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 چكيده

پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي اصالح ساختار رغم آنكه نيم گذشته بهودر طول يك سال

 1400بودجه و مديريت كسري بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه اليحه بودجه سال 

بدون اعمال اين اصالحات ساختاري تهيه و به مجلس ارائه  1399و  1398 هايمشابه اليحه بودجه سال

اي نيز در هاي قابل توجه در حوزه منابع، رشد فزايندهبرآورديبيشاي كه در كنار گونه؛ بهشده است

 . در گزارشي كه با همين عنوان در دوسال گذشته و در جريان بررسي لوايح بودجهحوزه مصارف دارد

د، ضمن تبيين داليل و الزامات اصالحات شها منتشر توسط مركز پژوهش 1399و  1398 يهاسال

مدت و بلندمدت( براي انجام اصالحات در سمت منابع و راهكارهاي مختلفي )كوتاهساختاري در بودجه، 

  1مصارف بودجه و مديريت كسري بودجه دولت ارائه شده بود.

نيز با توجه به كسري قابل توجه بودجه و پيامدهاي تورمي آن براي  1400در رابطه با اليحه سال 

و براي اصالحات به دولت بازگردانده شود  و رد شودمجلس در شود كه كليات اليحه مي پيشنهاد ،اقتصاد

دوازدهم تصويب كند يا همانند تجربه مربوط در صورت عدم انجام اصالحات مورد نظر، مجلس بودجه چند

توجه  را براي چند ماه صادر نمايد. «مجوز دريافت و پرداخت دولت» 1392و  1391هاي سال به بودجه

ي آن امعندر عمل به ،ه انجام اصالحات جهت پوشش كسري قابل توجه بودجهبه اين نكته ضروري است ك

اي در سال آينده، مجلس لهئعبارت بهتر در صورت بروز هر مساست كه مجلس شريك تهيه بودجه شود. به

 خصوص با توجه به اينكه سال آيندههطور شايسته از شأن نظارتي خود بر دولت استفاده نمايد. بهتواند بنمي

 پيش خواهد بود. ازسال تغيير دولت است، احتمال عملكرد نامناسب در حوزه اجرا بيش

در رابطه با نامه اخير مقام معظم رهبري به دولت پيرامون اصالح نحوه استفاده از منابع حاصل  ضمناً

تهيه بر بايد توجه داشت كه با توجه به خطاب نامه و همچنين مسئوليت دولت مبني ،از صادرات نفت

ت وزيران( به مجلس از را تهيه و )پس از تصويب در هيئاليحه بودجه، الزم است دولت اصالحات مورد ني

 تقديم كند.

                                                 

 .16219، شماره مسلسل گيري. نكات مهم و محورهاي تصميم1 كل كشور 1398بررسي اليحه بودجه سال  .1

 .16762، شماره مسلسل گيري. نكات مهم و محورهاي تصميم1 كل كشور 1399بررسي اليحه بودجه سال 
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س، آن در مجلاصالح  تصويب كليات اليحه و در صورت اراده مجلس به با تمام مالحظات فوق،

 گيريمحورهاي تصميم و  1400 سال نكات مهم اليحه بودجه عنوانزير به محورهاي شودتوصيه مي

 :رفته استگدر گزارش حاضر، هريك از اين محورها به تفصيل مورد بررسي قرار  .مورد توجه قرار گيرد

  منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، 

  حقوق و دستمزد كاركنانهاي هزينه خصوصبهاجرايي هاي دستگاههاي هزينه، 

 بازنشستگي هايصندوق به كمك، 

   به واردات كاالهاي اساسي ارز ترجيحيسياست اختصاص، 

 انعكاس نرخ ارز در اليحه بودجه شيوه، 

   هزار ميليارد تومان سهام دولت 90 واگذاريشيوه، 

  شكل رد ديون خارج  هزار ميليارد تومان واگذاري سهام، اموال و دارايي )عمدتاً( به 90 واگذاري

 ،(«2»تبصره « و»از سقف بودجه )بند 

  دولتاوراق بدهي  و بازپرداخت انتشار،  

 گيري در مورد نرخ سود، زمان سررسيد و انتشار اوراقشيوه تصميم، 

  نفت فروشپيش، 

   هاتحت عنوان هدفمندي يارانه« 14»منعكس شده در تبصره  مصارفمنابع و،  

  استانيهاي درآمدها و هزينه، 

   دولتي هايشركتبودجه. 

ژوهشي پاخير مطالعات مفيدي توسط نهادهاي هاي سال بودجه در در رابطه با انجام اصالحات در

را  1400 بودجه سال اخير و اليحههاي سال توانست بودجهكشور انجام شده است كه اعمال آنها مي

 بودجه حهجهت انجام اصالحات در اليبرخي محورهاي اصلي  .متفاوت از چارچوب اليحه فعلي قرار دهد

 است كه عبارتند از:شده  و تشريح ر معرفي، در گزارش حاض1400 سال

 در حوزه منابع  اصالحاتالف( 

  اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي، 

  اصالح سياست نرخ ارز ترجيحي، 

  )وضع ماليات بر مجموع درآمد )با تمركز بر اقشار پردرآمد، 

  حركت به سمت ماليات بر مجموع ثروت، 

 اشخاص حقوقي يبانك يهاسودسپرده بر اتيمال تيمعاف حذف، 

  بخش كشاورزين بزرگ حذف معافيت مالياتي فعاال، 

  افزوده مناطق آزاد و ويژه اقتصاديحذف معافيت ماليات بر ارزش، 
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  اصالح معافيت درآمد حاصل از صادرات، 

  1400هاي سال مالياتي در راستاي مأموريت امور سازمان انگيزشي نظام اصالح، 

  هاي بانكيتراكنشوضع عوارض بر، 

  فزايش ادر صورت عدم اجراي ساير راهكارها، جهت پرهيز از پيامدهاي تورمي ناشي از كسري بودجه

 .تواند در دستور قرار گيردافزوده نيز مينرخ ماليات بر ارزش

 ب( اصالحات در حوزه مصارف

 ( و هاي اجباري )ضروريهزينهمنظور شناسايي و تفكيك نفع نهايي بهاجراي سياست پرداخت به ذي

  ،گيري( در بودجهغيراجباري )قابل تصميم

 بازنگري در سياست افزايش حقوق كاركنان دولت، 

 هاهاي عمومي دولت با استفاده از سازوكار بازنگري هزينهكنترل هزينه، 

 برداري كامل از سامانه ستادمديريت هزينه در معامالت دولت با بهره، 

 دجهبو قانون از خارج هزينه افزايش مجوزهاي در انضباط ايحاد و اعتبار تخصيص فرايند اصالح. 

 

 مقدمه

از منظر  كشور كل 1400 سال بودجه اليحه گيريتصميم محورهاي و مهم نكات بررسي به گزارش اين

رغم گذشت حدود سه سال از اعمال محدوديت بر صادرات نفت كشور، اليحه به .پردازدمي 1اقتصادي

بودجه همچنان بدون اجراي اصالحات اساسي و با تشديد كسري بودجه به مجلس شوراي اسالمي تقديم 

شود كليات مي جه تقديم شده، در درجه اول پيشنهاددشده است. با توجه به پيامدهاي تورمي اليحه بو

ييد كليات، الزم أده و جهت اصالح به دولت بازگردانده شود. اما در صورت اراده مجلس به تاليحه رد ش

ابتدا تصويري از است تا به برخي نكات مهم و محورهاي اصلي در فرايند بررسي توجه شود. در ادامه 

سپس و همچنين برخي متغيرهاي كالن اقتصاد ارائه و  1400منابع و مصارف كالن اليحه بودجه سال 

، برخي محورهاي 1400گيري در رابطه با اليحه بودجه سال ترين محورهاي تصميمضمن بررسي مهم

 پيشنهادي براي انجام اصالحات در منابع و مصارف بودجه ارائه شده است. 

  

                                                 

 صورت مستقل صورت خواهد گرفت.هاي آن از منظر حقوقي بهو تبصره 1400سال . بررسي اليحه بودجه 1
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  1400. تصوير كالن منابع و مصارف عمومي در اليحه بودجه سال 1

 ارقام اين مقايسه به 1400 سال بودجه اليحه كالن ارقام از تصويري ارائه ضمن 1 جدول و 1 نمودار در

 2در جدول  .است شده پرداخته مصارف و منابع تفكيك به 1399 سال بودجه قانون در متناظر ارقام با

 ارقام منابع و مصارف عمومي دولت به تفكيك اجزاي اصلي آن ارائه شده است

 

 (ريال ميليارد)هزار   1400بودجه سال  اليحه كالن تصوير. 1 نمودار
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 (ريال ميليارد)هزار   1400 سال بودجه اليحه و 1399 سال در مصارف و منابع كالن ارقام از تصويري. 1 جدول

 منابع

 1399قانون سال 

لحاظ منابع )بدون 

 («4»تبصره 

بيني عملكرد پيش

1399 

  اليحه

 1400سال 

رشد نسبت 

به قانون 

 (درصد)

 مصارف

 1399قانون سال 

لحاظ منابع )بدون 

 («4»تبصره 

بيني عملكرد پيش

1399 

سال  اليحه

1400 

رشد نسبت به 

 (درصد)قانون 

 3/59 6.370 4.160 4.000 هاهزينه 9/9 3.175 2.503 2.888 درآمدها

هاي واگذاري دارايي

 ايسرمايه
 8/26 1.040 680 820 ايهاي سرمايهتملك دارايي 5/109 2.252 240 1.075

 هاي ماليواگذاري دارايي
1.327 

 + مجوز سران1250
 4/113 1.003 450 470 هاي ماليتملك دارايي 9/124 2.984 2.552

جمع منابع عمومي 

 دولت
 59 8.413 5.290 5.290 جمع مصارف عمومي دولت 59 8.413 5.290 5.290

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

6 

 (ريال ميليارد)هزار      . اقالم اصلي منابع و مصارف عمومي دولت 2جدول 

 مصارف منابع

 248 و گمرك . درآمدهاي ماليات1

 199 منابع حاصل از نفت و گاز. 2

براي صندوق و بدون در نظر  %38)با احتساب سهم 

 فروش نفت(گرفتن پيش

و واگذاري اموال منقول و  حاصل از فروش. منابع 3

 25 منقول  غير

 95  دولتيهاي . منابع حاصل از واگذاري شركت4

 201  فروش نفت(. استقراض )شامل پيش5

 125 اوراقانتشار 

 70  فروش نفت اوراق پيش

 55 اوراق مالي اسالمي

 76 از صندوق توسعه ملي استقراض 

 74 . ساير6

 

