.شده امل حذف ك طوربهور كمذ يهافيرد

)درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت  130404ن جزء اين بخش از درآمدها مربوط به رديف يمهمتر

درصدي  76حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات( با سهم  -فناوري اطالعاتدر بخش ارتباطات و 

طي  فيرداين  يبررس. است 1397بودجه سال  اليحهدر ت دولت يكحاصل از مال ير درآمدهاياز سا

 اجرايي الزم و سازوكارهاي مشخص در اين خصوص يهادليل ضمانتبهدهد ميي اخير نشان هاسال

ماهه سال  8در ) برخوردار بوده است يرد مطلوبكاز عمل 1نهيدر اين زم تصويب قوانين مربوط ازجمله

 94تا ان سال يشود تا پايم ينيبشيه پك استمصوب درصد  86ور معادل كف مذيرد ردكعمل يجار

ميليارد هزار  55درآمدي رقمي معادل ف يبراي اين رد 1397بودجه سال  اليحهدر (. شوددرصد محقق 

 درصد رشد دارد.  25حدود  1396سال  مصوبريال در نظر گرفته شده است كه نسبت به 

اند هديرد حذف گردكفاقد عمل يهافيرداز  ياه بخش عمدهكنياو با توجه به با توجه به موارد مذكور 

ن بخش، ينانه ارقام ايبواقع ينيبشيدر مجموع پ و 1396عملكرد سال بيني پيشن با توجه به يو همچن

 .شودن بخش محقق يا يااز ارقام بودجه يرسد بخش قابل توجهيمنظر به

مشتمل بر فروش كاال و خدمات،  1397 سال بودجه حهيشده در ال ينيبشيپ يدولت يدرآمدها ريسا

 330شود يم ينيبشيه پكاست  الير ارديليهزار م 414حدود  فرقهو خسارات و درآمدهاي مت جرائم

  رقم محقق شود. نياز ا الير ارديليهزار م

چند ن شاهد رشد كلي دولت در كنترل تورم هاسياستبا توجه به فروش كاال و خدمات درباره 

نسبت به قانون  1397بودجه سال  16موضوع جدول فروش كاالها و خدمات هاي تعرفه يبرخ يبرابر

رشد  ،گذرنامه( )صدور 140113ف يموضوع رد يهاتعرفه يدرصد 33رشد  ازجمله 1396بودجه سال 

ف ين رديهمچنه( و ينقلط يوساارت ك ي)موضوع هوشمندساز 140163ف يتعرفه رد يدرصد 100

اال و خدمات كموضوع فروش  يهاگر از تعرفهيد ياريبسو  ت(ينز)موضوع صدور دفترچه ترا 140173

با توجه  است، ييدمات قضاخدرصد آن مربوط به درآمد حاصل از  37ه كن بخش يدر ام. يهست يدولت

و  1395آن در سال  يدرصد 85و  يماهه سال جار 8در  ييخدمات قضا يدرصد 70رد كعملبه 

ز آن ا يرسد بخشيمنظر بهمورد(  كي ياستثنابه) ييها در بخش خدمات قضاعرفهن عدم رشد تيهمچن

 .شودبا عدم تحقق مواجه 

                                                 

 ياجرا در ،«مخابرات و پست نهيزم در يردولتيغ بخش تيفعال ازيامت حق وصول و نييتع اجازه» قانون واحده ماده اساسبر .1

 است لفكم وركمذ وزارتخانه 19/9/13۸2 مصوب اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت اراتياخت و فيوظا قانون (3) ماده «ز» بند

 اطالعات يفناور و ارتباطات يهاهكشب جاديا مجوز صدور و اطالعات يفناور ،يمخابرات ،يپست خدمات ارائه يهاتيفعال بابت

 هب و وصول تعهدات انجام عدم جبران يقانون مهيجر و دولت السهمحق و ازياالمتحق عنوانبه يمبالغ ران،يوز هيئت بيتصو با

 ند.ك زيوار شورك لك يدارخزانه حساب
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 (معوقه ي)با احتساب جرائم رانندگ رانندگي جرائمرديف عمده آن شامل  دوو خسارات  جرائم درباره

منظور  1397حه بودجه سال يور در الكمذ يدرصد از درآمدها 80با سهم  غيبت مشموالن وظيفهو 

درصد برخوردار بوده  46و  48رد كب از عمليترتبهور كمذ يهافيرد يماهه سال جار 8 درده است. يگرد

نسبت به مصوب  يب سربازيمشموالن غا و يف جرائم رانندگيرد ياست. هرچند ارقام منظور شده برا

 يهافيردچندان مطلوب نهرد كعملرسد با توجه به يمنظر بهن كل ،نداشته است يرييتغ يسال جار

ن از مشموال ياريف بسيلكن تييتعن يو همچن ير نرخ جرائم رانندگييعدم تغو  يور در سال جاركمذ

 يبت سربازيجرائم غرباره د. نشوداز ارقام منظور شده محقق  ير بخشياخ يهاسال يط يب سربازيغا

ن ييتع ريسال اخ سه يط ام مربوطكاح يمشمول با توجه به اجرا نيبياز غا ياريبسر است كان ذيشا

 (سال )هشت شده م ارائهكح شده در نييتعتا دو سال از سطح  كيه كيدر صورت تنهاو شده ف يلكت

 داد. خواهد شيافزا يتوجه قابل نحو به را محل نيا از دولت يمال منابع شود استهك

حه يدر ال 1396نسبت به مصوب سال  يدرصد 35ش يافزادر ارتباط با درآمدهاي متفرقه كه با 

اضافه شده )با  ديجد به تحقق رديف ياديزان زيتحقق آن به م ،شده استمنظور  1397بودجه سال 

التفاوت نرخ ارز حاصل از فروش نفت خام و مابه»تحت عنوان فرقه( تم يهافيرداز  يدرصد 42سهم 

 35.000) 1397حه بودجه سال يهرچند با توجه به نرخ ارز مفروض در الدارد.  يبستگ «يعانات گازيم

ز انتظار ور دور اكال( تحقق درآمد مذير 000.42)حدود حاضر  درحالال( و با توجه به نرخ ارز بازار ير

از ارقام  يشخاز عدم تحقق ب يكن بخش حايعمده ا يهافيرد ساير يبررس به هر صورت 1نخواهد بود

بابت  يافتيدر يهانهي)دو درصد درآمد حاصل از هز 160164ف يرد باشد.ين قسمت ميدرج شده در ا

 يكآن حا يرد سال جاركه عملك (اليارد ريليمهزار  5زان يبه م يكيترونكال يداركنظام بان درنش كترا

 يناش يمربوط به وجوه ارز) 160165ف ين رديباشد و همچنيماهه م 8در  يدرصد 99از عدم تحقق 

رد كز فاقد عملين يه در سال جارك (اليارد ريليهزار م 20زان يبه م يالمللنيبدر مراجع  ياز طرح دعاو

ه ك (160175ف ي)رد عوارض برق يبراال يارد ريليهزار م 15درج مبلغ ن يهمچن آنهاست. ازجمله است

