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بررسي عملكرد قانون بودجه و عملكرد مالي 

 1398سال  دولت در

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

هزار  448نفتي، با رقم هاي فراوردهبرآوردي منابع حاصل از صادرات نفت و بيش با 1398بودجه سال 

هزار ميليارد تومان از اين  317هاي كارشناسان، تنها بينيمطابق پيشميليارد تومان به تصويب رسيد. 

اين ) هزار ميليارد تومان مواجه شد 131اي در حدود منابع در عمل تحقق يافت و دولت با كسري بودجه

 1398شده براساس مجوزهاي قانون بودجه  اوراق منتشر هزار ميليارد تومان 44رقم بدون احتساب 

. به عبارتي مجموع كسري بودجه شودجزئي از كسري بودجه محسوب مي ،است كه در ادبيات اقتصادي

با آن با مجوز خود قانون بودجه  هزار ميليارد تومان 44است كه هزار ميليارد تومان  175، 1398سال 

گانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه با ورود. (انتشار اوراق مالي اسالمي پوشش داده شده است

هزار ميليارد تومان كاهش و منابع بودجه با  62مصارف بودجه به ميزان  شدمقرر به موضوع، در ابتدا 

ها . فروش دارايي3 ،. انتشار اوراق مالي2 ،صندوق توسعه ملي. برداشت از 1استفاده از راهكارهايي مانند 

با هزار ميليارد تومان افزايش يابد.  5/76به ميزان  ،1398بودجه قانون  «1»تبصره  «ج». منابع بند 4 و

مجوزهاي مازاد  شورا با افزايش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّي،اين ، 1398در پايان سال ، حالاين 

توجه دليل صدور مجوزهاي قابلبههزار ميليارد تومان افزايش داد.  108را تا رقم  1398بودجه بر منابع 

نسبت به بررسي  1398در سال  «عملكرد قانون بودجه»، بررسي 1398 سال خارج از قانون بودجه

  متفاوت است. 1398سال در  «عملكرد مالي دولت»

 است: توجهقابل  1398دولت در سال  ماليدرباره عملكرد نكات زير 

  اند كه همين شده محققدرصد  70، تنها 1398 سال بودجهقانون ر د مصوب منابع مجموع از

 مسئله ورود شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و صدور مجوزهايي خارج از بودجه را در پي داشته است.

   ،درصد ميزان  94برابر با  حدوداً منابع و مصارفعملكرد با احتساب مجوزهاي خارج از بودجه

 بااليسهم  از درآمدهاي نفتي، ناشي شديدمصوب بوده است. اين درصد باالي تحقق با وجود كاهش 

 درصد 40حدود كه است  (تشار اوراق مالي اسالمي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملياستقراض )ان

 شود.منابع را شامل مي

   در حالي است كه مطابق مصوبه شوراي عالي  1398 سال مصارف بودجه نسبتاً بااليتحقق

، از طريق كاهش 1398 سال هزار ميليارد تومان از كسري بودجه 62هماهنگي اقتصادي، مقرر شده بود 
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هزار ميليارد تومان از  40مطابق محاسبات گزارش، در بهترين حالت حدود  مصارف بودجه تأمين شود.

 ه است. سقف مصارف كاسته شد

   ها رآمدددرصد ميزان مصوب بوده است. اين  91برابر با  1398سال  در هاي دولتدرآمدعملكرد

وصولي  از كل منابع هاي مالياتيدرآمدسهم شد داشته است. درصد ر 18به ميزان  قبلنسبت به سال 

ست. ادرصد رشد داشته  30حدود  1397است كه نسبت به سال  درصد 32بالغ بر  1398دولت در سال 

 ي كشور است. حتي كاهش( درآمدهاي مالياتي حقيق وعدم افزايش ) بيانگر مقايسه اين رشد با نرخ تورم،

  يافته است افزايشدرصد  8حدود  1397سال مهوري اسالمي ايران نسبت به وصولي گمرك ج 

 .ردمقدار حقيقي اين منبع درآمدي حكايت دا با نرخ تورم، از كاهش قابل توجه كه در مقايسه

   صد رقم در 26هزار ميليارد تومان است كه  39نفتي حدود هاي فراوردهمنابع حاصل از نفت و

ست ااين در حالي . است قبلدرصد كمتر از عملكرد سال  60و بيش از  1398 سال بودجهمصوب در 

 سال هبودجقانون  «1»تبصره  «ج»استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي )بند  شامل ،مذكوررقم كه 

دهاي از محل درآمملي درصد صندوق توسعه  34درصد تا سهم قانوني  20التفاوت سهم ( و مابه1398

 .استنيز ( 1398سال قانون بودجه  «1»تبصره  «الف»نفتي )بند 

   ش منابع حاصل از فروسهم دولت از مقرر شد  ،1398 سال بودجهكه مطابق قانون حاليدر

 ايينيم دالر اساسبر توماني، 4200به جاي دالر  (داخليخوراك از فروش  %5/85)ميعانات گازي 

 يريچشمگنسبت به سال گذشته به ميزان  اين رديف محاسبه شود، عملكرد هزار تومان( 11)متوسط 

 .استمشخص ناآن كه علّت  درصد( كاهش يافته است 20)بيش از 

   ول و هزار ميليارد تومان منابع از محل فروش اموال منق 4/4، 1398در قانون بودجه سال

ار هز 10و براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مقرر شد  بودبيني شده منقول پيشغير

 483 برابر با يفعملكرد اين رد ميليارد تومان ديگر از كسري بودجه از اين محل تأمين شود. با اين وجود

 ( بوده است.در قانون بودجه درصد از اعتبار مصوب 11حدود ميليارد تومان )معادل 

  درصد رقم مصوب بودجه است.  306مالي حدود هاي عملكرد منابع حاصل از واگذاري دارايي

هزار ميليارد  82 انتشار و ميليارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملي هزار 65انعكاس  امر، اين علت

، 1398 سال بودجه به موجب قانونكه بخشي از آن  تومان اوراق بدهي براي تأمين كسري بودجه است

 .استماهنگي اقتصادي بخش ديگر مطابق مصوبه شوراي عالي ه

   هزار ميليارد تومان  5 هزار ميليارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، 65از مجموع

هزار ميليارد تومان مربوط به جبران كسري بودجه دولت  60مربوط به جبران خسارات ناشي از سيل و 

ذكر است  ايستهش .صادر شده است 1398 سال بودجهاست كه مجوزهاي هر دو مورد، خارج از قانون 

 ازهزار ميليارد تومان(  30)حدود ميليون يورو  2375، 1398 سال بودجهقانون  «4»كه مطابق تبصره 
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اي رقم در عملكردهاي بودجه اينكه  است هشد گرفته نظر در ارزي تسهيالت صورتبه صندوق منابع

هاي وردهافرهزار ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و  7حدود  همچنين،شود. منعكس نمي

در سهم صندوق توسعه ملي(  درصد 34تا  درصد 20التفاوت )مابه 1398 سال بودجهنفتي مطابق قانون 

صندوق  منابع از استفاده مجموع ترتيب،اينبهشود. حكم بدهي دولت به صندوق توسعه ملي محسوب مي

 .استهزار ميليارد تومان  102در حدود  1398توسعه ملي در سال 

  ات انجام براساس محاسبتوجهي از منابع ارزي صندوق توسعه ملّي )با توجه به اينكه بخش قابل

يما(، در هزار ميليارد تومان با احتساب متوسط نرخ دالر ن 77ميليارد دالر، معادل  7حدود شده، 

ع توسط بانك ، معادل ريالي اين منابامكان دسترسي به آنها وجود نداردهايي قرار داشته است كه حساب

 1399و  1398هاي مركزي و از طريق پايه پولي تأمين شده است كه تأثير خود را در تورم باالي سال

ودجه و عدم ببرآورد منابع و يا شناسايي منابع غيرواقعي در قانون ترتيب، بيشاينبهنشان داده است. 