 637  ايهزينه. اعتبارات 1

 209  ( – )فصل اولجبران خدمات كاركنان دولت 

 189   )فصل ششم(بازنشستگي و رفاه اجتماعي حق 

 79  صندوق بازنشستگي كشوري

 51   اجتماعي نيروهاي مسلحتأمين  سازمان

 0 سازمان بيمه سالمت

 (هايارانه)منتقل شده به 

 59   حق بيمه شاغلين و ساير موارد

 49   فصل دوم() استفاده از كاالها و خدمات

، بجز فصل چهارم و پنجم) ها و كمك بالعوضيارانه

 16  (هدفمندي

هاي نيروهاي هزينهعمدتاً  -)فصل هفتمها ساير هزينه

 175  (مسلح

 104 ايسرمايههاي . اعتبارات تملك دارايي2

 49    (1هاي عمراني ملي )پيوست طرح

 18     هاي عمراني استانيطرح

 37  هاي متفرقهرديف

 100   يمالهاي . اعتبارات تملك دارايي3

 81 بازپرداخت اصل اوراق 

 جمع منابع

841 

 جمع مصارف

841 

 .1400اليحه بودجه سال  مأخذ:

 

 1399. وضعيت اقتصاد كالن در سال 2

 وضعيت اقتصاد كالن

از يك  دهد كهنشان مي 1399ماه اول سال  6بررسي آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد در  بخش حقيقي:

هاي ها بر بخش صنعت و همچنين مزيتتحريم آثار ، با تخليهشد اقتصادي منفيطرف پس از دو سال تجربه ر

ورد شده آرشد بخش صنعت مثبت بر ،نسبي شكل گرفته براي توليد داخل ناشي از افزايش قابل توجه نرخ ارز

هاي هاي ناشي از آن بسياري از زيربخشيوع ويروس كرونا و اعمال محدوديتدليل شو از طرف ديگر به

بخش كشاورزي، تخليه اثر اند. تداوم رشد مثبت و محدود رشد منفي تجربه نموده 1399خدمات در سال 

دليل نسبت باالي قيمت به گذاري در بخش ساختمان بههاي سرمايهتحريم بر بخش نفت در كنار انگيزه

 زياد رشد به احتمال منفي، اقتصادي رشد سال دو تجربه از ست كه پسا ارزش تمام شده آن گوياي آن

 سال كل براي درصد 5/0 حدود در شدر اين. شود خارج منفي رشد دامنه از 1399 سال در اقتصادي
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 است ذكر شايان. شودمي برآورد درصد 8/0 حدود 1399 سال در غيرنفتي رشد همچنين. شودمي برآورد

 و -98/5 ترتيببه را( 1399) 2020 سال در ايران اقتصاد رشد جهاني بانك و پول الملليبين صندوق

بيني خود از اثرپذيري المللي در پيشاين نهادهاي بينرسد نظر مياند كه بهكرده برآورد درصد -5/5

 .اندبرآوردي شدهاقتصاد ايران از شيوع ويروس كرونا دچار بيش

ونا بوده ثر از شيوع ويروس كربيش از هر چيز متأ 1399بازار كار كشور در سال  اشتغال و بيكاري:

ترتيب به 1399بهار و تابستان سال  است. براساس اعالم مركز آمار ايران جمعيت شاغل كشور در فصول

كار زار هزار نفر، نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش داشته است. ضمن اينكه با1209و  1500حدود 

نان و قشر هاي بسياري ازجمله نرخ پايين مشاركت، نرخ باالي بيكاري جوابا چالشمزمن طور بهايران 

  اي دست به گريبان است.م توازن منطقهكيفيت و عدتحصيلكرده، اشتغال ناپايدار و كم

ت، شواهد موجود حاكي از آن است كه انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز، صنع انباشت سرمايه:

رصد د 2/2انه حدود يطور متوسط سالبه  1390 سال سال بعد از 7معدن، ساختمان و ارتباطات در 

طور به 1390سال  سال قبل از 7ا براي هانه اين بخشيكاسته شده، اين درحالي است كه رشد سال

 درصد بوده است. 5/3متوسط حدود 

اه مشابه سال مبه نسبت  1399 ماهآبانتورم نقطه به نقطه در براساس اعالم مركز آمار ايران نرخ  تورم:

 متيص قنكته قابل توجه آنكه شاخ وده است.درصد ب 29 انهيدرصد و نرخ تورم متوسط سال 4/46قبل 

در  ينعيدرصد رشد داشته،  15/37، در حدود 1398 ماهنسبت به اسفند 1399 ماهآبانكننده در مصرف

درصدي اعالم شده توسط بانك مركزي كه براي كل سال  22ماه نخست سال، از هدف تورمي هشت

 يك در توانمي را 1399 سال در قيمت شاخص افزايش تعيين شده بود، فاصله بسياري داريم. داليل

. دانست يمال سياست و پولي سياست ارز، نرخ افزايش تورمي، انتظارات توجه قابل افزايش كلي، نگاه

 ديباحال تا حدودي تعديل شده است با اين ارز نرخ و تورمي انتظارت اخيرهاي كه در هفته درحالي

 شد،يدنينرا  1400 سال دجهبو يكسركاهش  يالزم برا ريتدب ،كه دولت كه يتوجه داشت كه در صورت

 روند فزاينده تورم دور از انتظار نخواهد بود. 

مصرف خود از همه  زانيم ،يدرآمد يهاهمه دهكدهد مي نشانها بررسي فقر و وضعيت معيشتي:

ناشي هاي بيكارياند. كاهش داده 1396نسبت به سال  1398را در سال  ييغذا ياصل ييكاال يهاگروه

 ييغذا يهاكاهش مصرف از گروه جهيو درنت نهيهز شيافزا ،يقيحق كاهش درآمداز شيوع ويروس كرونا، 

نسبت به ي افزايش قابل توجه 1398افراد، باعث شده است تا نرخ فقر در سال  يافتيدر يو كاهش كالر

 داشته باشد.  1396سال 

نسبت به  1398كه براساس اعالم بانك مركزي درآمد سرانه كشور در سال  طور كلي درحاليبه

اقتصاد كشور با  1399درصد كاهش يافت با شيوع ويروس كرونا در سال  33نزديك به  1390سال 
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 سهم به توجه با. بود اثرگذار كوچك صنايع و خدماتيهاي بخش برعمدتاً  كه دشرو هشوک جديدي روب

 افزودهارزش كرونا ويروس شيوع درنتيجه رودنمي انتظار چند هر كشور اشتغال در هابخش اين زياد

بر  آن رفاهي آثار رسدمي نظربه حالاين با ،باشد داشتهبسيار شديدي  توجهي قابل كاهش اقتصاد

 .  باشد توجه قابل خانوارها بسيار

 

 1400گيري در اليحه بودجه سال ترين محورهاي تصميم. مهم3

 1400. رويكرد تهيه و تصويب بودجه سال 3-1

تر رويكرد حاكم بر فرايند تهيه اليحه بودجه و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه مواجهه منظور درک دقيقبه

 سال و در زمان تهيه اليحه بودجه 1397هاي اخير بسيار مفيد است. در سال با آن مرور تجربه سال

 ،انداز روشني از صادرات نفت خام وجود نداشتمريكا از برجام، چشمآدليل خروج اياالت متحده به 1398

بر اصالح ساختار بودجه( دستور مقام معظم رهبري مبني)بدون توجه به  1398ولي اليحه بودجه سال 

ونيم ميليون بشكه نفت تقديم مجلس شوراي اسالمي شد. جالب آنكه توجيه مطرح با فرض صادرات يك

برآوردي بود. اين بيش «هاثر واقع شدن تحريمؤعدم ارسال سيگنال م»ي اين سياست شده در آن زمان برا

 قابل توجه مورد قبول مجلس شوراي اسالمي نيز قرار گرفت. 

بود( كسري بودجه قابل توجه بيني پيش طور كه قابل)همان 1398ماه از سال با گذشت تنها سه

برد. قوا هماهنگي اقتصادي سران  عاليرا به شوراي آشكار شده و دولت درخواست اصالح اساسي بودجه

درنتيجه مصوبه اين شورا منابع جديدي از محل برداشت از صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي، 

 اضافه شد.  1398 سال دولت براي بودجههاي فروش اوراق مالي جديد و فروش دارايي

موجود در هاي عملكرد صادرات نفت مطابق با گزارش 1399 سال در زمان تصويب اليحه بودجه

حال اليحه بودجه با فرض صادرات يك ميليون بشكه نفت تقديم هزار بشكه در روز بود. با اين 500حدود 

بر نفت در رديف منابع حاصل از فروش ، عالوه1399 سال مجلس شوراي اسالمي شد. در اليحه بودجه

كه  )درحالي هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد 40غيرمنقول نيز حدود  و واگذاري اموال منقول و

رغم پيشنهاد ميليارد تومان بود(. اين اليحه نيز علي 500كمتر از  1398عملكرد اين رديف در سال 

بيني شده بود، طولي طور كه پيشتوسط مجلس به تصويب رسيد. همان ،بر رد كلياتكارشناسي مبني

پيشنهاد فروش  1399 ماهلت براي پوشش كسري بودجه قابل توجه خود، در ارديبهشتنكشيد كه دو

هزار ميليارد توماني استقراض  94هزار ميليارد تومان اوراق براي استقراض جديد )مازاد بر سقف  125

 مطرح نمود كه طي دو مرحله به تصويبسران قوا اقتصادي هماهنگي  عاليدر قانون بودجه( را در شوراي

 .اين شورا رسيد

عبارت بهتر در دو سال اخير كه اليحه بودجه با منابع غيرواقعي و كسري قابل توجه به
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مجلس  مصوبه مجلس در شوراي هماهنگي سران قوا اصالح كلي شده و عمالً تهيه گرديد، عمالً

وه گيري درباره بودجه كشور را از خود سلب كرد. فارغ از اين موضوع اين نحاختيار تصميم

مردم و اقتصادي شده كه درحال حاضر سوءآثار تنظيم بودجه منجر به پيامدهاي تورمي و 

 د.نكنبا آن دست و پنجه نرم مين اقتصادي فعاال

، در يك سال 1399با وجود مشكالت جدي در منابع بودجه سال نكته جالب توجه آنكه 

پايداري را هاي هزينهيد، بدون ايجاد درآمد جدهايي در پيش گرفته شده كه اخير سياست

ها اين سياست براي دولت ايجاد كرده و درنتيجه به كسري بودجه دولت دامن زده است

 :عبارتند از

  شوري(افزايش حقوق كاركنان دولت )ناشي از افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات ك، 

  سازي حقوق بازنشستگانمتناسب، 

  كاركنان وزارت بهداشتالعاده ويژه افزايش فوق. 