ها در صورت عدم تغيير تعرفهشود ميبرآورد ال يارد ريليهزار م 7 يرد آن در سال جاركثر عملكحدا

سازمان گسترش و  يال موضوع بدهيارد ريليم هزار 4با مبلغ  160172ف يا رديو است  بينانهغيرواقع

 .باشديرد مكز فاقد عملين يه در سال جاركبه دولت  رانيع ايصنا ينوساز

 

  ياهيسرما يهاييدارا ي. واگذار2-2

ال منقول ، فروش اموينفت يهامشتمل بر منابع حاصل از نفت و فرآورده ياهيسرما يهاييدارا يواگذار

حه بودجه سال يدر ال ياهيسرما يهاييدارا كتمل يهاطرح يرمنقول و منابع حاصل از واگذاريو غ

                                                 

 هايدارايي واگذاري به مربوط هايرديف ذيل بايد شودمي محسوب نفت از حاصل منابع ءجز آن ماهيت به توجه با رديف اين .1

  گيرد. قرار ايسرمايه
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ه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ك شده ينيبشيال پيارد ريليم هزار 1.066حدود معادل  1397

ن بخش مربوط به منابع حاصل از يابع ا. عمده مناستشده برخوردار  يدرصد 10 اهشكاز  1396

 يهاييدارا يدرصد منابع حاصل از واگذار 95ه حدود ك يبه نحو است يعانات گازيصادرات نفت خام و م

حاصل از  يف درآمدهايرد ضعكن بخش با توجه به عمليدهد. در ايخود اختصاص مبهرا  ياهيسرما

زان تحقق منابع حاصل از يو م ي، صرفاً به بررسيعمران يهاطرح ياگذارن ويفروش اموال و همچن

  صادرات نفت خام پرداخته شده است.

 الف( وابستگي بودجه نفت

مت ارز و يمت نفت، قيه قكاست  ياگونهشور بهكر در ينحوه ورود منابع حاصل از نفت در چهار دهه اخ

 كيمت نفت، يه قك يدرحالرده است كل يتبد يمال استيس يرهايغمقدار صادرات نفت را به مت يحت

 يستگذارايسار مهم در يبس يريز متغيمت ارز نيشود، قين مييشور تعكبوده و خارج از اراده  زابرونر يمتغ

د و ين شود. مقدار تولييتعشور كدر  يو پول يتجار يهااستيد سازگار با سيه باكشور است ك يارز

ر و يپذناياستفاده از منابع پا يشور براكالن و بلندمدت ك يهااستيد براساس سيز بايصادرات نفت ن

 يهااستيان گذشته، سين اصول در ساليده گرفتن اين منابع مشخص شود. با نادياز ا يانتيد صيتول

منظور اصالح روند مذكور، در بهشده است.  يمال يهااستيرو سشور دنبالهك يو انرژ ي، تجاري، ارزيپول

ريالي  طوربههاي برنامه ششم ( قانون برنامه ششم توسعه، سقف استفاده از منابع نفتي در سال7ماده )

در بودجه ع حاصل از نفت بهزار ميليارد ريال از منا 1.073حدود  1397تعيين شده و مقرر شد در سال 

حساب ذخيره ارزي واريز بهمازاد آن  عمومي منظور شود و در صورت تحقق منابع بيشتر از رقم مذكور،

هاي توسعه در صورت عدم برنامه( قانون احكام دائمي 17ذكر است كه طبق ماده )شايان البته شود. 

 ذخيره استفاده كرد. توان از موجودي حسابميتحقق منابع مذكور، 

 شده درج ريال ميليارد هزار 1.010 حدود در 210109 و 210101 رديف دو در نفتي منابع از دولت سهم

 در زين« 1397سال  بودجه حهيال« 1»تبصره « ج»منابع موضوع بند »تحت عنوان  يفيرد استگفتني . است

 زا دولت منابع چنانچه هكصورت است  نيبد آن شرح هكلحاظ شده است  ياهيسرما يهاييدارا يواگذار ليذ

 شود الير ارديليم هزار 1.010 از مترك 1397در سال  يگاز عاناتيم و خام نفت صادرات از حاصل منابع محل

. دكن اقدام شده حاصل التفاوتمابه نيتأم يبرا يارز رهيذخ حساب منابع محل از است شده داده اجازه دولت به

در صورت عدم تحقق  ور،كمذ حساب نيو مانده تعهدات سنگ يارز رهيحساب ذخ كاند يموجود به توجه با

 .داد نخواهد را شده حاصل التفاوتمابه فافك يارز رهيحساب ذخ يموجود ينفت منابع املك

 ارز فروش نرخ التفاوتبا عنوان مابه ريال هزار ميليارد 100 معادل 160139 همچنين در رديف

است در سرجمع  الزمنفتي داشته و  تگازي درج شده كه ماهي ميعانات و خام نفت فروش از حاصل

 حاصل منابع مازاد عنوان با 210112ف يرد1396 سال بودجه قانون )در منابع نفتي بودجه منظور شود

 درج شده بود(. ريال ميليارد 88.990 گازي به مقدار ميعانات و خام نفت صادرات از
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هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي  210حدود  ،1397عالوه در اليحه بودجه سال به

ن افزايش سرمايه يحه بودجه و همچنيال« 4»تبصره « و»تعيين تكليف شده )بابت مصارف موضوع بند 

 1.ندبندي شوز در زمره منابع نفتي بودجه طبقهصندوق شكوفايي و نوآوري( و الزم است اين منابع ني

هزار ميليارد ريال درآمد حاصل  13اليحه بودجه  5جدول شماره  160153همچنين در رديف شماره 

 شده است. هگاز در نظر گرفتدرصد قيمت هر ليتر نفت 20از افزايش 

 7/9حدود  1396 نسبت به قانون سال 1397در مجموع، سرجمع منابع نفتي اليحه بودجه سال 

هزار ميليارد ريال رسيده كه سبب شده  1.333هزار ميليارد ريال به  1.215درصد رشد داشته و از رقم 

يحه بودجه درصد در ال 36به بيش از  1396درصد در قانون بودجه سال  35وابستگي بودجه به نفت از 

هاي نابع نفتي در بودجهافزايش يابد، در پيوست گزارش جدول حاوي نحوه محاسبه م 1397سال 

 هاي اخير ارائه شده است.سنواتي طي سال

استفاده از منابع نفت است. در عمل  ياليت دارد، حجم ريه، آنچه در بودجه اهمكنيته قابل توجه اكن

( جبران شد و استفاده از ياهش ارزش پول ملكش نرخ ارز )ير با افزاياخ يهااهش صادرات نفت در سالك

ارد يليهزار م 1.333به حدود  1393ال در سال يارد ريليهزار م 666از حدود  يدر بودجه عموم يمنابع نفت

 ده است. يرس 1397حه بودجه سال يال در الير

 از قيمت نفت  يناش ي( نوسانات منابع عمومب

دولت، توجه به  يسنوات يهاودجهدر ب يعانات گازينكته مهم درباره منابع از محل صادرات نفت خام و م

 ينيبشيق قابل پيدقصورت بهدار است كه يمنابع ناپا عنوانبهمت نفت خام، يبازار و ق ينترلكريت غيماه