ست كه الزم هاي اصلي تورم در كشور ارانهاي دولت، يكي از پيشمديريت هزينهافزايش منابع پايدار و 

ويژه در بررسي اليحه بهو  ي بار ماليدارا مصوباتهمه است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در 

 اي داشته باشند. انه نسبت به اين مسئله حساسيت ويژهيبودجه سال

  و است بودجه مصوب رقم درصد 8/68 حدود ايسرمايههاي دارايي اعتبارات تملك عملكرد 

، 1398. در نظر گرفتن نرخ تورم سال درصد كاهش داشته است 9، 1397نسبت به سال صورت اسمي به

 نشان از كاهش شديد مقدار حقيقي اعتبارات عمراني دولت در اين سال دارد.

  دولتي هاي دولت و شركتهاي ميزان بدهي ،داري كل كشورمطابق با آخرين آمار منتشره خزانه

حدود  1397هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به اسفند سال  1168برابر  1398سال پايان در 

در  شايان ذكر است بخش مهمي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي درصد افزايش يافته است. 59

  اين رقم منعكس نشده است.

 

 مقدمه

برآوردي منابع حاصل از صادرات نفت و بيشبرخالف نظرات كارشناسي پيرامون  1398بودجه سال 

اوايل سال مشخص شد كه  همان هزار ميليارد تومان به تصويب رسيد. در 448با رقم  ،نفتيهاي وردهافر

بودجه خواهد بود.  قانوننفتي بسيار كمتر از ارقام هاي فراوردهحاصل از صادرات نفت و  درآمدميزان 

را  ادعاعملكرد منابع و مصارف بودجه صحت اين خصوص در ،كل كشور داريخزانهآمارهاي ارائه شده 

 ايسرمايههاي عملكرد منابع حاصل از واگذاري دارايي 1398 سالدر  مطابق اين آمارها،كند. ييد ميأت

 اين قبل سال مشابه مدت عملكرد كه است حالي در اين. ه استبودجه بود مصوبميزان  درصد 30

و تصويب  1398 سال بيني منابع غيرواقعي در اليحه بودجهپيشدرصد بوده است.  103در حدود  ،رديف
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، ورود شوراي 1398 سال در بودجه توجه قابل كسري ايجاد نتيجه آن و در آن در مجلس شوراي اسالمي

مصارف و تأمين سقف كاهش  مقرر شد همراه بارا در پي داشت كه  سران قواعالي هماهنگي اقتصادي 

از منابع  . استفاده3الي اسالمي، . انتشار اوراق م2ها، سازي دارايي. واگذاري و مولد1 :منابع از طريق

 . اين كسري بودجه پوشش داده شود ،. استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي4صندوق توسعه ملي و 

سال عملكرد مالي دولت در »تا بررسي  است خارج از بودجه ساليانه، موجب شده يمجوزهايصدور 

توجهي از كه بخش قابلچرامتفاوت باشد؛ « 1398سال بودجه قانون عملكرد »نسبت به بررسي « 1398

جمله مجوز برداشت از) ارقام گزارش شده در گزارش عملكرد مالي دولت، به مجوزهايي خارج از بودجه

هاي ناشي از سيل و مجوزهاي ويژه شوراي عالي هماهنگي از صندوق توسعه ملي بابت جبران خسارت

 بودجه. اين موضوع همچنين مقايسه دقيق عملكرد مربوط است (اقتصادي براي جبران كسري بودجه

به همين منظور، ابتدا سازد. دشوار مي، منابعويژه در سمت هاي گذشته، بهجه سالرا با بود 1398 سال

تا ميزان  شده با كسر منابع و مصارف حاصل از مجوزهاي اضافي بررسي 1398 سال بودجهقانون عملكرد 

 تريهاي دقيقبررسيسپس  مشخص شود. 1398 سال هاي انجام شده در قانون بودجهبينيتحقق پيش

  1.شده است ارائه 1398عملكرد منابع و مصارف عمومي دولت در سال  بارهدر

 

  1398بودجه سال قانون  . بررسي عملكرد1

در قانون بودجه و بدون  مصوبهاي مبناي رديف، صرفاً بر1398 سال لكرد قانون بودجه، عم1در جدول 

هاي ناشي از وقوع سيل و يا پوشش خسارتبراي جبران )احتساب منابع حاصل از مجوزهاي اضافي 

با ارقام مصوب  را دولتمالي ميزان انطباق عملكرد  1ترتيب، جدول اينبه ه است.ذكر شد ،(كسري بودجه

 دهد.نشان مي 1398سال بودجه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
های ها و سایتتهیه شده است که به صورت عمومی توسط رسانه شایان ذکر است این گزارش، براساس آمارهایی. 1

 داخلی منتشر شده است.
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 مصوب اعتبار به نسبت 1398منابع و مصارف بودجه سال  ارقام . مقايسه عملكرد1 جدول
 (تومان ميليارد هزار به)ارقام 

 عنوان
 سال قانون بودجه

1398  

 1398 سال عملكرد

ارقام با كسر 

و  نشدهبينيپيش

 مجوزهاي خاص

درصد عملكرد نسبت 

 به مقدار مصوب

 % 91 217 239 درآمدها

 % 30 47 158 ايسرمايه هايدارايي واگذاري

 % 100 521 52 مالي هايدارايي واگذاري

 % 70 316 449 منابع جمع

 % 95 2336 352 ايهزينه

 % 58 339 67 ايسرمايه هايدارايي تملك

 % 107 431 29 مالي هايدارايي تملك

 - 2 - بودجه سرجمع از اوراق سررسيد بازپرداخت

 % 91 408 448 مصارف جمع

وراي هماهنگي هاي مالي با كسر ارقام مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملي براساس مجوز شرقم مربوط به واگذاري دارايي. 1

ا مجوزهاي ، اوراق منتشر شده ب (كه براي جبران كسري بودجه و تأمين خسارت سيل مجوز آن اخذ شده است تمهـ 65اقتصادي )