مالي پايدار و سالم بر آنها در نظر تأمين  در صورتي كه منبعها گونه هزينهطبيعتاً اين

)مشابه  گرفته نشود، منجر به استقراض مستقيم يا غيرمستقيم دولت از بانك مركزي شده

به ضرر دنبال خواهد داشت كه درمجموع به لحاظ رفاهي و پيامدهاي تورمي به 1(1398سال 

 عموم مردم ازجمله قشر مورد حمايت خواهد بود.

ورد بحث نيز به تفصيل م 1400طور كه در گزارش بررسي كليات اليحه بودجه سال از اين منظر همان

آن توسط  قرار گرفت، اليحه بودجه تهيه شده از منظر شاخص كسري بودجه قابل دفاع نبوده و رد كليات

صالحات الزم اييد كليات اليحه و انجام گردد. در صورت اراده مجلس به تأيمجلس شوراي اسالمي پيشنهاد م

آنها پرداخته  در اليحه مورد توجه قرار گيرند كه در ادامه بهگيري تصميماست برخي نكات مهم و محورهاي 

  شده است. 

 

 . منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز 3-2

آيد كه اين سؤال پيش ميبا توجه به اهميت موضوع درآمدهاي نفتي و نحوه استفاده از آن در بودجه 

رو هاي پيشبيني كرده است و اين فروض تا چه ميزان با واقعيتدولت با چه فروضي منابع نفتي را پيش

منابع ريالي حاصل  فروض در نظر گرفته شده در اليحه بودجه براي محاسبه 3در جدول  2.همخواني دارد

 از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي آورده شده است.

 

                                                 

 .17284شماره مسلسل « 1398بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ». رجوع کنيد به گزارش 1

ميعانات گازي از منابع منابع حاصل از فروش داخلي  1399همانند بودجه سال  1400. گفتني است در اليحه بودجه سال 2

 ها( منتقل شده است.)هدفمندي يارانه« 14»عمومي خارج شده و به منابع جدول تبصره 
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 . فروض در نظر گرفته شده براي محاسبه منابع ريالي 3جدول 

 گاز و ميعانات گازي حاصل از صادرات نفت،

 واحد مقدار عنوان

 درصد 38 سهم صندوق توسعه ملي از صادرات

 درصد 18 استقراض از سهم صندوق توسعه ملي

 درصد 20 سهم خالص صندوق توسعه ملي

 درصد سهم شركت ملي نفت يا گاز

 ميليون بشكه مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي

 ميليارد دالر خالص صادرات گاز )ساليانه(

 دالر  قيمت نفت )فوب(

 ميليارد دالر ميزان واگذاري ارز به نرخ ترجيحي

 تومان  * ترجيحينرخ ارز 

 تومان *مانده ارز دولتي نرخ ارز براي باقي

 .محاسبات تحقيقمأخذ: 

دول فوق درج شده در جهاي طور شفاف بيان نشده است و نرخهسياست دولت در رابطه با نحوه و ميزان تخصيص ارز ترجيحي ب* 

 است.دست آمده مبناي محاسبات انجام شده روي ارقام اليحه بهبر

 

حاسبه م 4در جدول  1400ارقام حاصل از منابع نفتي در اليحه بودجه سال  برمبناي فروض فوق

 و ارائه شده است. 

 

 صندوق توسعه ملي و شركت ملي حاصل از فروش نفت و سهم دولت، منابع. 4جدول 

 )ميليون دالر/ هزار ميليارد ريال(    )طبق فروض اليحه(نفت و گاز       

 عنوان

 كل منابع

)ميليون 

 دالر(

سهم سهم دولت و 

 خيزنفت مناطق

 يافتهو كمتر توسعه

استقراض از 

صندوق توسعه 

 ملي

 خالص سهم

 صندوق

 توسعه ملي

 سهم

 شركت ملي

 نفت يا گاز

  صادرات نفت و ميعانات

  خالص صادرات گاز

 جمع صادرات نفت،

ميعانات و خالص صادرات گاز 

 دالر(ميليون )

 

مجموع نفت، ميعانات و خالص صادرات 

)هزار ميليارد ريال( گاز
1993755 

 .محاسبات تحقيق مأخذ:

 

گونه كه در جدول فوق مشخص است، براساس فروض در نظر گرفته شده در اليحه بودجه سال همان

 40ميليارد دالري، قيمت  9/2ميليون بشكه در روز نفت و ميعانات، خالص صادرات گاز  3/2)صادرات  1400
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درصدي صندوق توسعه ملي( درآمد ارزي سهم دولت )با احتساب سهم مناطق  38دالري نفت خام و سهم 

آن با نرخ  ميليارد دالر 8ميليارد دالر خواهد بود. با توجه به سياست حمايتي احتمالي،  17خيز( حدود نفت

توماني واگذار خواهد شد. مجموع منابع حاصل  17750و مابقي نيز با نرخ حدود  شده توماني واگذار  4200

 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. 1993از اين محل 

ميليارد دالر( كه  56/6واحد درصد از سهم صندوق را استقراض كرده است )معادل  18عالوه دولت به

هاي كه ظاهراً مبناي تسعير ارز در بسياري از بخش 1تومان 11500آن )با نرخ ميانگين حدود  معادل ريالي

هاي هزار ميليارد ريال خواهد شد. كه اين رقم در جدول واگذاري دارايي 755( حدود اليحه بودجه بوده است

 مالي در اليحه قابل مشاهده است.

 از ستفادها نحوه با رابطه در( دولت درخواست به پاسخ در) رهبري معظم مقام نامه از پس است گفتني

ز منابع نظر گرفته شده براي نحوه استفاده ا فروض در ،(ملي توسعه صندوق سهم خصوصبه) نفتي منابع

ح است اليحه بر اين اساس اصالضروري  و كرده تغيير 1400حاصل از صادرات نفت در بودجه سال 

 كاهش با ،جمهورجناب آقاي رئيس»:ستا بيان شدهاين نامه  در گردد.شده و توسط دولت تقديم مجلس 

 گردد:موافقت مي رعايت نكات ذيل به مشروط درصد 20 به ملي توسعه صندوق سهم

 ه در روز،مازاد بر يك ميليون بشك وتوسعه ملي براي فروش نفت خام، ميعانات گازي  صندوق سهم. 1

 ازلت درصد منظور گردد و كليه تسهيالت سررسيد شده دولت از صندوق توسعه ملي از محل سهم دو 38

 .شود پرداخت مذكور مازاد

اند )موضوع گرديدهتأمين  از محل منابع صندوق توسعه ملي 1399كليه مصارفي كه در بودجه سال  .2

. گردند يمالتأمين  عمومي بودجه منابع محل از 1400 سال بودجه در ،(واحدهماده «4»تبصره  «ـه»بند 

 .«باشدنمي مجاز 1400 سال مصارف براي ملي توسعه صندوقمنابع  از برداشت

اي هيئت دوره رئيس عنوانبه كشور محاسبات ديوان توسط شده ارائه آمار به توجه با و اساس اين بر

 بازپرداخت دولت توسط حكم اين طبق است الزم كه ايشده سررسيد بدهي بر صندوق توسعه ملي، 2نظارت

از صادرات بيش از يك ميليون بشكه نفت خام و  حاصل منابع سهم دولت از كل كه ستااي اندازه به ،شود

 توسطو فروض مطرح شده  موضوع اين گرفتن نظر دربه اين موضوع اختصاص يابد. با  دباي ،ميعانات گازي

 حاصل منابع وضعيت ذكر شده است( 3)اين موارد در جدول  گاز و ميعانات گازي براي صادرات نفت، دولت

 .دشو اصالح بودجه اليحه در زير صورتبه دولت توسط بايد نفت صادرات از

                                                 

 11500باشد كه طبيعتاً از نرخ ، ميانگين نرخ ارز در سامانه نيما و سنا ميETS. گفتني است در تعريف استاندارد، نرخ 1

 تومان كامالً متفاوت است.