، ندهدر سال آي و مقدار صادرات نفتالمللي درباره قيمت نفت هاي بينبينيبا توجه به پيش. نيست

مت نفت از قيثر أمتذكر است كه منابع نفتي بودجه شايان زياد است. نفتي بودجه ق منابع احتمال تحق

هزار ميليارد تومان منابع  2اي كه هر دالر كاهش قيمت نفت سبب كاهش بيش از گونهبهخواهد بود، 

 2.بودجه خواهد شد

 رمنقولياموال منقول و غ يفروش و واگذار( ج

 زانيتفاوت نسبت به رقم مصوب سال گذشته به م يكن بخش با انديا يمنظور شده برا يدرآمدها

ها ييت دارايريم بر مدكنظام حاشده است.  ينيبشيپ 1397حه بودجه سال يال در اليارد ريليهزار م15

                                                 

 صندوق منابع از ريال لياردمي هزار 262 از بيش گذاريسپرده اجازه مجموع در «19» و «1۸» ،«4» هايتبصره در همچنين، .1

 است. شده داده ريالي صورت به تسهيالت پرداخت و

 از يالمللنيب ينهادها و مؤسسات ينيبشيپ به توجه با و است دالر 52 حدود اپك نفتي سبد 2017 سال قيمت ميانگين .2

 سال در خام نفت متيق متوسط خصوص در اكيآمر يانرژ اطالعات مؤسسه و يجهان كانب و پول يالمللنيب صندوق جمله

 تحقق با ارتباط در نيست. بعيد يآت سال در نفت متيق يبرا دالر 55 تحقق دالر، 60 ثركحدا تا 50 يمتيق محدوده در 201۸

 سال در هاپتروشيمي به گازي ميعانات داخلي فروش همراه به گازي ميعانات و خام نفت روز در بشكه ميليون 630/2 صادرات

 يهاتيظرف توسعه و هاميتحر از قبل به يجهان نفت بازار از رانيا سهم بازگشت به توجه با بودجه( اليحه ضمني )فروض 1397

 به روز( در هكبش ونيليم 5/2 از شيب )متوسط يفعل صادرات زانيم به توجه با و شورك ينفت صادرات خصوص در شده انجام

 نباشد. مواجه يلكمش با خصوص نيا در رسديم نظر
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در  يت اموال دولتيريه تحت عنوان مدكن حوزه و آنچه يدر ا ينه قانونيريرغم سابقه دبه يو اموال دولت

ت يرين مدينو يردهاكي، به جهت عدم انطباق با روشداشاره به آن  يفصل پنجم قانون محاسبات عموم

از  دولت، يمال نيتأمن يها، در نظام نويي. دارانيستت الزم برخوردار يت و جامعي، از شفافيبخش عموم

. شوداده استفتواند يم يمال يدر استفاده از ابزارها پشتوانه عنوانبهبرخوردار بوده و  ييافزات ارزشيابلق

آن  يدولت، مولدساز يهاييحجم قابل توجه دارارغم به، شورك يه عموميه در مالكاست  يدرحالن يا

با  انكماك يعموم يهاييم بر اموال و داراكحا يه نظام اطالعاتكنيته است. مضافاً امورد توجه قرار نگرف

در  يدولت يهايياز ارزش روز اموال و دارا يباشد و هنوز اطالعات جامع و شفافيمواجه م يينارسا

 يا واگذاريجهت فروش و  هاييدارا يياافزارزشو  يمولدسازشده باعث  ي. ضعف اطالعاتنيستدسترس 

ن اساس ي. بر انباشدبرخوردار  يخور توجهت دريگاه و اهميدولت از جا يمال نيتأماصوالً در نظام  آنها

(؛ كستهالنگهداشت )ا يهانهياهش هزك برعالوهها ييدارا يح و مولدسازيت صحيريرسد با مديمنظر به

 ييافزاارزشت با يا در نهايو  يمال اوراقپشتوانه انتشار  عنوانبهور كمذ يهايياستفاده از دارا ينه برايزم

ور و كمذ يها. با توجه به چالششدا خواهد يمه يردولتيا فروش به بخش غيو  يآنها جهت واگذار

نظر بهماهه(  8درصد مصوب  26) يماه سال جار 8رد كن عملير و همچنيرد سنوات اخكن عمليهمچن

 .شودمحقق  1397ن محل در سال يال از ايارد ريليم 8.000 حدودرسد يم

 ياهاي سرمايهييهاي تملك دارامنابع حاصل از واگذاري طرح( د

 هكنيا برها عالوهواگذاري اين طرح حوزه نيانباشت شده در ا يهاهيسرما و هاييدارا ميعظ حجم به توجه با

ت دول يابودجه بار از رد،يگ قرار استفاده مورد توانديدولت م يهايبده يمال نيتأم يبرا يمنبع عنوانبه

مانع  يخصوص بخش به وركمذ يهاطرح يواگذار هكنيا مضافاً است،كخواهد  يعمران يهاجهت اتمام طرح

 به لين يبرا. ديگرد خواهد انهيسال ليتعد بياز ضرا يناش يعمران يهاطرح اتمام قيتعو يهانهيهز شياز افزا

 و پسابرجام در شده جاديا تيموجود به جهت استفاده از ظرف يقانون يهاچارچوب برعالوه وركمذ هدف

 .است ريناپذاجتناب حوزه نيا در ديجد التيها و تسهمشوق يبرقرار لزوم ،يداخل يهاتيظرف نيهمچن

 يهاتكمشار از تيحما و قيجهت تشو 1397سال  بودجه حهيال «19»شده در تبصره  اتخاذ داتيتمه رغمبه

ر د رسديم نظربه يبه بخش خصوص يانعمر يهاطرح يواگذار يياجرا موانع به توجه با ،يخصوص ـ يعموم

ه است منابع در نظر گرفت ركذ انيشا نباشد. نداشته يتوجه خوردر ردكعمل يجار سال همانند زين 1397سال 

با توجه به  هكبرخوردار شده است  يدرصد 14از رشد  1396نسبت به مصوب سال  وركمذ فيرد يشده برا

 تأمل است. يجا، 1395سال  در يالير ارديليم 16و  يماهه سال جار 8آن در  يالير داريليم 11تحقق 

 

  يمال يهاييدارا ي. واگذار3-2

الت ياستفاده از تسه ،يمالمشتمل بر فروش اوراق  1397حه بودجه سال يدر ال يمال يهاييدارا يواگذار

و  قبل يهاسال يهااز پرداخت يبرگشت، هاافت اصل وامي، دريلتدو يهاتكشرسهام  ي، واگذاريخارج
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ه كشده است  ينيبشيال پيارد ريليهزار م 681معادل در مجموع  ياستفاده از منابع صندوق توسعه مل

هزار  435كه از اين مبلغ  1ال محقق شوديارد ريليهزار م 700حدود  يان سال آتيرسد در پاينظر مبه

هاي عمراني طرحشود فروش آن صرف اجراي است كه فرض مي يمالفروش اوراق ميليارد ريال مربوط به 