دليل ماهيت جمعي خرجي هبكه هزار ميليارد تومان  14( و ارقام مربوط به انتشار اوراق تسويه )هزار ميليارد تومان 38خارج از بودجه )

 ( محاسبه شده است.در منابع و مصارف قانون بودجه منعكس نمي شود

 مطابق كه ،مترقبهريغه حوادث مربوط ب *(12( و )10موضوع مواد ) يانهيهز يهامربوط به پرداخت تومان ارديليم هزار 5. ميزان 2

  .است شده كسر فيرد نيا از شود،ينم نييتع آن يبرا بودجه قانون در يرقم اما ابدييم اختصاص قانون

مترقبه، كه مطابق غيرمربوط به حوادث  *(12( و )10موضوع مواد )اي سرمايههاي هزار ميليارد تومان مربوط به پرداخت 7. ميزان 3

 شود، از اين رديف كسر شده است.يابد اما رقمي در قانون بودجه براي آن تعيين نميميقانون اختصاص 

دليل ماهيت جمعي بهم آن هزار ميليارد تومان مربوط به اوراق تسويه خزانه )كه رق 14 هاي مالي،از اعتبارات مربوط به تملك دارايي. 4

 .بيني نشده بود( كسر شده استدر بودجه پيشخرجي 

 محاسبات تحقيق. :مأخذ

 .ان مديريت بحران كشور( قانون تشكيل سازم12و ماده ) 1 برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( قانون الحاق10* ماده )

 

 دهنده موارد زير است:بررسي جدول باال به خوبي نشانترتيب، اينبه

   محقق نشده است 1398 سال بودجهشده در قانون بينيدرصد از منابع پيش 30حدود 

 كه بخش عمده آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت مطابق برآوردهاي قانون بودجه است. 

   1398 سال بودجهمطابق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، براي جبران كسري ،

)با كسر  هزار ميليارد تومان كاهش يابد كه اين رقم در بهترين حالت 62سقف مصارف دولت بايست مي

 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.  40اند( ارقامي كه در پانويس توضيح داده شده

  ًه كمتر اي )بودجه عمراني( است كهاي سرمايهمربوط به تملك دارايي عدم تحقق مصارف عمدتا

 ، پرداخت شده است. 1398بودجه اعتبارات مصوب در درصد  60از 
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  تحت  از آن كه 1398بودجه بيني شده در قانون پيشمصارف  يافته تامنابع تحقق ميان فاصله

كل  درصد 30هزار ميليارد تومان است كه حدود  131شود، رقمي معادل عنوان كسري بودجه ياد مي

 ارهز 44بدون احتساب  ،)اين رقماست  1398سال  بودجه شده در قانون بينيمصارف / منابع پيش

ات اقتصادي است كه در ادبي 1398 سال اوراق منتشرشده براساس مجوزهاي قانون بودجه  تومان ميليارد

يارد هزار ميل 175، 1398. به عبارتي مجموع كسري بودجه سال شودجزئي از كسري بودجه محسوب مي

ق مالي اسالمي انتشار اورا باآن با مجوز خود قانون بودجه  ميليارد تومانهزار  44بوده است كه تومان 

 .ذكر شده است 2اين كسري بودجه در جدول  پوشش. نحوه (پوشش داده شده است

 

 )ارقام به هزار ميليارد تومان( دهنده آن. تراز كلّي بودجه و منابع پوشش2جدول 

 موارد پوشش كسري بودجه كسري بودجه

منابع محقق شده از سقف تفاضل 

 شدهبينيمصارف پيش

استقراض از صندوق توسعه 

 ملي

خارج از ـ  انتشار اوراق مالي اسالمي

 1398سقف قانون بودجه سال 

كاهش سقف مصارف 

 دولت 

131- 60 38 33 

 .همانمأخذ: 

 

ب مصوميزان كسري بودجه براي تأمين مصارف ، 1398پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز سال 

 ،نتشر شدههزار ميليارد تومان برآورد شد. مطابق با اطالعات م 138معادل  ،1398قانون بودجه سال 

، 19/03/1398مورخ  گانهسه يقوا ياقتصاد يهماهنگ يعال يشورا وسومين جلسهسي اساس مصوبهبر

 386 به 448 كاهش سقف مصارف عمومي از از طريقهزار ميليارد تومان از اين كسري،  62 مقرر شد

يارد تومان( هزار ميل 5/76مانده )منابع براي كسري باقيمين أتو  پوشش داده شودهزار ميليارد تومان 

  زير انجام شود: قاز طر

  ،هزار ميليارد تومان( 45)تا سقف  . برداشت از صندوق توسعه ملي1

  ،هزار ميليارد تومان( 38)تا سقف  . استقراض از مسير انتشار اوراق مالي2

  ،هزار ميليارد تومان( 10)تا سقف  هاي دولتدارايي . واگذاري و مولدسازي3

  .ن(هزار ميليارد توما 5/4)تا سقف  1398 سال بودجهقانون  «1»تبصره  «ج». منابع بند 4

  ن صورت پذيرد.ميليارد توماهزار  62( مجموعاً تا سقف 2( و )1همچنين مقرر شد كه استفاده از موارد )

و سقف برداشت  شده لغو شوراي عالي هماهنگي اقتصاديمجوز مطابق  ،محدوديت اخير

  هزار ميليارد تومان افزايش يافت. 60از صندوق توسعه ملي نيز تا 
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)قانون بودجه سال  1398سال دولت در بررسي عملكرد منابع و مصارف عمومي . 2

 شده(مجوزهاي دريافتعالوه ساير هب 1398

نمايش داده شده و سپس نكات مهم  1398منابع و مصارف سال  اصليهاي رديف عملكرد 3در جدول 

 آن بيان شده است.

 
  1398سال  بودجه در منابع و مصارف. مقايسه عملكرد 3 جدول

 (تومان ميليارد هزار به)ارقام   1مصوب اعتبار و قبل سال به نسبت

 عنوان
 1397 سال عملكرد

 (مصوب به نسبت عملكرد)درصد 
 1398 سال عملكرد

 (مصوب به نسبت عملكرد)درصد 

 اسمي رشد درصد

 1398سال عملكرد 

 سال عملكرد نسبت به

1397 

 هادرآمد
184 

(85%) 

217 

(9/90%) 
1/18 

 ايسرمايه هايدارايي واگذاري
111 

(1/103%) 

47 

(30%) 
1/57- 

 مالي هايدارايي واگذاري
59 

(93%) 

156 

(306%) 
2/166 

 منابع جمع
353 

(4/91%) 

420 

(7/93%) 
19 

 ايهزينه
279 

(1/95%) 

341 

(9/96%) 
1/22 

 ايسرمايه هايدارايي تملك
51 

(6/81%) 

46 

(8/68%) 
1/9- 

 مالي هايدارايي تملك
23 

(5/73%) 

31 

(4/81%) 
36 

 سرجمع از اوراق سررسيد بازپرداخت

 بودجه
5/0 4/2 2/349 

 مصارف جمع
353 

(4/91%) 

420 

(7/93%) 
19 

 مأخذ: همان.