 :بر صندوق توسعه ملي است نظارت هيئت برعهده زير وظايف ملي توسعه صندوق اساسنامه طبق. 2

 یشورا مجلس و امنا تيئه یبرا یادوار و یمورد یهاگزارش هيته و صندوق یمال یهاگزارش و هاصورت به یدگيرس .1
 ؛یاسالم

 انتشار یبرا آنها یگواه و صندوق یهاحساب خالصه و تعهدات مطالبات، ها،ییزدارایر صورتبه یدگیرس .2
 ؛کشور یرسم روزنامه در

 .صندوق اهداف و اساسنامه و یقانون نیمواز با انطباق لحاظ از صندوق عملکرد به یدگيرس .3
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 توسعه ملي و شركت ملي نفت و گاز  صندوق دولت، سهم و نفت فروش از حاصل منابع. 5 جدول

 گزارش ديوان محاسبات كشور( براساس ملي توسعه صندوق هيو بازپرداخت بد اليحه فروض)طبق 

 عنوان

 كل منابع

)ميليون 

 دالر(

دولت و سهم  سهم

 مناطق

 خيزنفت

)تا  يافتهو كمتر توسعه

 بشكه ميليون يك سقف

 (روز در

 از استقراض

 صندوق

 ملي توسعه

 سهم

 صندوق

توسعه 

 ملي 

 بازپرداخت

 بدهي

 صندوق

 ملي توسعه

 سهم

شركت 

 ملي

 نفت يا گاز

 ميعانات و نفت صادرات

 دالر()ميليون 
 69352628101329016

 گاز صادرات خالص

 دالر()ميليون 
 -

 نفت، صادرات جمع

 گاز صادرات خالص و ميعانات

 دالر(ميليون )

 83133150107129016

 گاز صادرات خالص و عاناتيم نفت، مجموع

 به مابقي و 4200 ارز دالر ميليارد 8 فرض با

(ريال ميليارد هزار) نيما فعلي نرخ

1201 -

 .محاسبات تحقيقمأخذ: 

 

نابع م ،براساس توضيحات عنوان شده ، متعاقب نامه مقام معظم رهبري وكه مشخص است گونههمان

موع سهم دولت )يعني مج نفت خام، گاز و ميعانات گازيقابل استفاده دولت در اليحه بودجه از محل صادرات 

الزم است  اين اساس بر .هزار ميليارد تومان خواهد بود 120 مجموعاً و استقراض از صندوق توسعه ملي(

 155ميزان  هب 1400 سال برآوردي انجام شده در رابطه با منابع حاصل از صادرات نفت در اليحه بودجهبيش

 .(5و جدول  4التفاوت ارقام مندرج در جدول مابه) گردد اصالح ميليارد تومان هزار

 

 هاي حقوق و دستمزد كاركان دولت. هزينه3-3

هاي بوده، كنترل هزينه محافل كارشناسي سال گذشته مورد تأكيد 3اگرچه يكي از محورهايي كه طي 

اخير هاي سال است كه دردولت بوده است، اما شواهد حاكي از آن بودجه منظور كاهش كسري دولت به

ها هايي در جهت افزايش فراينده هزينهبلكه برعكس، سياست ،نبودهها براي كاهش هزينهاي نه تنها اراده

دولت شده هاي موجب افزايش شديد هزينه 1399واقع اقدامات انجام شده در سال اتخاذ شده است. در

 1399سال اي نسبت به اعتبارات هزينه 1400 اليحه بودجه سالاي نحوي كه اعتبارات هزينهاست به

 25با اعالم سابقه بوده، سال اخير بي 7كه طي حداقل درصد رشد كرده است. اين موضوع  59حدود 
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هاي . دليلي كه ممكن است براي اين افزايش شديد هزينهيستمتناسب ننيز  درصد افزايش ضريب حقوق

فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري براساس  (اده ويژهالعامتيازات )فوقافزايش  ،جاري عنوان شود

افزايش »براساس متن صريح اين بخشنامه، اين . با وجود است 1398.11.30مورخ  696488بخشنامه 

العاده ويژه منوط به عدم ايجاد هر گونه بار مالي مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصيص داده فوق

مورد تأكيد قرار  نيز مجدداً 17/2/1399 مورخ 62007بخشنامه ، بوده است. و اين موضوع در «شده

مسئوليت ايجاد هرگونه بار مالي مازاد بر اعتبار برعهده باالترين مقام دستگاه »گرفته است كه 

لذا يكي از محورهاي نظارتي مجلس و ديوان  .«حساب/مدير امور مالي خواهد بوداجرايي و ذي

 . است هاي اجراييدر دستگاه محاسبات بررسي رعايت شرط مذكور

اجرايي هاي دستگاهاي با توجه به توضيحات ارائه شده افزايش شديد اعتبارات هزينه

درصدي كل اعتبارات  59)رشد  1400 سال در اليحه بودجه 1399نسبت به قانون مصوب سال 

ساسي ان(، نيازمند بررسي اندرصد اعتبارات فصل جبران خدمات كارك 76و رشد اي هزينه

 .است توسط مجلس

مزاياي ق و ، ميزان حقودولت شود اين امر با سه محور )تعداد كاركنانمي براي اين منظور پيشنهاد

  .ر گيردپرداخت شده به طبقات مختلف درآمدي و سياست افزايش حقوق كاركنان دولت( مورد توجه قرا

  دولت الف( تعداد كاركنان

به كاركنان دولت كه توسط سازمان اداري و استخدامي منتشر آخرين آمار رسمي منتشر شده مربوط 

اساس آخرين روز نشده است. براز آن زمان به بوده و اين آمار 1397مربوط به ابتداي سال  ،شده است

بدون در نظر گرفتن كاركنان نيروهاي  ،كارگري و قراردادي آمار موجود تعداد كاركنان رسمي، پيماني،

حدود  ،اجراييهاي شركتي دستگاه نيروهايو دولتي سسات عمومي غيرؤها و منهاد ، كاركنانمسلح

قانون برنامه ششم توسعه، مكلف شده بود  (28)ماده  «الف»بند نفر بوده است. دولت در  2.165.000

استثناي مدارس دولتي( را در طول اجراي هاي اجرايي )بهكه حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه

با توجه برنامه حداقل به ميزان پانزده درصد )حداقل پنج درصد در پايان سال دوم برنامه( كاهش دهد. 

به موارد مذكور يكي از نكات مهم در فرايند بررسي لوايح بودجه دريافت اطالعات دقيق و بررسي وضعيت 

روز و دقيق كاركنان دولت به تفكيك انواع ارائه آمار بهاست.  اجراييهاي نيروي انساني در دستگاه

ترين ملزومات حكمراني بوده و ضروري است كه قرارداد و دستگاه اجرايي جزو ابتدايي

همزمان با ارائه لوايح بودجه، سازمان اداري و استخدامي با همكاري سازمان برنامه و بودجه 

قانون بودجه  «21»تبصره  «الف»بند  «1»براساس جزء راستا  . در هميناين اطالعات را ارائه نمايد

كنند مي نحوي از انحا از بودجه عمومي استفادهاجرايي كه بههاي كليه دستگاه 1399سال 
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اند كه اطالعات مربوط به كاركنان خود را در سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت مكلف شده

خصوص منتشر ؛ اما متأسفانه هيچ گزارش رسمي در اينكنندروزرساني حقوق و مزايا ثبت يا به

تري صورت دقيقتوان وضعيت نيروي انساني دولت را بهمي با استفاده از اطالعات اين سامانه .نشده است

 مورد بررسي قرار داد.

 درآمدي مختلف پرداختي به تفكيك طبقاتمزاياي ب( ميزان حقوق و 

صد از مصارف در 76هزار ميليارد تومان حدود  637با  1400بودجه سال  كه در اليحهاي اعتبارات هزينه

ان( با است. فصل اول )جبران خدمات كاركناي سرفصل هزينه 7شامل  ،عمومي را به خود اختصاص داد

ه صرفاً )ك صورت كامل به حقوق و دستمزد كاركنان اختصاص داردهزار ميليارد تومان به 209اعتبار 

تصاص يافته سرجمع كليه اعتبارات اخاين با وجود  .گيرد(نميبران است و مزايا را درشامل حكم كاركن

نان اركصورت كامل مشخص نيست. حقوق و مزاياي كبه حقوق و دستمزد كاركنان در اليحه بودجه به

« هازينهه ساير»مرتبط با آنها از سرفصل هاي ، وزارت اطالعات و دستگاهنيروهاي مسلح، وزارت دفاع

نشستگي شود. همچنين اعتبار اختصاص يافته جهت كسور بازميتأمين  اي()فصل هفتم اعتبارات هزينه

زاياي اعتبارات مربوط به م شود.مي بنديدسته «رفاه اجتماعيهاي هزينه»كاركنان نيز در سرفصل 

مه اين هبا  (.7و2اي پراكنده است )ازجمله فصل كاركنان دولت نيز در فصول مختلف اعتبارات هزينه

 ست. صورت شفاف در اليحه بودجه قابل رصد نيتفاسير ميزان پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان به

عتبار در امجموع ، 1400در اليحه بودجه سال طبق آمار اعالم شده توسط سازمان برنامه و بودجه، 

مان است. ميليارد تو هزار 548نظر گرفته شده براي حقوق و دستمزد كاركنان و مستمري بازنشستگان، 

ت حقوق بازنشستگي براي پرداخهاي هزار ميليارد توماني كمك به صندوق 140با توجه به سهم حدود 

درصد  64ل )معاد دولتهاي هزار ميليارد تومان از هزينه 408توان عنوان كرد كه حدود مي بازنشستگان

طور جدي توسط مجلس هزم است بشود. كه المي صرف پرداخت حقوق و دستمزد شاغلينها( هزينه

 مورد بررسي قرار گيرد. 

مجموع دولت، اطالعات دقيق هاي با توجه به سهم باالي حقوق و دستمزد شاغلين در هزينه

بسياري از الزم براي مقدمه  ،كاركنان دولت براساس طبقات مختلف ميزان دريافتيهاي دريافتي

ح بودجه بوده و الزم است اين اطالعات به همراه لوايح تصميمات اتخاذ شده در رابطه با بررسي لواي

 بودجه به مجلس شوراي اسالمي تقديم شود. درحال حاضر اين اطالعات در دسترس نبوده و صرفاً

گيرد. اجراي سازوكار مي كاركنان دولت در اختيار مجلس قرار «حكم»اطالعات مربوط به پرداختي 

نيز  1400ال اخير مورد تأكيد بوده و در اليحه بودجه سال نفع نهايي كه طي چند سپرداخت به ذي

تواند به غيرقابل خدشه بودن چنين اطالعاتي كمك كند. مي 1صورت كامل به آن پرداخته نشده استبه

                                                 

 . دربخش مستقلي به اين موضوع اشاره خواهد شد.1
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گيري آگاهانه در مورد نامتعارف، مديريت هزينه در بخش حقوق و مزايا و تصميمهاي پيشگيري از حقوق

 شيوه و ميزان افزايش حقوق از مزاياي روشن شدن اين اطالعات است. 