 مكه عمده آن به استناد حكاست  يال برداشت از صندوق توسعه مليارد ريليهزار م 210شود و بالغ بر 

هاي زوم توجه به احكام قوانين برنامهل رغمبهبايد توجه داشت  باشد.يحه بودجه ميال «4»تبصره  «و»بند 

ن خطر يه در صورت تداوم آن اكاست  يگذارانيبن درحالناصحيحي ه ير روياخ يهاسال يط توسعه،

 يه اجراكب يترتنيبد .شوددچار  يره ارزيبه سرنوشت حساب ذخ يه صندوق توسعه ملكوجود دارد 

گر در قالب منابع صندوق توسعه يد يبرخ يو اجرا يادر قالب اعتبارات بودجه ياام برنامهكاح يبرخ

 يه برداشت از صندوق توسعه ملك يژه در بودجه سال آتيوبه ن موضوعياست. ا يريگيپ درحال يمل

تر عيچه سرهر بايده كاست  يزنگ خطر مواجه شده است يدرصد 176ش يبا افزا ينسبت به سال جار

 .شود يبررس

ر يسنوات اخ يسودده ط يهاتكشراغلب  ذكر استشايان هاي دولتي واگذاري سهام شركت بارهدر

 يرت واگذايه در اولوكمانده يباق ييهاتكشر ،بزرگ يهابا توجه به اتمام اقساط فروشو اند واگذار شده

ازمند يبعضاً نو نيستند برخوردار  يمناسب يت ماليده و از وضعانيز آنهابخش قابل توجهي از و  رندقرار دا

 يدولت يهاتكشرشتر سهام يعرضه ب يبرا يمناسب اندازچشمن اساس يو بر ا هستنداصالح ساختار 

وچهارم چهلاصل  يلك يهااستيس يقانون اجرا ياصالح( 6)ماده  «4». از طرفي طبق بند نيستمتصور 

 يدولت يهاتكشرو  يردولتيغ يعموم يدولت به نهادها يهايه بدهي، تهاتر و تأدي، واگذاريقانون اساس

ق فروش سهام و با استفاده از منابع حاصل ياز طر توانديمممنوع است و دولت صرفاً  هايواگذارق ياز طر

 يو حقوق يقيه و تهاتر مطالبات اشخاص حقيه با توجه به تسوكگر آنيته دكن. كننده يها را تأدياز آن بده

ز ا يبابت اقساط واگذار يسازيهمان اشخاص به سازمان خصوص ياز دولت با بده يو تعاون يردولتيغ

ها را يصل از واگذارحا ي، منابع نقديو احتساب آن در بخش اوراق مال ه خزانهيتسو اوراقق صدور يطر

ماهه(  8) ياليارد ريليم 10.000رد كز از عملين ين موضوع در سال جاريه اككند ميد مواجه يبا تهد

 برخوردار بوده است.

ال )رديف يارد ريليهزار م 12منابع معادل  نيتأم يصورت اقساط، براه فروش سهام بهيبا توجه به رو

 هاتكشرال سهام يارد ريليمهزار  60د حدود ينده، بايد در سال آيجد يهاي( از محل واگذار310502

الت كمشبا توجه به  يدولت يهاتكشرن حجم از سهام يا يه واگذاركاست  يدرحالن يواگذار شود. ا

 منابع ي ازبخش ديگر. استز انتظار دور ا يها در سال جاريرد ضعيف واگذاركعملمطرح شده و سابقه 

 )رديفاست هاي دولتي كه مربوط به وصولي اقساط سنوات گذشته مربوط به واگذاري سهام شركت

                                                 

 ريال ميليارد هزار 50 انتشار اجازه ننشد گرفته نظر در يلدلبه مصوب رقم به نسبت عملكرد بينيپيش رقم بودن بيشتر .1

   است. بودجه هايرديف در («5» تبصره «ح» بند )موضوع اوراق
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اتمام مهلت پرداخت اقساط سهام  به كه با توجهشود مي نيتأم( از محل سود سهام عدالت 310501

شود در سال بيني ميبنابراين پيش .است نده با چالش مواجهيدر سال آن محل ياز ا يعدالت، وصول

هزار ميليارد  45هزار ميليارد ريال، در حدود  61آينده، از مجموع منابع مندرج در اليحه بودجه به مبلغ 

 ها محقق شود.واگذاري سهام شركت در حوزهريال 

به منابع  1397ل حه بودجه سايدر ال يمال يهاييدارا ياز منابع حاصل از واگذار يگريبخش د

حه دولت يور در الكر است منابع مذكان ذي. شااست ياسالم يانواع اوراق مال يحاصل از فروش و واگذار

ن موضوع اگرچه در انطباق با جدول شماره يه اك 1ال در نظر گرفته شده استيارد ريليهزار م 385معادل 

ماهه  8ور در كمنابع مذ ياليارد ريليهزار م 271رد كعملقانون برنامه ششم توسعه بوده و با توجه به  4

 ين از برخكباشد، لينده متوجه آن نميحه بودجه سال آياز منظر تحقق آن در ال يتي، محدوديسال جار

 رد:كل اشاره يتوان به موارد ذي، از آن جمله ماست ييو نارسا ياستكجهات واجد 

 ر د ديب قانون رفع موانع توليه همزمان با تصوك يانتشار اوراق مال ياصل يردهاكياز رو يكي

 يهاتيظرف يارتقا برايدولت  يهايه بدهيقرار گرفت، تسو ديكتأمورد  1394سال  ماهبهشتيارد

 ياهسالن موضوع در يبوده است. ار ياخ يهاسالم بر كحا يود اقتصادكع در خروج از ريو تسر ياقتصاد

اران كمانيدولت به پ يهايه بدهير اگرچه در ابتدا با اختصاص منابع حاصل از انتشار اوراق به تسوياخ

موارد به جهت اختصاص به مصارف  ين در برخكلقرار گرفت،  ديكتأمورد  يعمران يهاطرح

ارد يليهزار م 95توان به انتشار يه از آن جمله مكاست  دولت، با انحراف مواجه شده يانهيهز

د يجهت خر1397حه بودجه سال يال «5»تبصره  «هـ»موضوع بند  يال اسناد خزانه اسالمير

با  محصوالت ينيد تضميمت خريالتفاوت ق، مابهيشاورزك كيمحصوالت استراتژ ينيتضم

رسد در يمنظر بهه كرد كه سالمت اشاره يمه پايب يهامانساز يه بدهيدأمت فروش و تيق

 ير اجزايو به ساتبديل شده نده يآ يهاسالمتداول در  ياهيآن، به رومجدد ب يصورت تصو

نسبت  ين موضوع با توجه به سقف در نظر گرفته شده برايه بالطبع اكابد يم يز تعمين يانهيهز

درصد در قانون برنامه ششم توسعه  40در سطح  يد ناخالص داخليبه تول يبخش دولت يبده

 شايان دنبال خواهد داشت.ها را بهيبده يداريد ناپايقانون برنامه( تشد (8))موضوع ماده 

خزانه  اسناد يا واگذاريدرصد از منابع حاصل از فروش و  13 يماهه سال جار 8ر است در كذ