 

 

 

 

                                                 
 هايرديفمربوط به اسناد تسويه خزانه كه در دو سمت منابع و مصارف و در  رقم ،3 جدولنمايي ارقام هدف بهبود واقع با. 1

 .شد كسر رديفاز هر دو  بود،هاي مالي آمده دارايي به مربوط
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 نكات زير قابل توجه است: 1398در مورد عملكرد كلي منابع و مصارف سال 

   ربوط به توجهي از آن مقابلكه درصد چراكننده باشد، تواند گمراهدرصدي منابع مي 94عملكرد

 مصوب ابعصادر شده است. ميزان واقعي تحقق من 1398 سال بودجهمجوزهايي است كه خارج از قانون 

 . درصد( 70)حدود  در بخش پيشين گزارش آمده است 1398 سال در بودجه

  بوده و نسبت به سال  مصوبدرصد ميزان  91 حدود 1398سال  درهاي دولت درآمدعملكرد

توان ي، م1398و  1397هاي با توجه به نرخ تورم سال درصد رشد داشته است. 1/18گذشته به ميزان 

 گفت كه درآمدهاي حقيقي دولت نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. 

  ودجه رقم مصوب ب درصد 30 تنها حدود ايهاي سرمايهعملكرد منابع حاصل از واگذاري دارايي

توجه لقابدرصد كاهش يافته است. علت اصلي اين امر كاهش  57 بوده و نسبت به سال گذشته بيش از

هاي متعدد و در گزارش بيني بودصادرات نفت است كه در هنگام تدوين اليحه بودجه نيز قابل پيش

 .ها نسبت به آن هشدار داده شده بودمركز پژوهشتوسط 

  است بودجه مصوب رقم درصد 306 حدود مالي هايدارايي واگذاري از حاصل منابع عملكرد .

زار ميليارد ه 82 انتشار و ميليارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملي هزار 65انعكاس  ،امر اين علت

خش بو  1398 سال بودجهكه بخشي از آن در سقف  استتومان اوراق بدهي براي تأمين كسري بودجه 

  گانه است. قواي سهديگر مطابق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 

و نكات مربوط  دهدمي نشان ايبودجهمنظر ترازهاي كلي  از را 1398 سال بودجه عملكرد 4 جدول

 .به آن در ادامه آمده است

 

 (تومان ميليارد هزار به)ارقام   ايبودجه. ترازهاي 4 جدول

 عنوان
 1397 سالعملكرد 

 )مصوب(

 1398 سالعملكرد 

 )مصوب(

 عملياتي تراز
96- 

(78-) 

124- 

(113-) 

 ايسرمايه تراز
60 

(45) 

6/1 

(92) 

 مالي تراز
36 

(32) 

125 

(21) 

 : همان.مأخذ

 

  كه حاكي  يافته است افزايش 1397 سال مشابه مدت به نسبت 1398 سال عملياتي تراز كسري

هاي آن است كه چه درصدي از هزينه بيانگراين نسبت،  از كاهش نسبت درآمد به هزينه دولت است.
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 1هاي اخير، در نمودار جاري از محل درآمدهاي دولت تأمين شده است. روند نزولي اين نسبت در سال

 نمايش داده شده است.

  كاهش گذشته سال به نسبت كهتومان است  يلياردم هزار 6/1 برابر 1398سال  ايسرمايه تراز 

 هايدارايي تملك به شده داده اختصاص بودجه كه است آن بيانگر امر اين. است داشته چشمگيري

اين كه  است ايسرمايه هايدارايي واگذاري از شده حاصل منابعبرابر  تقريباً )بودجه عمراني( ايسرمايه

 .  نتيجه مستقيم كاهش درآمدهاي نفتي استبرابري 

  شبخ پوشش بيانگر كه يافته افزايش 1397 سال مشابه مدت به نسبت 1398 سال مالي تراز 

 .است استقراض از استفاده با دولت مخارج از تريبزرگ

 
 1393 - 1398 هايدر سال ها. نسبت درآمدها به هزينه1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مأخذ: همان.

 

 1398 سال بودجه منابع عملكرد جزئيات بررسي .3

 هايو واگذاري دارايي ايسرمايه هايدارايي واگذاري ها،درآمدمنابع عمومي بودجه شامل سه محور كلي 

. در اين نمودار مشخص آمده است 2نمودار به تفكيك در موارد اصلي ذيل اين محورها  است كه مالي

)فروش اوراق و است  از طريق استقراض تأمين شده 1398بودجه درصد از منابع  40است كه حدود 

 .برداشت از صندوق توسعه ملي(

 

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

1393 1394 1395 1396 1397 1398
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 1398 سال در عملكرد بودجه ها(. تركيب منابع )دريافت2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محاسبات تحقيق.: مأخذ

 

درصد( از سهم صندوق توسعه ملي از  34درصد و  20التفاوت مابه) واحد درصد 14 است فتنيگ

دولت به صندوق  بدهي، در حكم 1398 سال قانون بودجه «1»درآمدهاي نفتي كه به موجب تبصره 

 نفت فروش از دولت درآمدهايذيل  1398 مالي دولت در سالعملكرد  گزارش  دررود، شمار ميبه

از  استفاده در حكم، است تومان ميليارد هزار 4/7 حدود كهنمودار باال اين رقم  درگزارش شده است. 

تبصره  مطابق صندوق ميليون يورو از 2375برداشت همچنين . محاسبه شده استصندوق توسعه ملّي 

 است نيز نشده منعكس 1398 سال بودجه مصارف و منابع جداول در ، كه1398 سال بودجهقانون « 4»

 . در نمودار باال آمده است

 

 1398 ي بودجه در سالدرآمدهاي بررسي عملكرد رديف. 1-3

  5 در جدول 1398ي در سال درآمداصلي هاي مطابق گزارش عملكرد مالي دولت، عملكرد رديف

 منعكس شده است. 

 

 

 

 

 

درآمدهاي مالياتي  

و گمركي

35%

فروش نفت و  

فرآورده هاي نفتي

6%
فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي

18%

استفاده از صندوق  

توسعه ملي

22%

ساير

19%
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 (تومان ميليارد هزار)ارقام   1398 بودجه در سال  يدرآمد هايرديف عملكرد. 5 جدول

 مصوب

1398 

 عملكرد سال به نسبت عملكرد درصد

عملكرد  عنوان

1397 

مصوب 

1398 
1398 1397 

 ها :درآمد .1 184 217 91 118 238

 :گمركيهاي مالياتي و درآمد .1-1 126 161 93 127 172
 سازمان امور مالياتي كشور .1-1-1 107 140 100 130 140
 ماليات اشخاص حقوقي (الف 40 44 107 108 41

 هادرآمدماليات بر  (ب 19 29 118 153 25
 ماليات بر ثروت (ج 4 8 204 222 4

 ماليات بر كاالها و خدمات (د 44 59 84 134 70
 گمرك جمهوري اسالمي ايران. 2-1-1 19 20 62 108 32
 حقوق ورودي ساير كاالها  16 15 57 92 27
 حقوق ورودي خودرو 1 6/0 10 48 5