 ج( سياست افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت

هاي ، افزايش ضريب حقوق گروه1400اليحه بودجه سال  «12»تبصره  «الف»بند  «1»براساس جزء 

اياي . با توجه به اينكه پرداخت حقوق و مزدرصد تعيين شده است 25بگير به ميزان مختلف حقوق

گيري در رابطه كاركنان دولت بخش بسيار زيادي از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصميم

ن صورت آاي و پيامدهاي اقتصاد كالن هاي كالن بودجهتواند بدون توجه به سياستبا اين سياست نمي

 كاركنان درمجموع شود، تورمي آثاربودجه و  يان منجر به كسرحقوق كاركن يشافزا پذيرد. درواقع اگر

 .شوندمي متضرر نيز كشور اقشار ساير شده ايجاد تورم از عالوهبه. شد خواهند متضرر سياست اين از

با اولويت  گيري در ارتباطبا توجه به شرايط ويژه كشور از نظر اقتصادي و تنگناي منابع، تصميم

ع منابع منظور پيشگيري از آثار تورمي، مجموبه دباي بسيار حائز اهميت است ومصارف عمومي دولت 

وق كاركنان واقعي و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزايش حق

 پايين درآمدي در شرايط سخت اقتصاديهاي دولت يا ساير مصارف ضروري مانند حمايت از دهك

 نمود. گيريتصميم

 است رياخ يهايگران مقابل در آنها از تيحما دولت، كاركنان حقوق شيافزا از هدف اگردرواقع 

 ملت همه به قمتعل و بوده( المالتي)ب يعموم منابع است، دولت ارياخت در كه يمنابع كه كرد توجه ديبا

 يك ابزار سياست حمايتي محل عنوانعبارت بهتر استفاده از سياست افزايش حقوق بهبه .است

 وردم است الزم كه دارند وجود جامعه در نيز يترفيضع ارياقشار بس احتماالًزيرا  ،ترديد است

  .رنديگ قرار تيحما و توجه

 درصد از كارمندان دولت 80حدود ،  1398سال  در براساس آمارهاي هزينه درآمد خانوار

 درصد از كارمندان 80تر وضعيت معيشتي بيان سادهدهك باالي درآمدي قرار دارند به  5در 

ال گفتني است با توجه به افزايش حقوق اتفاق افتاده در س دولت از متوسط جامعه بهتر است.

ده )رقابت گستر درصد از كارمندان دولت داراي اين ويژگي هستند 80بيش از  ، احتماال1399ً

دهد واقعيت است( همچنين آمارها نشان ميدهنده اين براي مشاغل دولتي تا حد زيادي نشان

ند اين درحاليست كه اين نسبت هستدرصد خانوارهاي با سرپرست كارمند داراي خودرو  80

  .است درصد 45براي ساير خانوارهاي جامعه كمتر از 

 زياد افزايش»هايي مانند انتخاب بين گزينه، 1400بنابراين يكي از تصميمات مهم بودجه سال 

حقوق به ميزان منابع در دسترس و عدم  منطقي افزايش»يا  «ايجاد تورم به قيمتحقوق كاركنان 

بندي دقيقي بين با توجه به منابع محدود در اختيار اولويت دباي همچنيناست.  «تحميل تورم به جامعه
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شيوع كرونا خصوص در شرايط درآمد بهافزايش حقوق كاركنان دولت و كمك به معيشت خانوارهاي كم

 انجام گيرد. 

 

 درآمديهاي . توزيع كارمندان دولت در دهك2نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1398هاي خام طرح هزينه درآمد خانوار سال دادهمأخذ: 

 

درخصوص وضعيت معيشتي  توان گفت با در نظر گرفتن موارد فوقلذا درمجموع مي

 1400 بدجه سال قابل توجه در اليحه ، كسري بودجهكاركنان دولت نسبت به ساير اقشار جامعه

امتيازات  %50جاري )افزايش تا افزايش حقوق اتفاق افتاده در سال ،و خطر تبديل آن به تورم

دولتي براساس مجوز هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در بسياري از دستگاه

(، و 1399 سال بودجهمزاياي كاركنان در قانون  درصدي حقوق و 15افزايش  برعالوهدولت 

 درصدي حقوق كاركنان 25همچنين نيازهاي معيشتي ساير اقشار جامعه، سياست افزايش 

 . است و اصالح نيازمند بازنگري دولت

 

 بازنشستگي هايصندوق به كمك .4-3

 عنوانبه بازنشستگي هايصندوق مصارف و منابع كه ستااي گونهبه كشور در ريزيبودجه نظام چارچوب

هاي بودجه و صندوق قانون حالاين با. شودنمي منعكس كشور كل بودجه در غيردولتي عمومي نهادهاي

كمك به پرداخت حقوق و ، ازجمله از مسير شوندبه يكديگر مرتبط مي طرق مختلفي بازنشستگي از

 دولتبازنشستگي، كسورات بازنشستگي شاغلين دولتي، مشاركت هاي صندوقعضو مزاياي بازنشستگان 
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درصد از كاركنان دولت60حدود 
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هاي بازنشستگي. كارمند، تكاليف قانوني و پرداخت مطالبات صندوقدر حق بيمه شاغلين كارمند و غير

 در ،منابع عمومي بودجه هاي بازنشستگي دريافته براي كمك به صندوقروند كلي اعتبارت اختصاص

 .است شده داده نشان زيرنمودار 

 
 1هاي بازنشستگي از بودجه عمومي كشورروند اعتبارات اختصاص يافته به صندوق .3نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انه كل كشوريقوانين بودجه سال مأخذ:

 

 منابع محل از فوق صندوق 4مشخص است بخش زيادي از مصارف  3در نمودار  كه گونهنهما

هاي بازنشستگي براي پرداخت بر كفايت منابع داخلي صندوق متعددي عوامل. شودميتأمين  عمومي

موارد زير اشاره  توان بهنيازي آنها از منابع بودجه اثرگذار است كه از اين بين ميحقوق بازنشستگي و بي

 سنوات و بازنشستگي سن(، رانيبگيشدگان به تعداد مستمرمهيتعداد ب نسبت) پشتيباني نسبت :كرد

 بازنشستگي.هاي صندوقهاي گذاريو بازده سرمايه دولت حمايتيهاي سياست ،شاغلين پردازيبيمه

اثر قابل توجهي بر  كهبازنشستگي هاي گيري در مورد صندوقديگر از محورهاي مهم تصميم يكي

 سازيمتناسب موضوع ،بازنشستگي به منابع عمومي به همراه داشتههاي ميزان وابستگي صندوق

                                                 

 «2»تبصره « و»سازي موضوع بند هزار ميليارد تومان رد ديون جهت متناسب 90اي مانند موارد بدون اعتبارات فرابودجه اين. 1

 است. 1400 سال اليحه بودجه
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 برنامه قانون كليفتوسط دولت و با استناد به ت 1399اين سياست در سال  .است بازنشستگان حقوق

 نيتأم سازمان و يبازنشستگ يهاصندوق توسط شده ارائه گزارش مطابق. شد دنبال توسعه ششم

 ارديليم هزار 17 حدود ياجتماع نيمأت سازمان يبرا طرح نيا ياجرا انهيسال نهيهز ،ياجتماع

 يبازنشستگ صندوق و تومان ارديليم هزار 30 حدود يكشور يبازنشستگ صندوق تومان،

 5/63 سال كي يبرا درمجموع كهشده  برآوردتومان  ارديليم هزار 5/16 حدود مسلح يروهاين

 متناسب و انهيسال صورتبه مالي بار اينو  داشت خواهد همراه به يمال بار تومان ارديليم هزار

 .افتي خواهدانه ضريب ريالي حقوق افزايش يسالهاي شيافزا با

برنامه پنج  قانون تكاليف از يئجز و بوده ضروري و الزم بازنشستگان معيشت به توجه كه هرچند

منابع پايدار تأمين  با در نظر گرفتن تمامي شرايط كشور و ديباولي اين موضوع  1؛است ساله ششم توسعه

 يهاتا موجب تبديل كسري بودجه به استقراض از بانك مركزي و ايجاد تورم شديبراي آن دنبال م

 يجاددر اين راستا اصالح نظام بازنشستگي و ا افسارگسيخته نشده و در عمل به ضد خود تبديل نشود.

  .بود ضروري بازنشستگان خريد قدرت حفظ جهتدرآمد پايدار 

ا بسازي حقوق بازنشستگان سياست متناسب، 1399اين ضرورت بسيار مهم در سال برخالف  اما

واگذار شده به  يهايي. در رابطه با داراگرفت قرار كار دستورواگذاري دارايي در  قالب درمنابع ناپايدار 

قابل نقد شدن  يراحتها بهسهام واگذار شده به صندوق نياز ا يبخش اوالً توجه داشت كه ديها باصندوق

نشستگان پرداخت حقوق باز كه يلها(، درحاشركت نيده بودن اانيازجمله ز يمختلف ليدال)به ستندين

ها نقدشونده بوده و واگذارشده به صندوق يهاييدارا كه يصورت در يحت اًيثاناست.  ينگينقد ازمندين

هم بابت و آن باركي هاييدارا اين توجه داشت كه ديبا هم بازرا بدهد،  سازيمتناسبطرح  يكفاف اجرا

اعتبار  نيمها واگذار شده است و نحوه تأصندوق نيبه ا يبازنشستگ يهاو بهبود بحران صندوق ونيرد د

مشكالت جدي  پايدار منابع باتأمين  دليل عدمبه ،يآت يهاقابل اجتناب در سالريمستمر و غ نهيهز نيا

ن مسئله منابع پايداري براي اي1399مشابه سال نيز  1400حه بودجه سال يال درهمراه خواهد بود. 