 افته است.يدولت اختصاص  يجار يهانهيال( به هزيارد ريليهزار م 30) ياسالم

 تهيمك دييأبه ت يلزوم ،يانتشار اوراق مال يفعل هيرو خالفبر ندهيآ سال بودجه حهيال در 

 ياثربخش بالطبع امر نيا هك باشدينم يجهت انتشار اوراق مال «5»تبصره  «ك»شده در بند  ينيبشيپ

 .كردرا با ابهام مواجه خواهد  يانتشار اوراق مال ياحتمال تبعات تيريمد جهت وركمذ تهيمك ماتيتصم

                                                 

   باشد.مي ريال ميليارد هزار 435 مبلغ اوراق انتشار براي اليحه هايتبصره در شده اخذ مجوزهاي مجموع .1
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 رسد مغفول مانده يمنظر به «5»تبصره  «ك»بند  «1»ه در ارتباط با جزء ك يگريت ديته حائز اهمكن

هت ن موضوع به جير است اكان ذيباشد. شايه ميدر بازار ثانو ياوراق مال يعات احتمالت تبيريمد است، لزوم

ر، گيد يسوه ازيت اوراق در بازار ثانويريمد يسو و نامشخص بودن نهاد متولكياز  ياواسطه يفقدان نهادها

ور شك يمال يهاشته و به تبع آن اختالل در بازاردو سال گذ ياوراق ط ينامتعارف بازده يهاجاد نرخينه ايزم

  رد.ين موضوع مدنظر قرار گيحه ايال «5»تبصره  «ك»ته بند يمكاست در  يدنبال داشته است. لذا ضروربهرا 

 دولت يدولت با مطالبات قطع يهايه بدهيال( جهت تسويارد ريليهزار م 30ه خزانه )ياوراق تسو 

 انتشار) يدر سال جاررد مطلوب كعملبا توجه به گيرد. ميمورد استفاده قرار  يخرجـ  يجمعصورت به

و  يدولت يهاتكشرسهام  يت استفاده در بخش واگذاريو ظرف ماهه( 8ال در يارد ريليهزار م 26

ن در كلنشود، مواجه  يلكمشيني شده با برقم پيشرسد تحقق يمنظر به ياتيمال ين درآمدهايهمچن

اط الزم ياحت ،است ي( دولت ضروري)نقد يد منابع درآمديور به جهت تحدكت مذياستفاده از ظرف

 رد.يصورت پذ

 

 1نفتبودجه بدون  يسرك. 4-2

 رد هك مصارف و منابع نيب تعادل و است يبررس قابل گوناگون ابعاد از يابودجه و يمال انضباط مفهوم

 نيا در موجود ميمفاه از يكي درواقع شوديم ديكتأ آن بر ياتوسعه يهابرنامه امكاح اي و يلك يهااستيس

 .دانست مستتر بودجه يسرك شاخص در توانيم را بودجه مصارف و منابع در تعادل بحث. است نهيزم

 يبرا دولت يننده تقاضاكنييتعيكي از عوامل  بدون نفت يسركننده نفت، كصادر يشورهاكدر 

رد وا ياالها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتك

 رد.يگيشده در بودجه مورد بحث قرار م

 1397حه بودجه سال يبودجه بدون نفت در ال يسركشود يمشاهده م 4جدول  دره كهمچنان

ارد يليهزار م 1.460برخوردار شده و از رقم  يدرصد 1ش ياز افزا 1396 سال بودجه نسبت به قانون

افته يش يافزا 1397حه بودجه سال يال در اليارد ريليهزار م 1.379به  1396ال در قانون بودجه سال ير

هزار ميليارد ريال( را با منابع  369)هاي مالي اييبراي محاسبه رقم مذكور الزم است خالص دار .است

 .( جمع كردالتفاوت نرخ ارزبه اضافه رقم مابه هزار ميليارد ريال 1.010نفتي )

 

  

                                                 

 بودجه. ينفت منابع ارزش لك عالوهبه مالي( هايدارايي )خالص مالي تراز از است عبارت يرنفتيغ بودجه يسرك .1
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 1397-1393 يهاسال يط يرنفتيبودجه غ يسركت يوضع ي. بررس4جدول 
 ال(يارد ريلي)هزار م

 عنوان
1393

(قانون)

1394

(قانون)

1395

(قانون)

1396

(قانون)

1397

(حهيال)

 1379 1460 1093 777 881 نفت بدونبودجه  يسرك

هزار ميليارد ريال منابع نفتي استفاده شده در بودجه  1010صرفاً مبلغ  1397در محاسبه كسري بودجه بدون نفت در سال  توضيح: 

 ه است. مالك قرار گرفته و ساير اقالم با ماهيت نفتي در نظر گرفته نشد

 

 شنهادهايپ

در اليحه بودجه سال  يمحاسبه منابع نفتدولت:  يدر بودجه عمومع نفتي بانمواقعي كردن  .1

درآمدهاي  يابودجه يهافيدر ردمحل بيشتر از ميزان آن اين از  يمنابع وصولدهد نشان مي 1397

ن يه اكشود منتقل  يابودجه يهاسرفصل ريمازاد به سا يدرآمدهاه كشود اين امر باعث مي .نفتي است

و  يمال يهايانضباطيش بيرمرتبط، افزايغ يهافيرد اعتبارات در ردكنهيهز ازجمله يموضوع معضالت

شم ش و برنامه ياقتصاد مقاومت يلك يهااستير با سيه مغاكدنبال دارد بهت را يو عدم شفاف يابودجه

ت ينادرست از وضع يهاليموجبات تحل ياننده بودجهكگمراه يهاجاد شاخصيبا ا يي. از سواستتوسعه 

 يهااستيد در سيكت شاخص مورد تأيار آن وضعكه نمونه آشكشود ميشور را موجب ك يو اقتصاد يمال

 1397ال س يحه بودجه دولت برايه در الكبودجه به نفت است  يبستگبا عنوان وا ياقتصاد مقاومت يلك

 باشد.يدرصد م 36ت يه در واقعك يدرحالدرصد نشان داده شده است  27زان يبه م

و عدم افزايش آن در مجلس  1397در اليحه بودجه سال  يرنفتيغمنابع  واقعي كردن. 2

 ياتيمال يمشتمل بر درآمدها 1397حه بودجه سال يدر ال يرنفتيغ تحقق منابع يبررس :شوراي اسالمي

نسبت به قانون بودجه  1397حه بودجه سال يارقام مندرج در ال هكاز آن است  يكر درآمدها حايو سا

 اياز درآمده يشود بخش قابل توجهيم ينيبشيپاست. دار ربرخو يباالتر ينيباز واقع 1396سال 

 ه الزم استكوجود دارد  ييهابرآوردشيب ،موارد يان در برخكماكن كلشود، محقق  يسال آت يرنفتيغ

 يرد اقتصادكح از عمليبرآورد صح ياتيمال يتحقق درآمدهادرباره  رد.يل قرار گياصالح و مورد تعد

م يمستق يهااتيمالاصالح قانون  ازجمله ياتياقدامات انجام شده در حوزه نظام مالرغم بهاست.  يضرور