0 126 - 1/0 07/0 
 -هاي اجرايي )جمعي حقوق ورودي دستگاه

 خرجي(

0 782 - 4 5/0 
 ها و تخفيفات گمركي به نرخ صفرمعافيتثبت 

 خرجي( -)جمعي 

0 8 - 01/0 1/0 
)جمعي  نقل وحملحقوق ورودي قانون مديريت 

 خرجي( -

0 78 - 09/0 1/0 
استرداد حقوق ورودي كاالهاي وارداتي موضوع 

 «7»تبصره  «ب»بند 
 :درآمدهاساير  .2-1 57 56 85 98 66
 هاي حاصل از مالكيت دولتدرآمد 25 24 86 92 27

 حاصل از فروش كاال و خدمات درآمد 7 8 86 114 10
 و خساراتم ئجراهاي حاصل از درآمد 4 4 56 107 8
 متفرقههاي درآمد 19 19 92 97 20

 مأخذ: همان.

 

 :است توجهقابل زير نكات 1398 سال در يدرآمد هايرديف عملكردخصوص در

  1398 سالدرصد رقم مصوب بودجه براي  100حدود  1398مالياتي در سال  هايدرآمد وصولي 

هاي رخكه در مقايسه با ن است يافته افزايشدرصد  30حدود  1397است و نسبت به مدت مشابه سال 

 دهد. نمي ، افزايش حقيقي در درآمدهاي مالياتي را نشان1398و  1397هاي درصدي سال 40تا  30تورم 

  و سهام انتقاالتونقل بر ماليات رشد از تأثيرپذيري با ثروت بر ماليات وصولي، ماليات انواع ميان در 

 مصوب رقم درصد 204حدود  و باالترين عملكرد را داشته است ،بهادار اوراق و تمبر حق و اتفاقي هايماليات
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 118 عملكرد درآمدبر  ياترا دارد. همچنين مال يشعملكرد نسبت به سال پ درصدي 122و رشد  بودجه

 .است داشته درصد 53 با برابر رشدي 1397 سال به نسبت و است داشته مصوب به نسبت درصدي

  افزايشدرصد  8حدود  1397گمرك جمهوري اسالمي ايران نسبت به مدت مشابه سال  وصولي 

. داليل اين دهدمي نشان گمرك حقيقي درآمدهاي در را بسياري كاهش تورم، نرخ به توجه با كه است يافته

ص كاهش براساس گزارش گمرك عبارتند از: كاهش ارزش دالري واردات، مشكالت ثبت سفارش و تخصي

 ش خودرو.قلم كاال(، معافيت و تخفيفات گمركي و ممنوعيت ثبت سفار 1400هاي وارداتي )ممنوعيتارز، 

  ه حدود هزار ميليارد تومان بوده است ك 12هاي دولتي معادل درآمد حاصل از سود سهام شركت

 . استدرصد مقدار مصوب  100

  است داشته كاهش درصد 5/2متفرقه دولت نسبت به سال گذشته  هايدرآمدوصولي  ميزان. 

 

 1398بودجه در سال ايسرمايه هايدارايي واگذاري عملكرد بررسي. 2-3

 اليحه شت،ندا وجود خام نفت صادرات از روشني اندازچشم بودجه اليحه تصويب زمان در اينكه با وجود

رغم هبمتأسفانه  و شد اسالمي شوراي مجلس تقديم نفت بشكه ميليون ونيميك صادرات فرض با بودجه

 رد و گرفت قرار نيز اسالمي شوراي مجلس قبول مورد فرض اينهاي مجلس، هشدارهاي مركز پژوهش

 47 از شبي رشد با 1397 سال به نسبت ايسرمايه هايمنابع واگذاري دارايي ،1398 سال بودجه قانون

 ،نفت صادرات كاهش نتيجهدر كه دهدمي نشان 1398 سال بودجه عملكرد گزارش. شد مواجه درصدي

اي هاي سرمايهواگذاري داراييدرصد كاهش داشته است.  57نسبت به سال گذشته عملكرد اين رديف 

فروش داخلي ميعانات  منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي، شامل منابع حاصل از صادرات نفت خام،

 شود.كه در ادامه توضيحات آن ارائه ميگازي است 
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 (تومان ميليارد هزار)ارقام   1398 بودجه در سال ايسرمايه هايدارايي واگذاري عملكرد. 6 جدول

 مصوب

 سال

1398 

 عملكرد سال درصد عملكرد نسبت به

عملكرد  عنوان

 1397سال 

مصوب 

1398 
1398 1397 

 :ايهاي سرمايهواگذاري دارائي .2 111 47 30 43 158

 نفتيهاي منابع حاصل از نفت و فراورده .1-2 101 39 26 39 153
 و خالص صادرات گاز طبيعي منابع حاصل از ارزش نفت خام 87 30 20 34 147
 منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي 6 4 - 64 0
 خيزنفتسه درصد فروش نفت خام براي مناطق محروم و  5 5/1 29 31 5
 خام و ميعانات گازيمازاد منابع حاصل از صادرات نفت  0 0 0 0 0

0 165 - 5/3 2 
« 1»تبصره  «ج»استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي موضوع بند 

 1398 سال قانون بودجه

0 79 - 6/7 5/9 
سهم  %5/85منابع حاصل از فروش ميعانات گازي  .2-2

 دولت )خوراك داخلي(

 غيرمنقولمنقول و هاي فروش و واگذاري دارايي .3-2 3/0 5/0 11 129 4
 ايسرمايه هايواگذاري طرح تملك دارايي .4-2 001/0 006/0 6/0 380 1

 : همان.مأخذ

 

   ز ارزش نفت خام و خالص صادرات گامنابع حاصل از »مربوط به  هايكه ذيل رديفارقامي

ا سهم درصد ت 20التفاوت سهم آمده است، مابه «منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي»و  «طبيعي

ن بودجه قانو «1»تبصره  «الف»د كه مطابق بند نداربردردرصد صندوق توسعه ملي را نيز  34قانوني 

هزار ميليارد  5/7ترتيب، حدود اينبهعنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي شود. ، اين رقم بايد به1398

 شود.  هاي مالي گزارشماهيت بدهي داشته و بهتر است ذيل واگذاري داراييتومان از منابع فوق، 

   ارد تومان هزار ميلي 19هزار ميليارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت و گاز،  30از مجموع

بوط به درصد( مر 36هزار ميليارد تومان )حدود  11درصد( مربوط به صادرات نفت خام و  64)حدود 

 صادرات گاز طبيعي است. 