از طريق واگذاري اموال و  سازي مجدداًمالي سياست متناسبتأمين  در نظر گرفته نشده و

 اليحه بودجه «2»تبصره  «و»بازنشستگي در قالب بند هاي به صندوقها شركت دارايي و سهام

 و تداوم غيرقابل منابع وسيلهبه اجتناب غيرقابل و مستمرهاي هزينهدنبال شده است و 

 .است شده ماليتأمين  غيرنقدشونده

 

 

                                                 

 ساله ششم توسعه.( قانون برنامه پنج30( و ماده )12ماده )« ب». بند 1
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 سياست اختصاص ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي .5-3

 1397ل تومان به ازاي هر دالر به كاالهاي اساسي از سا 4200سياست تخصيص ارز ترجيحي با نرخ 

ي مجلس بيان شد نتيجه اجراهاي مركز پژوهشهاي بارها در گزارشاجرا شده و از همان زمان 

 عدم دستيابي به وچنين سياستي، توزيع رانت در ميان واردكنندگان، تضعيف توليد داخلي 

 .هاي قيمتي خواهد بودكنترلكنندگان از طريق حمايت از مصرفاهدافي مانند 

 ،است يافته تخصيص اساسي كاالهاي واردات به ،1399در سال  توماني 4200 ارز دالر ميليارد 9

 محل از نيز دالر ميليارد يك و محل صادرات نفت خام و گاز طبيعي از رقم اين از دالر ميليارد 8كه

 ماهارز ترجيحي تا نيمه آذرتأمين  عملكرد 1.بيني شده استپيش ارز نرخ التفاوتمابه و ريال تأمين

 است اين درحاليميليارد دالر از اين ارز تاكنون تخصيص يافته  7دهد حدود مي نشان 1399

ست كه سهم دولت از منابع ارزي ناشي از صادرت نفت و گاز بسيار كمتر از اين ميزان بوده ا

عبارت بهتر دولت بخشي از منابع ارزي مورد نياز را با نرخ باالتري خريداري كرده يا اينكه ذخاير به. است

 ت. صورت دستوري به اين امر اختصاص داده اسارزي بانك مركزي را به

 

 دالر(ن ميليو)        1399آذر  15ارز ترجيحي كاالهاي اساسي تا تأمين  . ميزان6 جدول

 توماني 4200تامين ارز  كاال

  دارو و تجهيزات پزشكي

  روغن خام

  روغنيهاي دانه

  كنجاله سويا

  جو

  ذرت

  گندم

  ساير كاالها

 مجموع

 .گمرک و سامانه جامع تجارتمأخذ: 

 

ميليارد دالر  8نيز رقمي نزديك به  1400حال دولت همچنان اعالم كرده است كه در سال با اين

براي واردات كاالهاي اساسي با نرخ ترجيحي در نظر خواهد گرفت و با توجه به اينكه تاكنون قانوني 

تداوم شرايط موجود در صورت عدم تعيين  ،وجود نداشته است مخرب و زيانبار براي اجراي اين سياست

و  فياز اقشار ضع تيحما ،استيس نيا ياجرا هيتوج نيترمهمتكليف قانوني دور از انتظار نخواهد بود. 

حال شواهد آماري نشان با اين .هبود ياساس يكاالها متيثابت نگه داشتن ق قيمتوسط جامعه از طر

                                                 

 . براساس اعالم دبير ستاد تنظيم بازار.1
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مختلف ازجمله هاي سياست در دستيابي به اين هدف ناتوان بوده و حتي از كانالدهد اجراي اين مي

فقر  تورم و منجر به تشديد ايجاد كسري بودجه و رشد پايه پولي متعاقب آن،آسيب به توليد داخل، 

 . در جامعه شده است

 صورت مبهم و بدون تعيينبه، 1400اليحه بودجه سال  «1»تبصره  «ب»بند  «4»در جزء 

ارز  به دولت اجازه داده شده است كه در صورت تغيير نرخ ،هيچ نوع سازوكار و شيوه عملكردي

صولي را (، منابع وETSمعامالت الكترونيكي ) سامانه ترجيحي مورد استفاده در اين قانون به نرخ

 530000-71واريز و از محل رديف شماره  5جدول شماره  160136به رديف  (بدون سقف مشخصي)

  .معيشت و سالمت مردم كندتأمين  صرف مشخص( بدون سقف) 9ول شماره جد

هاي ناشي توماني و مديريت رانت 4200گيري در مورد ارز تصميمبا توجه به موارد مذكور 

 1400مهمي است كه در اليحه بودجه سال هاي هاي ارز متعدد در بودجه، يكي از محوراز نرخ

 تكليف است.مسكوت مانده و نيازمند تعيين 

 

 1400 سال انعكاس نرخ ارز در اليحه بودجه شيوه .6-3

 هاع حاصل از آنميزان مناب بريا نرخ ارز  شدهصورت ارزي وصول توجه به اينكه بخشي از منابع دولت به با

 ناميزدر  تفاوت ايجادبر عالوهتواند در اليحه بودجه مي در نظر گرفته شدهنرخ ارز  ،ثر خواهد بودؤم

 گذار باشد.بر شفافيت بودجه نيز اثر ،شده بينيپيش عمومي منابع

 اماتمق . در شرايطي كهاز اين منظر با تناقضات فراواني همراه است 1400اليحه بودجه سال 

 و اساسي اليميليارد دالر كا 8توماني براي واردات  4200بر تداوم سياست ارز در اظهارات خود دولت 

 فت سهم دولتمنابع حاصل از صادرات ن كل محاسبه براي شده گرفته نظر در ارز نرخ ،دندار تأكيد دارو

  است. شدهعنوان هر دالر  برايتومان  11500 (210101)رديف 

ه عنوان شد ترجيحي ارز سياست ارتباط با در «1»تبصره  «ب»بند  «4»جزء سوي ديگر در از

الكترونيك  اين قانون به نرخ سامانه معامالتدر صورت تغيير نرخ ترجيحي مورد استفاده در »است كه 

(ETS)، ر د اين موضوع درحالي است كه .«شودمعيشت و سالمت مردم ميتأمين  منابع وصولي صرف

 نيز در ( وطبيعي گاز صادرات خالص و گازي ميعانات صادرات از حاصل منابع) 210102رديف 

 صندوق درصد 18 سهم كاهش) ملي توسعه صندوق از استقراضمنابع حاصل از ) 310705رديف 

ا در عمل نرخ ام ،( عنوان شده-نيما و سناميانگين نرخ ) ETSارز، معادل نرخ  تسعيرنرخ  ،((ملي توسعه

 شده است.   گرفته نظر در آن برايتوماني  11500ارز 

هزار ميليارد تومان از محل  120 ،«14» تبصرهمنابع جدول  2 رديفدر بر موارد فوق عالوه
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بايست ارزش دالري صادرات مي 11500ارز  نرخ محاسبه صورت دربيني شده كه صادرات فراورده پيش

كمتر بسيار صادرات فراورده  ميزاناين در حالي است كه  ؛رسيدميميليارد دالر  10فراورده به بيش از 

 همچنين و تبصره اين. هرچند در مورد نرخ ارز در نظر گرفته شده در است شدهبيني پيش از اين ميزان

 نظربه اما ،است نشده ذكر بودجه اليحه در توضيحي ،دولتيهاي شركت بودجه محاسبه نرخ ارز مبناي

 . است بوده تومان هزار 17 حدود موارد اين در ارز نرخ محاسبه مبناي كه رسدمي

 ستا ورودي حقوق محاسبه شيوه ،گيردمي قرار استفاده مورد ارز نرخ آن در كه ديگري مورد

 در الرد هر براي تومان 4200نرخ ارز  ،1400 سال ، در اليحه بودجه( كه در اين بخش110401)رديف 

 .  شودو حقوق ورودي براساس اين نرخ وصول مي شده گرفته نظر

لي حتي از منظر شك 1400بودجه سال  اليحه كهرسد نظر ميتوجه به توضيحات ذكر شده به با

 قرار گرفته در آن مورد استفاده ارز متعدد و متناقضهاي نرخو  نيست برخوردار الزم پيوستگي ازنيز 

 .تواند دال بر اراده ايجاد عدم شفافيت در اليحه بودجه قلمداد شوداين موضوع مياست. 

 

 1400 سال بودجه اليحه در شده گرفته نظر در ارز نرخ انواع. 7 جدول
 و تعارضات توضيحات شده اعالمارز  نرخ عنوان

 از حاصل منابع محاسبه در ارز نرخ

 نفت صادرات
 1تومان 11500

ميليارد دالر ارز  8نرخ با سياست تخصيص  اين

 ترجيحي در تعارض است

 ميعاناتارز منابع حاصل از صادرات  نرخ

 گاز صادرات خالص و گازي
 (ETS) 2الكترونيك معامالت سامانه

 نظر در دالر براي توماني 11500 نرخ عمل در

 است شده گرفته

 (ETS) الكترونيك معامالت سامانه صندوق از استقراض
 نظر در دالر براي توماني 11500 نرخ عمل در

 است شده گرفته

 «1»تبصره  «ب»بند  «4» جزء
 معامالت سامانه تا ترجيحي ارز اختالف

 (ETS) الكترونيك
 

 تومان 4200 ورودي حقوق ارز نرخ
 از فارغ كاالها كليه ورودي حقوق محاسبه براي

 .انجام شده يا خير ترجيحي ارز واردات با اينكه

 براساس فروض صادرات فراورده تومان هزار 17 حدود فراورده صادرات از حاصل منابع ارز نرخ

 مبناي محاسبه بودجه ارز نرخ

 دولتيهاي شركت
  تومان هزار 17 حدود

 .محاسبات تحقيق مأخذ:

 

 هزار ميليارد تومان سهام دولت 90. شيوه واگذاري 7-3

هاي اليحه بودجه، واگذاري سهام دولت از طريق صندوق« 2»تبصره « الف»بند « 2»در جزء 

                                                 

کرات بيان به مکتوب نشده، ولی در اظهارات مقامات دولتی 1400تومان برای هر دالر، در الیحه بودجه سال  11500. نرخ 1

 شده است.