ها ن دستورالعملي)مانند تدو يافزارو نرم يافزارسخت يبسترها شدنفراهم و ن قانون يشدن ا يياجرا و

 يال جاردر س يودكط ريشرا ،و...( ياتياطالعات جامع مال كامل بانك يانداز، راهيياجرا يهانامهنييو آ

 يامل درآمدهاكن بخش، تحقق ياز منابع ا يو احتمال معوق شدن بخش يو احتمال تداوم آن در سال آت

عليرغم ه كاز آن است  يكمحاسبات حاسازد. يد مواجه ميحه بودجه را با ترديمندرج در ال ياتيمال

كامل محقق طور بهنابع مالياتي م 1397درصدي ماليات بر واردات در سال  107بيني عملكرد پيش

 يشود درآمدهايشنهاد ميبودجه، پ يسركمربوط به وقوع  يامدهاياجتناب از پ يبرالذا  ،نخواهد شد
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ر يابارها و تدكور راهكمذ يدرآمدها يارتقا يا در راستاي نانه در نظر گرفته شوديبت واقعصوربه ياتيمال

 يدرآمدها يارتقااست يتحقق س يمانع جد ياتيمال يهاتيمعاف يگستردگ .شوداذ خالزم ات

ش يو افزا يهدفمند يدر راستا ياتيمال يهاتيمعاف يرو بازنگرنيابوده است. از دار دولتيپا

ان يشارد. ينظر قرار گولت مدد يمال يهااستيس ياز محورها يكي عنوانبهتواند يآن م يياراك

 هااتيمال ييزااختاللآثار اهش كنه منابع و يص بهيبا هدف تخص ياتيمال يهاتير است اگرچه معافكذ

ان، موجب ريا ياتيدر نظام مال هاتين معافيا ين گستردگكاند، لشده يمعرف يورش بهرهيتبع آن افزابهو 

 يشتر بر گروه محدوديب يل بار ماليتحمبا  ياتيمال ياهش درآمدهاك برعالوهها تين معافيتا اشد 

  .نندكد يات را تشديمال يزاالزم برخوردار نباشند و آثار اختالل ييآاركاز  ين اقتصاداز فعاال

گر يد از ياتيتبع آن فرار گسترده مالبهو  يدر اشراف اطالعات مال ياتين ضعف نظام ماليا برعالوه

صه يمنظور رفع نقبهن اساس و يدر گذشته بوده است. بر هم يمال يهااستيموانع مهم در تحقق س

شد ر قانون، مقر ياجرا يهات ضمانتيم، ضمن تقويمستق يهااتيمالر قانون يه اخيور در اصالحكمذ

ه مراجع يلكل و يكتش ياتيان در سازمان ماليمؤد يردكو عمل يتي، هوياتيپارچه اطالعات مالكيگاه يپا

گاه يان پيل ايكاست تش يهياند. بدشدهملزم ور كگاه مذيبه ارائه اطالعات به پاننده اطالعات كديتول

و تحقق  ياتيمال يش درآمدهايدر افزا ي، نقش مهمياتياز فرار مال يريق جلوگياز طر ياطالعات

خواهد داشت.  يرسم ين اقتصادعاالبر ف ياتيمال يل بار اضافيدولت بدون تحم يمال يهااستيس

 يياراكر تالل بن اخيمتركه ك ييهااتيمالشتر به يب ياكو ات ياتيمال يب درآمدهايكر تريين تغيهمچن

ات ي)مال يطيمحستيز يهااتيمالا يو  افزودهارزشات بر يه مصرف و ماليبر پا يهااتيمالر يرا دارند نظ

، منابع الزم را يوربهره يد و ارتقايت از بخش توليتواند ضمن حمايه مكاست  يگر موارديسبز(، از د

 .ار دولت قرار دهديختا در ياهش نابرابركتبع آن بهجدد و ع ميتوز يبرا

خصوص در يستاناتيروش مال كيواقع ، دردرآمدجمع  اتيماله يپا: ات بر مجموع درآمديمالاعمال  .3

شده و سپس ع يجمت ور از منابع مختلفكاشخاص مذ يهادرآمد يه در آن تمامكاست  يقياشخاص حق

ه به ا با توجيدر دن ياتيمال يهاثر نظامكشود. ايمقرر م يتصاعد يهانرخمشمول  ياتيه ماليپا عنوانبه

 يجدا )روش فعل يه منابع درآمديات بر پايمالخذ اسه با روش يدر مقا يستاناتين روش ماليا يايمزا

ر ات بيه ماليور و لحاظ پاكروش مذ يران( به اجرايا ياتير نظام مالد يقياز اشخاص حق يستاناتيمال

جاد يا توانيات بر مجموع درآمد ميمال ياين مزايمهمتر ازجملهل شدند. يمتما يشخصمد آدرمجموع 

ات، يمال يعيرد بازتوزكاركجه قابل تو يارتقاان، يمؤداطالعات  يآاركبه جهت اخذ  يت اقتصاديشفاف

ش ين افزايو همچن ياقتصاد ييآاركش يات، افزاينه وصول مالياهش هزك، ياتيض مالياهش تبعك

ماده  در قالب ص، هرچند ناقرانيا ياتينظام مال دربر جمع درآمد ات يمال. كرداشاره  ياتيمال يدرآمدها

 ازجمله يليدالبه آن ياجرااما  ،برقرار بوده است 1380قبل از سال  ميمستق يهااتيمال( قانون 129)
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 اطالعاتپارچه نمودن كيدر  ياتيسازمان مال ييتواناعدم جه ياطالعات و در نت يرساخت فناوريزنبود 

 ين عدم دسترسي( و همچنشوركدر سراسر  يتايمال يهان حوزهيمبادله اطالعات بان كامعدم ) انيمؤد

 اتياله مين پايرو اني. ازانشد ياتيگاه عملچيان، هيمؤد يشور به اطالعات اقتصادك ياتيسازمان امور مال

 يهاط حاضر با توجه به رفع چالشيدر شرا .شدحذف  وركقانون مذ 1380سال  چارچوب اصالحات در

 يهاشرفتيواسطه پبه) ازياطالعات مورد ن يفناور يهارساختيقالب فراهم شدن ز ور دركعمده مذ

سازمان به  يدسترس يز فراهم شدن بستر قانوني( و نياتيطرح جامع مال يهاهژپرو يحاصل از اجرا

( 1394م مصوب يمستق يهااتيمالانون ر قيواسطه اصالحات اخبه) ياتين مالايمؤد ياطالعات اقتصاد

 دولت قرار داد.  اركشده در دستور  يبرنامه زمانبند كيرا در چارچوب  ياتيه مالين پايا يتوان اجرايم

 يران، وابستگيدولت در ا يبودجه عموم يهايژگيازجمله و دار:گذاري ريالي منبع نوسانسقف. 4

حاصل از فروش نفت  يالياست. منابع ر يعانات گازيات نفت خام و محاصل از صادر ياليآن به منابع ر

ر يال است. دو متغيل ارز )دالر( به ريزان صادرات و نرخ تبديمت نفت خام، مير قيز متأثر از سه متغين