  اخلي( خوراك ددولت از فروش ميعانات گازي  %5/85 )سهمفروش ميعانات گازي  منابع حاصل از

ملكرد عاين در حالي است كه  ؛كاهش يافته است درصد 20از  نسبت به سال گذشته بيش 1398در سال 

 1398ل در سا بايدتومان بوده است و طبق قانون بودجه  4200با دالر  1397محاسبه شده براي سال 

ت نشان محاسباهزار تومان( محاسبه شود.  11ي )حدود ها با دالر نيمايپتروشيميخوراك تحويلي به 

 شدميگزارش  فعلي بيش از دوبرابر عملكردبايد ميدهد كه عملكرد اين بند با دالر نيمايي مي

 .دنكنداري كل كشور تبيين وزارت نفت و خزانهرا علت اين كاهش و الزم است 
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  ست. اعملكرد مطلوبي نداشته  1397مانند سال  ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح واگذاري

 هايطرح و هاپروژه رسانياطالعنحوه  ها،دستگاه واگذاري كميته عملكرد حوزه اين در رسدنظر ميبه

 .است جدي اصالح و بازنگري نيازمند هاطرح براي شده تدوين توجيهي

 

 1398 مالي بودجه در سالهاي بررسي عملكرد واگذاري دارايي .3-3

 خزانه اسناد و اوراق انواع فروش از حاصل منابع مالي شاملهاي اصلي بخش واگذاري داراييهاي محور

ها و استفاده از تسهيالت منابع حاصل از دريافت اصل وامدولتي،  هايشركت واگذاري از حاصل منابع اسالمي،

 قواي ياقتصاد است. تصميمات اتخاذ شده شوراي عالي هماهنگي استفاده از صندوق توسعه ملي و خارجي

ده است. جزئيات اين بخش از منابع بودجه تأثيرگذار بو عملكرد بر عمدتاً ،براي جبران كسري بودجهگانه سه

 نمايش داده شده است.  7مالي در جدول هاي واگذاري داراييهاي عملكرد رديف

 

 (تومان ميليارد هزار)ارقام   1398 سال در بودجه مالي هايدارايي واگذاري عملكرد. 7 جدول

 مصوب

1398 

 عملكرد سال درصد عملكرد نسبت به

عملكرد  عنوان

1397 
 1397 1398 1398مصوب 

 مالي:هاي واگذاري دارائي .3 58 156 306 266 51

 44 222 186 82 1 37 
زانه خمنابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد  .1-3

 اسالمي
 هاي دولتيمنابع حاصل از واگذاري شركت .2-3 5 5 107 108 5
 منابع حاصل از استفاده از تسهيالت خارجي .3-3 0 0 0 0 05/0

2 195 104 2 1 
ها و استفاده منابع حاصل از دريافت اصل وام .4-3

 از تسهيالت خارجي

8/0 40 73 6/0 5/1 
 هايمنابع حاصل از برگشتي پرداخت .5-3

 هاي قبلسال
 استفاده از صندوق توسعه ملي .6-3 13 65 - 483 0

 همان.: مأخذ

 در اين مورد نكات زير قابل توجه است:

   ميليارد  هزار 44، 1398سقف مجاز انتشار اوراق مطابق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال

ليارد هزار مي 38اين سقف  هماهنگي اقتصاديشوراي عالي مطابق مصوبه  كه تومان تعيين شده است

 هزار ميليارد تومان رسيد. 82و مجموعاً به رقم  تومان افزايش يافت

                                                 
انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي مربوط به  ، ذيلهزار میلیارد تومان از آمار منتشر شده در عملكرد مالي دولت 14دود ح. 1

 خرجي انجام شده است -صورت جمعيبه 1398 سال موجب مجوزهاي قانون بودجهواگذاري اوراق تسويه خزانه است كه به
 است.  شدهو در اينجا براي جلوگیري از انحراف تحلیل كسر 
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   نسبت به مدت  1398منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي در سال عملكرد

قانون  مصوب در درصد 186 حدوددرصد افزايش يافته است اين رقم  122حدود  1397مشابه سال 

 است.  1398 بودجه

   هزار ميليارد تومان  5 هزار ميليارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، 65از مجموع

دولت  دجههزار ميليارد تومان مربوط به جبران كسري بو 60مربوط به جبران خسارات ناشي از سيل و 

 صادر شده است.  1398 سال بودجهخارج از قانون است كه مجوزهاي هر دو مورد، 

  توسعه ميليون يورو برداشت از صندوق 2375معادل « 4»تبصره ذيل  1398 سال در بودجه 

ه نشدمنعكس  1398 سال بودجهبيني شده بود كه اين برداشت در جداول منابع و مصارف پيش ملي

الي اين تومان(، معادل ري 12.500)حدود  1398سال . با توجه به نرخ متوسط يوروي نيمايي در است

  هزار ميليارد تومان خواهد بود. 30مبلغ حدود 

  آمدهاي درصد صندوق توسعه ملي از در 34درصد تا سهم قانوني  20التفاوت سهم همچنين، مابه

شود، در اين حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي كه در حكم بدهي دولت به صندوق محسوب مي

 اي آمده است. هاي سرمايهنعكس نشده است و ذيل منابع حاصل از واگذاري داراييرديف م

  1398سال هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در  102ترتيب، حدود اينبه 

 استفاده شده است. 

 

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملياتخاذ شده جهت تصميمات  نتايج. 3-4

به  توجه باكارشناسي هشدار داده شده بود،  اظهارنظرهاي و گذشته هايگزارش در كه گونههمان

 وسعهت صندوق از استقراض ،يتوجهي از منابع ارزي صندوق توسعه ملبخش قابلدسترسي به  محدوديت

مدهاي ، فرق چنداني با استقراض از بانك مركزي نداشته و همان پيابودجه كسري جبران براي ملي

دهد كه در سال ها نشان ميدنبال خواهد داشت. بررسيبهدي و تورم افسارگسيخته را نامطلوب اقتصا

هزار  100ميليارد دالر استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي )حدود  9، از مجموع حدود 1398

د ار ميليارهز 80يعني حدود ميليارد دالر،  7 اساس محاسبات اين گزارش(، نزديك بهبرميليارد تومان 

 كه است دهش تأمينو توسط بانك مركزي طريق پايه پولي  ازاحتساب متوسط نرخ دالر نيما(،  تومان )با

  .است داده نشان 1399 و 1398 هايسال باالي تورم در را خود تأثير

قاعده ارز به منابع ارزي صندوق، ورود بي حتي در صورت محدود نبودن دسترسي كه است ذكر شايسته

ه داشته باشد و تواند تبعات اقتصادي نامطلوبي به همراميدر زمان وفور منابع حاصل از صادرات نفت به كشور 

عايت انضباط رشود. اين مسئله، ضرورت منجر تضعيف اقتصاد ملي و توليد داخلي  بهاز طريق سركوب نرخ ارز، 

  دهد.ن ميرا بيش از پيش نشا هاي دولتمالي، برآورد صحيح منابع، ايجاد منابع پايدار و مديريت هزينه
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  1398سال مصارف بودجه هاي بررسي عملكرد رديف .4

مربوط به آن  به تفكيك ارائه شده و نكات 8هاي ذيل مصارف دولت در جدول رديفدر اين بخش عملكرد 

بودجه دليل عدم تحقق منابع عمومي، مطابق با ارقام مندرج در قانون است به گفتنيشود. توضيح داده مي

هزار ميليارد تومان از مصارف بودجه  62مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه حدود ، 1398سال 

يافته توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر كاهشهاي را كاهش دهد كه اطالعاتي درباره رديف

رسد مينظر ، به1398 سال بودجهمصارف نسبت به رقم مصوب در  بااليبا توجه به تحقق  نشده است.