)نرخ نيما و سنا در  )نيما( یارز معامالت کپارچهینظام  سامانه وسامانه نظارت بر ارز )سنا( . نرخي برابر ميانگين نرخ ارز در 2

 هزار تومان برای هر دالر هستند(. 25شرايط فعلي نزديك به يكديگر و در حدود 
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درخصوص  1بيني شده است.هزار ميليارد تومان پيش 90( به ميزان ETFگذاري قابل معامله )سرمايه

حكم دو نكته قابل ذكر است: اول، قابليت تحقق اين حجم منابع از اين محل و دوم، بررسي سازوكار  اين

مانده سهام متعلق به دولت و واگذاري سهام. درخصوص نكته اول بايد گفت با توجه به ميزان باقي

ري و عدم هاي استاندارد واگذا)در صورت استفاده از روش 2هاي بورسي،هاي دولتي در شركتشركت

قابليت تحقق اين حجم از واگذاري هرچند بدون چالش نيست  (،ETFاستفاده از روش واگذاري از طريق 

اما دور از انتظار نخواهد بود. اما نكته اصلي و مهم، سازوكار واگذاري سهام موضوع اين بند است. سازوكار 

تر متعددي است كه پيش هايايرادهاي قابل معامله در بورس براي واگذاري سهام دولت، واجد صندوق

هاي دليل تشريح اشكاالت اساسي اين روش در گزارشبه آنها پرداخته شده است. به 3طي دو گزارش

 نظر شده است؛ مذكور، در اين گزارش از تكرار مجدد آنها صرف

است زم التولد اين نوع نهاد مالي در نظام مالي و اقتصادي كشور داراي ابعاد متعددي است كه 

ر بازار سرمايه ( دETFگذاري قابل معامله )مورد توجه قرار گيرد. با اين حال، واگذاري دو صندوق سرمايه

جاد برهم خوردن نظم بازار سهام، ايبوده و هست. همراه هاي متعددي ها و آسيبكشور، با چالش

ت، اعتمادي در واگذاري سهام متعلق به دولت توسط دو وزارت امور اقتصادي و دارايي و نفبي

ها از ارزش روز آن و عدم بازارگرداني مناسب، فاصله قابل توجه قيمت واحدهاي اين صندوق

وص هايي است كه درخصها و آسيب، ازجمله چالشالنفع بسيار زياد دولت از اين شكل واگذاريعدم

پيرامون اين  دليل مسائل ايجاد شدهبراين، بهاين نوع واگذاري سهام دولت در سال جاري محقق شد. عالوه

كه طوريرسد؛ بهنظر ميها، قابليت فروش سهام دولت در حجم مورد نظر، با اين سازوكار مبهم بهصندوق

شكل از اول كه مت ETFنيز با توفيق چنداني همراه نبود.  1399ها در سال فروش واحدهاي اين صندوق

تومان به  ميليارد 16700ها بود، به ارزش ها و بيمههاي دولتي در بانكمانده سهام دولت و شركتباقي

وق دوم درصد( فروش رفت. صند 37ميليارد تومان از صندوق مذكور ) 5800فروش گذاشته شد اما تنها 

غ خريد براي ليارد تومان ارزش داشت، حتي با وجود اقداماتي نظير افزايش سقف مبلهزار مي 60كه حدود 

 درصد( به فروش رسيد.  21هزار ميليارد تومان )حدود  13هر فرد، باز هم تنها به ميزان 

، بارها )ازجمله در دو گزارش مذكور( ارائه ETFهاي جايگزين براي فروش سهام از طريق گزينه

عدم مطلوبيت فروش بلوكي )به  پذيري ياخالصه بايد گفت حتي در صورت عدم امكان طورشده، اما به

                                                 

حكم قيد شده اما هدف اصلي از حكم مذكور، اعطاي مجوز واگذاري از طريق هاي واگذاري نيز در متن . البته ساير روش1

 ها بوده است.صندوق

هاي مربوط به اين بند است. اتخاذ اين فرض هاي بورسي براي واگذاري. يك فرض منطقي در اين تحليل، استفاده از بنگاه2

هاي واگذاري خارج ذاري، تشريفات واگذاري و ساير ريسكهاي قيمتگتوان به چالشعنوان نمونه ميداليل مختلفي دارد كه به
 از بورس )ازجمله ريسك تقاضا( و زمانبر بودن فرايند وصول وجوه اشاره كرد.

های هاي دولتي از طریق سازوکار صندوقواگذاری سهام دولت و شركت». گزارش با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره: 3

کل  1399بررسی الیحه بودجه سال »و گزارش با عنوان  17017به شماره مسلسل (« ETFگذاری قابل معامله )سرمایه

 .16863به شماره مسلسل «« 2»تبصره « الف». بند 55 کشور
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پذير و در ترين حالت ممكن، فروش خرد )تدريجي( سهام در بورس كامالً امكانهر دليل(، در ساده

هاي مذكور بر آن مترتب نيست. درمجموع، دسترس است و اشكاالت متعدد واگذاري از طريق صندوق

وكار واگذاري سهام درخصوص اين بند از بودجه )از طريق حذف مجوز واگذاري از اصالح ساز

؛ در غير اين صورت، مشكالت ايجاد شده از ناحيه حكمراني ( كامالً ضروري استETFطريق 

 .هاي مذكور در آينده نزديك گريبانگير كشور خواهد شدصندوق

ت ا توجه به شرايط بورس و مداخالتحقق كامل منابع حاصل از واگذاري سهام باز سوي ديگر 

هرچند شرايط بازار متناسب با  توسط دولت نامشخص است. 1399نامناسب انجام شده در سال 

ز وضعيت فعلي اتواند متفاوت شرايط اقتصادي و انتظارات فعاالن اين بازار در افق زماني يك سال آتي مي

الزام دولت به » جهت تأمين منابع مورد نياز قانون باشد، اما بررسي ميزان موفقيت دولت در واگذاري سهام

سبي براي تواند معيار مناكه اخيراً به تصويب مجلس رسيده است، مي« پرداخت يارانه كاالهاي اساسي

 . باشد 1400پذيري رقم در نظر گرفته شده براي اين رديف در اليحه بودجه سال ارزيابي تحقق

 

شكل رد ديون، خارج  مان سهام، اموال و دارايي )عمدتاً( بههزار ميليارد تو 90. واگذاري 8-3

 «(2»تبصره « و»از سقف بودجه )بند 

هزار  90از محل واگذاري سهام و دارايي تا سقف  1400اليحه بودجه سال « 2»تبصره « و»در بند 

ايان پ سازي حقوق بازنشستگان، پاداشهاي مربوط به همسانبراي استمرار پرداخت ،ميليارد تومان

  بيني شده است.بندي معلمان و ديگر مصارف پيشهاي اجرايي، رتبهخدمت كاركنان دستگاه

برخالف منطق  ثانياً .در سقف بودجه عمومي نيامده استمصارف موضوع اين بند  اوالً

مشخص نيست صورت كامالً غيرشفاف، مجموعه مصارفي در نظر گرفته شده است و ريزي، بهبودجه

اي به بندي و به چه شيوههزار ميليارد تومان منابع، تحت چه سازوكاري و با چه اولويت 90اين 

 . صاص خواهد يافتتعناوين ذكر شده اخ

بيني منابع ناپايدار )حاصل از واگذاري دارايي( براي مصارف پايدار پيش ازسوي ديگر،

چ منطق كارشناسي قابل بندي معلمان(، با هيرتبه سازي حقوق بازنشستگان و)مانند همسان

تأمين  سؤال اينجاست كه با توجه به محدود بودن سهام و اموال قابل واگذاري دولت،توجيه نيست. 

بيني منابع هاي آينده چگونه انجام خواهد شد؟ در اصل، پيشگونه مصارف در سالمنابع الزم براي اين

بايست در هنگام بندي معلمان و...( ميسازي حقوق، رتبههايي )همسانپايدار براي اجراي چنين طرح

بيني هايي با بار مالي قابل توجه، بدون پيشگيري براي اجراي طرح انجام شود؛ اما در عمل طرحتصميم

منابع الزم براي استمرار اجراي آنها، به تصميمات تأمين  منابع مشخص و پايدار به اجرا گذاشته شده و

توان را مي 1400اليحه بودجه سال « 2»تبصره « و»شده است. بند  هاي سنواتي سپردهموردي در بودجه
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هاي مربوط به حال اجراي بسياري از طرحهريندي دانست. بهايك نمونه كامل از سرانجام چنين فر

سازي حقوق بازنشستگان است( پيش از اين ترين آنها، همسانمصارف مندرج در بند مذكور )كه مهم

اليحه « 2»تبصره « و»خصوص بند ناپذير بودن مصارف اين بند، دررض اجتنابآغاز شده است لذا با ف

 بودجه نكات زير قابل توجه است:

يت بيني شده در اين بند، در سقف بودجه لحاظ نشده است كه اين موضوع شفافمنابع پيش  .1

 نمايي رقم كل بودجه شده است.بودجه را كاهش داده و موجب كم

 واگذاري از محل منابع از ميزان چه نيست مشخص كهطوريبه است غيرشفاف منابع تركيب  .2

 .شودتأمين  غيرمنقول قرار است اموال ميزان از محل واگذاري چه و سهام

يك كدام كه مشخص نيست چه مقدار منابع بهنحويمصارف اين بند نيز كامالً غيرشفاف است، به  .3

 هادهايي اختصاص خواهد يافت. گانه قيد شده در اين بند و به چه ناز مصارف هفت

كه در متن « قانون اساسي (44)هاي كلي اصل با رعايت قانون اجراي سياست»عبارت   .4

. ستحذف شده ا 1400در اليحه بودجه سال قيد شده بود،  1399 سال بند مشابه در قانون بودجه

ري مستقيم مجاز شدن واگذاترين اثر، حذف عبارت مذكور داراي چند اثر مهم خواهد بود. اولين و مهم

  .اري در پي داردبنهاي دولت بابت رد ديون است كه تبعات زيااموال و دارايي

  هاي واگذاري است ترين شيوههاي دولتي به شيوه رد ديون، يكي از پر اشكالواگذاري بنگاه

يوه از شاي ديگر، اين سازي بر آن مترتب نيست. حتي از زاويهكه اساساً بسياري از مزاياي خصوصي

سازي تلقي كرد زيرا بسياري از مراحل ضروري براي يك توان خصوصيواگذاري را اصوالً نمي

 شود. سازي صحيح در اين حالت طي نميخصوصي

  دولتي هاي دولتي به نهادهاي شبهشود كه بنگاهمنفي اين نوع واگذاري هنگامي تشديد مي آثار

واگذار شوند. حجم قابل توجه واگذاري به شيوه رد ديون به نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي 

( باعث شد 44وچهارم )هاي كلي اصل چهلون اجراي سياستهاي پس از اجراي قاندولتي طي سالشبه

هاي دولت به نهادهاي مذكور بابت رد ديون را واگذاري مستقيم اموال و دارايي 1393قانونگذار در سال 

هاي ممنوع اعالم كند. در حكم مذكور، بازپرداخت بدهي 1( قانون مذكور6ماده )« 4»به موجب بند 

هاي سنواتي ها، صرفاً از راه فروش و تبديل آنها به وجوه نقد و در قالب بودجهاييدولت از محل اموال و دار

 2پذير است.امكان

 قابل اجتناب مستمر در مقابل منابع نقدنشدنيدر نظر گرفتن مصارف غير  .5

                                                 

هاي تابعه اين ماده و شركت «1»هاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند تسويه، تهاتر و تأديه بدهي(: 6ماده )« 4»بند  1.