بر الوهران است كه مقدار آنها عياقتصاد ا يزابرون يرهايزان صادرات ازجمله متغيمت نفت خام و ميق

ر يادبه مق يابيزان دستيرو منيز هست، ازاين ياسينفت تابع تحوالت س يط حاكم بر بازار جهانيشرا

 يريپذبي، آسيسكين ريبه چنتوجهي بيسك عدم تحقق مواجه است. يآنها با ر يشده برا يهدفگذار

 ال موجب شدهيل دالر به ريبه بحث نرخ تبد يسنوات ياهش داده است. ورود بودجهيبودجه دولت را افزا

 يااست بودجهيان سين رابطه مي( شود و ايا)بودجه يمال ياستگذارينرخ ارز تابع س تعييناست تا 

 يبودجه دولت شده است. برقرار يهااستياز س يارز يهااستيس يرويساز پ، سببير ارزي( و متغي)مال

 ر است:يشرح زبه يواجد اشكاالت و تبعات منف ين ارتباطيچن

 ل كاهش يدلها همواره هنگام مواجهه با كاهش منابع حاصل از نفت )بهدر سه دهه گذشته دولت

 (يقت كاهش ارزش پول مليش نرخ ارز )و در حقيق افزاي(، از طريصادرات يهاتيا محدوديمت نفت يق

ش منابع يافزا يبرا يزيرا برنامهيمحدود كردن مصارف  يجاب بهين ترتياند. بدبودجه را تراز كرده

ر ارز د يمت محاسباتيآن دو برابر شدن ق آخرن راه انتخاب شده است )نمونه يترهمواره ساده يرنفتيغ

 ها بود(.ميرل تحيدلصادرات نفت به يدرصد 50كاهش حدود  يدر پ 1392م بودجه سال يهنگام تنظ

 ب يه و تصوين نرخ در زمان تهيال در بودجه و اعالم ايل دالر به ريان نرخ تبديارتباط م يربرقرا

 هاي توسعه كشور( قانون احكام دائمي برنامه20ماده )« ت»ر حكم بند يمغا يو عمل يطور ضمنبودجه به

ا د بي، نرخ ارز باين نظام ارزياست. طبق ا« دهشتيريشناور مد»كشور يموجب آن نظام ارزاست كه به

ط ين شرايو همچن يو جهان يو با مالحظه تورم داخل يدر تجارت خارج يريپذتوجه به حفظ دامنه رقابت

 ن شود.ييتع ير خارجياز ذخا ين حد مطلوبيياقتصاد كالن ازجمله تع

 يهايريگميو متأثر شدن تصم يو ارز ياست ماليتداخل س يات نرخ ارز در بودجه، به معنيتثب 

كشور )صادرات و واردات  يبر تراز تجار يجد يهابيآس ين امريدولت است. چن ياست مالياز س يارز
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( و نرخ ارز در بازار يتي)تثب يان نرخ ارز رسميجاد شكاف ميق ايجاد رانت از طريكاالها و خدمات( و ا

 )آزاد( خواهد داشت. يررسميغ

 خ ارز ت نرياست، تثب يدر كشور بانك مركز هاي ويژه دولتيارز ييدار نهاينكه خريبا توجه به ا

، در ين نرخيبا مبنا قرار دادن چن ينفت يارز ياز محل درآمدها ياليمنابع ر يدر بودجه و هدفگذار

ده( ن شييمؤثر در نرخ تع ي)ازجمله فقدان تقاضا يليدر بازار به هر دل ينفت يصورت عدم فروش ارزها

رتباط كشور از ا ينگيو نقد ياست پولي، سينامه بانك مركزال در ترازيل شده به ريتبد يو رسوب ارزها

 نكهبر اقتصاد كشور داشته باشد. نكته مهم آ يتواند تبعات منفيجه ميز متأثر شده و در نتيارز با بودجه ن

سترس در د ياز منابع ارز يكه بخش دورانيبلكه در  ،ستين يده فقط مختص زمان وفور منابع ارزين پديا

زانه ن ارزها را به خيا ياليممكن است وارد شود تا معادل ر يال بانك مركزياز خزانه به ريل نيدلست بهين

 ابد.ييش ميافزا يبانك مركز يخارج يهاييداراارز از دولت، خالص  يد صوريز و در مقابل با خريوار

 يهابيآس يبرا ياريق بودجه دولت در كشور، شواهد بسيت نرخ ارز از طريتثب يهاتجربه سال

( قانون برنامه 7، ماده )مراتب مذكورت بهيدهد. با عنايدست مكه بر اقتصاد كشور وارد شده است، به فوق

گذاري جديدي در قاعدههاي برنامه را تعيين كرد و سالي استفاه از منابع نفتي در سقف ريال ،ششم

طرح ندي به قاعده مذكور رعايت شود و از بكشور صورت گرفت. ضروري است در بررسي بودجه پاي

 و نرخ ارز در بودجه خودداري كرد.قميت نفت و مقدار صادرات  مجدد موضوع

هاد شنيپو تحقق اقتصاد مقاومتي  دولت به نفت  يبودجه عموم يكاهش اتكا براي اين، برعالوه

 :ابدير يير، نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت در بودجه تغيق راهكار زيشود از طريم

دولت خارج شده  ياز منابع بودجه عموم پرنوسانك منبع يعنوان منابع حاصل از فروش نفت به

 شود.نشان داده  )يا هر عنوان ديگري( بودجه دولت يعنوان كسربه و

 ل است:يذ يايشنهاد واجد مزاين پيا

 و  طيمتناسب با شرا يارز يهااستين سييدر تع يت شناختن استقالل بانك مركزيبه رسم

 .ن نرخ ارز ضمن بودجهييو عدم تب ياقتضائات كالن اقتصاد

 شور.ق كانال نرخ ارز ضمن قانون بودجه كيكشور از طر ينگيو نقد ياست پوليس يريپذأثيراز ت يريجلوگ 

 حجمت يماه يبررس: ييو دارا يها توسط وزارت امور اقتصاديت بدهيرين قانون جامع مديتدو .5

 يهاتيمحدودرغم بهها، ين بدهت نابسامايوضع از ياه بخش عمدهكانگر آن است يب دولت يهايبده يفعل

 از يور، ناشكمذ يهايبده يجيتدر هيجهت تسو يمال يتالش دولت در استفاده از ابزارها بودجه و يمال

نامشخص بودن  نيو همچندولت  يها در نظام ماليت بدهيريپارچه قانون مدكيفقدان چارچوب جامع و 

 ياط مالانضب فيموجب تضع يقانون يهاييتنگناها و نارسا نيا باشد. ندهيدر آ هايهمدت بدانيم ياستراتژ

و  هايآن انباشت حجم قابل توجه بده جهيه نتكشده دولت  يو تعهدات مال هايبده تيريمد يو نابسامان

 يجهان يو منطبق با استانداردها پارچهكيچارچوب قانون  ياساس طراح نيتعهدات دولت بوده است. بر ا
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ر يناپذاجتناب يهايت بدهيريت و بهبود مديشفاف يمنظور ارتقابه يو تعهدات عموم هايبده تيريمد يبرا