 باشد. شده نعمل مطابق با مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي  ،مصارف بودجهدر سمت 

 

 هزار ميليارد تومان( به )ارقام 1398در سال هاي مصارف بودجه . عملكرد رديف8جدول 

 مصوب

1398 

 عملكرد سال درصد عملكرد نسبت به

عملكرد  عنوان

 1397سال 

مصوب 

1398 
1398 1397 

 هاب ـ پرداخت 353 420 94 119 448

 پرداخت اعتبارات هزينه: 279 341 97 122 352

 اي عمومي ملياعتبارات هزينه 230 272 92 118 295

 اي عمومي استانياعتبارات هزينه 10 13 106 127 13

 هاي متفرقهرديف 37 51 113 138 45

 ايگردان اعتبارات هزينهتنخواه 0 0 0 0 0

 اي( هزينه12( و )10پرداخت موضوع مواد ) 2 5 - 269 0

 اي:هاي سرمايهييپرداخت اعتبارات تملك دارا 50 46 69 91 67

 هاي ملي و وامي و ...(ها )شامل طرحملي و رديف 41 35 71 85 49

 استاني 7 4 20 48 17

 ايگردان اعتبارات سرمايهتنخواه 0 0 0 0 0

 اي( سرمايه12( و )10) پرداخت موضوع مواد 2 7 - 358 0

 هاي مالي:ييپرداخت اعتبارات تملك دارا 22 131 107 141 29

 : همان.مأخذ

 

  درصد  15درصد مصوب بوده و  20اي استاني حدود هاي سرمايهپرداخت اعتبارات تملك دارايي

درصد از  3بدون در نظر گرفتن  ،است محاسبات فوق گفتنيكاهش يافته است.  1397سال نسبت به 

 10-1مطابق جدول طبق قانون استفاده متوازن از امكانات كشور مصارف عمومي دولت است كه بايد 

                                                 
  .است شده كسر دولت مالي عملكرد گزارش در شده ذكر رقم از خزانه تسويه اوراق به مربوط رقم. 1
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ها پرداخت اين با احتساب اين ارقام، درصد تحقق ها اختصاص يابد.به بودجه عمراني استانقانون بودجه 

 درصد خواهد بود.  20نسبت به وظايف قانوني كمتر از 

  رقم مصوب بودجه  درصد 113حدود  1398شده در سال متفرقه پرداخت ايهزينه اعتبارات

 يافته است. افزايش درصد 38 حدود 1397 بوده و نسبت به عملكرد سال

  مدت  مربوط به مديريت بحران نسبت به ايهزينه( 12( و )10مواد ) موضوع هايرديف پرداخت

 شده انجام هايافزايش يافته است كه دليل اصلي آن پرداخت درصد 150مشابه سال گذشته بيش از 

 .است بوده سيل از ناشي خسارات جبران براي

  يت مربوط به مدير ايسرمايه هايدارايي تملك( 12) و( 10) مواد موضوع هايرديف پرداخت

ي آن برابر افزايش يافته است كه دليل اصل 3بحران نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بيش از 

 .است بوده سيل از ناشي خسارات جبران براي شده انجام هايپرداخت

  1397 سال ، كمتر از بودجه1398سال هاي مالي كه در بودجه پرداخت اعتبارات تملك دارايي 

هزار  31به رقم  رشد داشته و درصد نسبت به عملكرد سال گذشته 41بيني شده بود، نزديك به پيش

 . ميليارد تومان رسيده است

 

 دولت و مطالبات هاوضعيت بدهي .5

 پاياندر  دولتي هايشركت و دولت هايميزان بدهي ،كشور كل داريخزانهبا آخرين آمار منتشره  مطابق

درصد  59حدود  1397سال  پايانميليارد تومان بوده است كه نسبت به  هزار 1168برابر  1398سال 

 اسفند براي و تفكيك به دولتي هايشركت و دولتي هاميزان بدهي 9در جدول  افزايش يافته است.

 .است شده ارائه 1398 و 1397 هايسال

 

 (تومان ميليارد هزار به)ارقام   دولتي هايشركت و دولت هابدهي. 9 جدول

 1398سال  پايان  1397 سال پايان عنوان

 0/595 2/442 دولت هايبدهي

 5/573 7/293 دولتي هايشركت هايبدهي

 5/1168 9/735 هامجموع بدهي

 مأخذ: همان.

 

  افزايش بدهي  به از افزايش بدهي دولت، چشمگيري سهمدهد كه فوق نشان مي جدول

 كه بخش عمده آن مربوط به بدهي شركت ملي نفت ايران به بانكمربوط است هاي دولتي شركت
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هاي ارزي بوده و افزايش آن بيشتر ها و صندوق توسعه ملي است كه شامل بدهيمركزي، ساير بانك

 دليل افزايش نرخ ارز بوده است. به

   ي ، يكي از داليل اصل1398سال كسري بودجه منظور پوشش بهانتشار گسترده اوراق بدهي

 هاي دولت بوده است. افزايش بدهي

  شوند يها را شامل مدرصد كل بدهي 50هاي دولتي كه بيش از هاي دولت و شركتپنج رقم اصلي بدهي

اق بدهي، بدهي ها، بدهي دولت به دارندگان انواع اورعبارتند از: بدهي شركت ملي نفت به بانك مركزي و بانك

 جتماعي. به سازمان تأمين ا دولت به بانك مركزي، بدهي شركت ملي نفت به صندوق توسعه ملي، بدهي دولت

هاي دولت منعكس شايان ذكر است بخش مهمي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در آمار بدهي

 را هگرو هر رشد درصد و 1398و  1397هاي سال پايان در را هابدهي تركيب ،3 نمودارنشده است. 

 . دهدمي نشان گذشته سال به نسبت

 

  1398و  1397هاي هاي دولتي در سالهاي دولت و شركت. مجموع و رشد بدهي3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 محاسبات تحقيق. مأخذ:

 

 درصد 75هاي دولتي نيز حدود ها، مطالبات دولت و شركتبدهيخصوص بر موارد فوق درعالوه

 دولتمطالبات ميزان  10در جدول هزار ميليارد تومان رسيده است.  810افزايش يافته است و به حدود 

 .است شده ارائه 1398 و  1397 هايسال اسفند براي و تفكيك به دولتي هايشركت و
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 (تومان ميليارد هزار به)ارقام   دولتي هايشركت و دولتمطالبات . 10 جدول

 1398 سال پايان 1397 سال پايان عنوان

 7/227 5/147 دولت مطالبات

 7/582 0/315 هاي دولتيمطالبات شركت

 4/810 5/462 مجموع مطالبات

 مأخذ: همان.