 هاي سنواتي اثرگذار خواهد بود. تحقق اين مهم در تهيه و تدوين بودجه ،است

 حاضر درحال: دولت ياحتمال يهاين و بدهيتضام يعد مشخص براار و قواكن سازوييتب . 6

د ناخالص يبه تول يدولت يهاتكشردولت و  يهاينسبت بده يبرا يدرصد 40قاعده  ينيبشيپرغم به

ه به ك يو احتمال ير تعهدات ضمنين و سايجاد تضاميا يبرا يه مشخصيار و روكچ سازوي، هيداخل

 وجودل خواهند شد، ين بودجه تبديح در قوانيو صر يقطع يهايبه بده يآت يهاسال ياد طياحتمال ز

 التيارائه تسهمتعدد در قالب  يف و تعهدات ضمنيالكر تيسنوات اخ ين امر باعث شده طي. اندارد

 يشستگبازن ازجملهپنهان ) يبار مال يام داراكنواع احشنهاد ايا پين دولت و يبا تضم يفيلكو ت يتيحما

ه بالطبع به جهت فقدان كشنهاد گردد ين بودجه پيق قوانياز طر و ...( يامهيب يهاتيحماش از موعد، يپ

 ، بهآن ينه بار ماليت در زميو عدم محاسبه و بالطبع عدم حساس ييو پاسخگو ينظارت يارهاكسازو

خصوص ار مشخص دركارائه سازو. لذا شدمنجر خواهد بعد  يهاسالدر  يقطع يهايبده د رونديتشد

 دولت يانضباط مال يارتقا يه در راستاكاست  ييردهاكيگر از اقدامات و رويد يكي يضمن يهايبده

 رد.يمدنظر قرار گ بايد
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 پيوست

 1397ر اليحه بودجه سال منابع نفتي دجدول 

 عنوان
 عملكرد

1393 
 1394 عملكرد

 عملكرد

1395 
 1397 اليحه 1396 قانون

 1397 اليحه تغييرات

 1396 قانون به نسبت

 نسبت 1397 اليحه رشد

 )درصد( 1396 قانون به

 -3/4 -42590 959314 1001904 722771 522387 606829 (210101)رديف  نفت صادرات ارزش از حاصل منابع

 و خام نفت فروش از حاصل ارز فروش نرخ التفاوتمابه

 (160139)رديف  گازي ميعانات
        100000 100000   

 خيزنفت و محروم مناطق براي خام نفت صادرات درصد دو

 (210109)رديف 
22008 14980 16048 48096 50800 2704 6/5 

   0 0 0 36322 35504 31892 )تقريبي( نفتي هايفرآورده واردات براي نفتي منابع مجموع
 و شكوفايي صندوق براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 (310704)رديف  نوآوري
5080 8550 5994 6600 7000 400 1/6 

 تحت ياريآب يهاطرح براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 (310705)رديف  فشار
      9900 10500 600 1/6 

و  ييروستا يآبرسان يهاطرح براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 (310706آن )رديف  يهاهكتوسعه شب
      9900 10500 600 1/6 

 يمايسوصدا سازمان براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 (310707)رديف  رانيا ياسالم يجمهور
      3300 3500 200 1/6 

 1/6 2600 45500 42900       (310708)رديف  يدفاع هيبن تيتقو براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 1/59 1950 5250 3300       (310709)رديف  زگردهاير با مقابله براي ملي توسعه صندوق از استفاده

   3500 3500         مكران توسعه براي ملي توسعه صندوق از استفاده
   3500 3500         عمومي ونقلحمل ساماندهي براي ملي توسعه صندوق از استفاده
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 عنوان
 عملكرد

1393 
 1394 عملكرد

 عملكرد

1395 
 1397 اليحه 1396 قانون

 1397 اليحه تغييرات

 1396 قانون به نسبت

 نسبت 1397 اليحه رشد

 )درصد( 1396 قانون به

 زيست، محيط بهبود براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 كشور كل پسماندهاي ساماندهي و آبخيزداري
        70000 70000   

 ساماندهي به كمك براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 زلزله از ديدهآسيب مناطق بازسازي و هفرسود هايبافت
        3500 3500   

   12250 12250         ريلي ونقلحمل براي ملي توسعه صندوق از استفاده
 دهيب تسويه به كمك براي ملي توسعه صندوق از استفاده

 پرورش و آموزش وزارت بازنشستگان خدمت پايان پاداش
        35200 35200   

   12250 12250         انسيست به آبرساني براي ملي توسعه صندوق از فادهاست
 1/193 146550 222450 75900 5994 8550 5080 اي از صندوق توسعه ملي در بودجه بودجهبرداشت  مجموع

 -100     88990 0 132988 - ارزي ذخيره حساببه واريز از قبل نفت درآمد مازاد

   0       8905   ارزي ذخيره حساب از ايبودجه برداشت جموعم

 7/9 117674 1332564 1214890 781135 723313 665809 بودجه در نفت منابع از استفاده جمع

 1/2 7/0 57/34 88/33 15/25 83/23 42/24 (دالر)ميليارد  بودجه در نفت منابع از استفاده جمع

 5/7 2680 38،541 35،862 31،055 30،356 27،268 (ريال به)دالر  ارز نرخ

 1/6 212969 3،680،490 3،467،521 2،830،075 2017078 1،778،244 هارديف در عمومي بودجه منابع

 3 1 1/36 0/35 3/27 1/35 8/36 نفت به بودجه وابستگي درصد حداقل

 مجلس شوراي اسالمي. يهاز پژوهشكمحاسبات مر مأخذ:
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 منابع و مآخذ

 كل كشور. 1396-1395 يهاسالن بودجه يقوان .1

 شور.كل ك 1397حه بودجه سال ي. ال2

 .1396ماهه سال 8رد كو عمل 1395-1392 يهاسالدولت در  يمال يها. گزارش3

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

 

 15644شماره مسلسل:   شناسنامه گزارش

 760: چاپ شماره      دوم سال ـ دهم دوره

 348: ثبت شماره      21/9/1396: چاپ تاريخ

 

 )ويرايش اول( بودجه منابع. 18 شورك لك 1397بودجه سال  حهيال يبررس :گزارش عنوان

 

 اقتصاد بخش عمومي  مطالعات :دفتر نام

  فروشلهيثم پي، مفريتراب يوش ابوحمزه، هاديدار :نندگانكنيتدو و هيته

 باغييغالم يدسعان، ين معماريمحمدحس :اناركهم 

 انيسبحان يدمحمدهادي، سيمحمد قاسم :يعلم ناظران

 بودجه و محاسبات ،كميسيون برنامه :يمتقاض

 ــــ: يتخصص راستاريو

 ــــ: يادب راستاريو
 

 

 :يديلك يهاواژه
 يرنفتيبودجه غ يسرك .1

 دولت يعموم منابع .2

 ينفت يدرآمدها .3

 ياتيمال يدرآمدها .4

 يمال راقاو .5

 سهام  سود .6

 خزانه اسناد .7

 

 

  4/10/1396انتشار:  خيتار
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