 

  هاي ركتهزار ميليارد تومان از مطالبات دولت و ش 325داري كل كشور، حدود در گزارش خزانه

هاي نفتي ايران از شركتهاي فراوردهمطالبات شركت ملي پااليش و پخش دولتي با عنوان 

 هاي دولتياز كل مطالبات دولت و شركت %40داخلي ذكر شده است كه  پااليشي و پتروشيمي

 است: گفتنينكات زير  روازاينشود. را شامل مي

o  هاي پتروشيمي نفتي ايران رابطه مالي خاصي با شركتهاي فراوردهشركت ملي پااليش و پخش

ت ملي رسد بخشي از رقم مذكور )حدود يك چهارم(، مربوط به مطالبات شركنظر ميهبداخلي ندارد. 

 هاي پتروشيمي داخلي است. نفت ايران از شركت

o  يش و مربوط به تسهيالت ارزي بانكي است كه شركت پاال چهارم ديگر از اين رقم،حدود يك

بخشي از  ه ارزي بودن اين تسهيالت،هاي داخلي دريافت كرده است. با توجه بپخش از طرف پااليشگاه

 افزايش رقم مذكور مربوط به نرخ تسعير ارز است.

o   17ن )آكه بخش عمده است نفتي هاي فراوردهدرصد كل اين مطالبات بابت خوراك و  10كمتر از 

يش و ركت ملي پاالهزار ميليارد تومان( مربوط به مطالبات از پااليشگاه آبادان است. اين در حالي است كه ش

 طالبات است. مهاي ديگر دارد كه تسويه آنها موقوف بر وصول اين توجهي به برخي پااليشگاهقابلپخش بدهي 

o  ،بخش  ات،حتي با فرض امكان وصول اين مطالببايد توجه داشت كه  با توجه به توضيحات باال

  ها شود.پااليشگاهاز آن بايد صرف بازپرداخت بدهي به ساير  بسياري

  توانير از  بر مورد باال، مطالبات سازمان امور مالياتي از اشخاص حقوقي، مطالبات شركتعالوه

 شوند.  ل ميها اقالم عمده مطالبات دولت را شامهاي توزيع برق استاني و مطالبات دولت از بانكشركت

 

 بنديجمع

 )از از طريق استقراض 1398سال  درصد از بودجه در 40حدود دهد كه گزارش حاضر نشان مي

( تأمين مالي شده است كه در 1محل انتشار اوراق مالي اسالمي يا استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
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برآوردي بيش ناشي از ،در صالحيت قوه مقننه قرار دارد ماهيتاً كه و ورود شوراي هماهنگي سران به اين موضوع

هاي اليحه بودجه بررسيدر  آن( )و حتي تشديدمنابع در هنگام تدوين اليحه بودجه و عدم اصالح 

 نيز تكرار شده است.  1399اي كه متأسفانه در بودجه سال تجربهمجلس شوراي اسالمي است. در 

توجه منابعي كه براي پوشش قابلبا توجه به اينكه بخش  گونه كه هشدار داده شده بود،همان از سوي ديگر،

بخش زيادي از  ، عمالًنبودندقابل دسترسي  بيني شده است )منابع صندوق توسعه ملي(كسري بودجه پيش

  داشت. به همراه 1399و  1398در سال  تورمي آثار چشمگيركه  شدكسري بودجه از محل پايه پولي تأمين 

با فرض تداوم  معناست كهو عدم انجام اقدام عملي در حوزه ماليه عمومي دولت بدين روند مذكورتكرار 

دولت با همراهي  مگر اينكه ،شدت با كسري مواجه خواهد بودبهنيز هاي آينده شرايط موجود، بودجه سال

حوزه  مانده، دردر مدت باقي مدتكوتاهبا تمركز بر مجموعه اقدامات قابل انجام در مجلس شوراي اسالمي 

هزينه كالن تحميلي به كشور در اثر سياست تخصيص با اتخاذ تصميمات كليدي مانند تعيين تكليف  مصارف،

مورد نياز مات ااقد ،نفعان نهاييذيو پرداخت به  زيرساخت شناسايي استفاده از توماني و همچنين 4200ارز 

هاي پاياني تصميمات اتخاذ شده در ماه تاكنون البته .كنندرا دنبال ارايي مخارج و افزايش ك براي مديريت هزينه

فصل دهم قانون مديريت العاده ويژه درصدي فوق 50)افزايش  افزايش حقوق و دستمزدباره در 1398سال 

سازي همسانخصوص هاي اجرايي( و تصميمات اتخاذ شده دربگيران دستگاهحقوقخدمات كشوري براي 

انه( و طرح تأمين كاالهاي يهزار ميليارد تومان بار مالي سال 60)حدود  1399مستمري بازنشستگان در سال 

  شده است. 1398توجه مصارف غيرقابل اجتناب بودجه نسبت به سال قابلاساسي در عمل موجب افزايش 

ها و جلوگيري از حذف معافيت جديد مالياتي،هاي با معرفي پايه اقدام اصولي اين است كه در سمت منابع نيز

بانكي، بخشي از كسري بودجه سال هاي فرار مالياتي با استفاده از سازوكارهاي شفافيت مبادالت مالي و تراكنش

و از شود  مند انتشار اوراق جبرانضابطههاي از طريق روش صرفاًمانده باقيو كسري جبران  هاي آتيو سال 1399

خصوص در اين  .شودشدت اجتناب از بانك مركزي بهد استقراض مستقيم و غيرمستقيم غيركارشناسي ماننهاي روش

 ارائه شده است.« ياستگذاريس وديبودجه با مالحظه ق يكسر ميترم يراهنما»پيشنهادهايي در گزارش 

مديريت  ايجاد منابع پايدار و و عدم قانون بودجه دربرآوردي منابع بيشذكر است كه شايان 

و حذف نقش مجلس در بودجه  قوانين استفاده شدنمعناي بيبه ، در عملدولت هايهزينه

هاي افسارگسيخته را در پي ديگر، تبعات اقتصادي سنگيني نظير تورم از سوي و خواهد بوداين زمينه 

و كند مجلس شوراي اسالمي در حد توان از تكرار اين تجربه جلوگيري  بايددارد. به همين منظور 

انه نسبت به يويژه در بررسي اليحه بودجه سالمصوبات داراي بار مالي و بههمه نمايندگان محترم نيز در 

 اي داشته باشند.ائل حساسيت ويژهاين مس
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 (بودجه )گروه مطالعات ماليه عمومي و توسعه مديريتمطالعات  :نام دفتر

 موسوي عاطفه جاللي ،عليرضا صديقي :كنندگانتهيه و تدوين

 حسين معماريانمحمدمدير مطالعه: 

 سيدعلي روحاني، داريوش ابوحمزه، سيدعباس پرهيزكاري ناظران علمي:
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