هاي هاي دولت و شركتها، اموال و داراييهاي وابسته به آنها از طريق واگذاري سهام بنگاهها و شركتبانكو وابسته به آنها و 
هاي دولتي و تبديل به هاي خود و شركتها و اموال و داراييتواند از طريق فروش سهام بنگاهدولتي ممنوع است. دولت مي
 .ي خويش را تأديه نمايدهاهاي سنواتي بدهيوجوه نقد، در چهارچوب بودجه

لوايح بودجه سنواتي به اين موضوع  18هاي اخير جدول (، در سال6ماده )« 4». گفتني است در راستاي اجراي حكم جزء 2

 اختصاص پيدا كرده است.
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هزار ميليارد تومان در يك سال و با طي تشريفات قانوني  90پذير نبودن واگذاري در حجم امكان

يندي زمانبر و ابه وجوه حاصل از آن دور از انتظار نيست. توضيح اينكه واگذاري يك بنگاه فر و دستيابي

ها منظور واگذاري بنگاههاي برگزار شده بهدر بسياري موارد همراه با عدم توفيق است )بسياري از مزايده

ر بااليي براي مجريان در حال حاضر داراي ريسك بسيا 1فاقد متقاضي است(. برگزاري مزايده بلوكي سهام

عالوه بر اين، بايد توجه داشت حتي در صورت موفقيت در واگذاري، دستيابي به وجوه  2.خواهد بود

هاي تر، فروش شركتيندي طوالني است. به بيان دقيقاحاصل از واگذاري در بسياري از موارد خود فر

پذيرد؛ لذا وصول كامل وجوه حاصل از صورت اقساطي انجام ميمشمول واگذاري در بسياري از موارد به

يند معمول ادليل زمانبر بودن فرتوان گفت بهمجموع ميواگذاري طي چندين سال محقق خواهد شد. در

ناپذير خواهد واگذاري، وجود ريسك براي مجريان و اينكه فروش اقساطي در بسياري از موارد اجتناب

هاي سهام در بورس(، تصور دستيابي چه واگذاري بلوک هاي خارج از بورس وبود )چه در مورد واگذاري

ها در فرصت يك ساله و با رعايت تمام سازوكارهاي هزار ميليارد تومان منابع از ناحيه واگذاري 90به 

 ، نامحتمل است.(44)هاي كلي اصل قانون اجراي سياست

الف قانون وه رد ديون )برخها به شيذكر شده در بند قبل، واگذاري هايرغم همه ايرادبهحتي اگر 

غيردولتي  قانون اساسي( و عمدتاً به نهادهاي عمومي )اعم از عمومي (44)هاي كلي اصل اجراي سياست

گذاري و خصوص نحوه قيمتگذاري، تشريفات واپذيرد، و از اين منظر حساسيت دردولتي( انجام يا شبه

طور كامل ريباً بهاين شيوه براي مجريان واگذاري تقعملكرد آنها پس از واگذاري كمتر بوده و واگذاري از 

دليل به ها مشكل كسري نقدينگيكننده اين دارايييك مشكل اساسي نهادهاي دريافت فاقد ريسك باشد،

ه انجام بكننده متعهد واقع نهادهاي دريافتها به منابع نقد است. درهاي تبديل اين داراييدشواري

عنوان ر نيست )بهاند كه لزوماً نقدپذيهايي دريافت كردهازاي آنها داراييكه مابههايي قطعي هستند هزينه

ها شركت اريهزار ميليارد تومان واگذ 32قانون بودجه « 2»تبصره « و»براساس بند  1399مثال در سال 

سازمان هاي جاري اين اجتماعي انجام شده است و در مقابل هزينهتأمين  عنوان رد ديون به سازمانبه

 شود كسري نقدينگي اين سازمان درسازي حقوق افزايش يافته است كه موجب مياز محل متناسب

 د(.شوبه افزايش استقراض اين سازمان از بانك رفاه  1399سال 

سازي هاي مربوط به همسانبيني شده براي اين منابع )مانند پرداختبا توجه به مصارف پيش

مدت نياز به نقدينگي قابل توجهي بندي معلمان( كه حتي در افق بسيار كوتاهحقوق بازنشستگان و رتبه

ا گذاشته شده هاي بازنشستگي يا ساير نهادهايي كه تكليفي به موجب اين بند برعهده آنهدارند؛ صندوق

                                                 

 فرض در نظر گرفته شده كه ظرفيت فروش سهام خرد در. از اين جهت مزايده بلوكي سهام به عنوان گزينه اجرايي پيش1

اليحه بودجه « 2»تبصره « الف»بند « 2»بورس محدود بوده و احتماالً عمده يا تمام اين ظرفيت براي تأمين منابع موضوع جزء 
 استفاده خواهد شد. 

گذاري و انتخاب ها تا حد زيادي به قيمت. تشريح داليل وجود چنين ريسكي موضوع اين گزارش نيست اما اجماالً اين ريسك2

 شوند.مي خريدار مربوط
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ها و كسب درآمد از آنها وقت صرف كنند؛ و توانند چندين سال براي سودآور شدن اين بنگاهاست، نمي

ها جهت پوشش تكاليف با توجه به كسري نقدينگي و درنتيجه نياز به كسب درآمد سريع از اين بنگاه

تواند عمالً محتمل است كه مي هاي مذكور يا اموال ارزشمند آنهااي، فروش سريع بنگاهسنگين هزينه

 ها منجر شود. فروشي داراييبه ارزان

ند واگذاري به شيوه رد ديون براي تحقق منابع موضوع بآنچه عنوان شد حاكي از آن است كه 

بايست ترين صورت ميبر اين اساس، در حداقلي. اليحه بودجه مخرب است« 2»تبصره « و»

 . ري تدابير مشخصي توسط مجلس شوراي اسالمي دنبال شودمعطوف به تقليل اثرات مخرب واگذا

يك بنگاه منجر  تواند به تخريب فعاليت يا تعطيليصورت بالقوه مياز آنجايي كه روند مذكور به اوالً

نحوي كه واگذاري بايست تا حد امكان از واگذاري بنگاه براي تحقق منابع اين بند اجتناب كرد بهشود، مي

 صريح شود(. تبايست در متن حكم ها در اولويت قرار گيرد )اين موضوع ميواگذاري بنگاهاموال نسبت به 

اگذار و منابع وهاي مورد نظر در اين تبصره را ل بهتر است دولت داراييئاهرچند در حالت ايد ثانياً

زم الهاي مربوطه اختصاص دهد ولي در حالت حداقلي حاصله را در جداول بودجه عمومي به دستگاه

«(. 14»است مصارف اين بند به شكل شفاف در جدولي ذيل تبصره تعيين گردد )مشابه جدول تبصره 

زارت آموزش و داري چنداني ندارند )مانند وتا حد امكان براي نهادهايي كه اساساً تجربه بنگاه ضمناً

 ه شود. هايي غير از بنگاه در نظر گرفتبندي معلمان(، اموال و داراييپرورش جهت رتبه

 

 اوراق بدهي دولت . انتشار و بازپرداخت 9-3

است.  دهبه صدور مجوز براي انتشار اوراق بدهي اختصاص داده ش 1400 سال اليحه بودجه« 5»تبصره 

و  1399هاي مجموع اوراق منتشره در اين تبصره به تفكيك نهاد منتشركننده براي سال 8در جدول 

 و درصد رشد آنها ارائه شده است. 1400

 

 ر ميليارد تومان()هزا«( 12»و تبصره « 5»)تبصره  1399اوراق مجوز داده شده در اليحه بودجه سال  .8 جدول  

 درصد رشد 1400اليحه بودجه  1399قانون بودجه  عنوان

 مجموع اوراق ريالي 

 ها(هاي دولتي و شهرداري)دولت، شركت
114 75 34- 

 0 10 10 هاي دولتيمجموع اوراق ريالي مجوز داده شده به شركت

 -40 57 96 مجموع اوراق ريالي مجوز داده شده به دولت

 -31 61-59 100-98 *مجموع اوراق ريالي داراي بار مالي براي دولت

وند و دولت ضامن شمالي قطارهاي شهري منتشر تأمين  منظورها بايد بهدرصد اوراق مرتبط با شهرداري 50* با توجه به اينكه حداقل 

هزار ميليارد  61تا  59درصد اوراق مرتبط با قطار شهري است، لذا اوراق داراي بار مالي براي دولت بين  50كننده اصل و سود و پرداخت

 ريال خواهد بود.
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ر درمجموع مجوز انتشا 1400 سال شود، در اليحه بودجهمشاهده مي 8طور كه در جدول همان

ها صادر شده كه هاي دولتي و شهرداريهزار ميليارد تومان انواع اوراق بدهي ريالي به دولت، شركت 75

يت اصلي اين اوراق ماه درصد كاهش يافته است. بخش 34حدود  1399نسبت به قانون بودجه سال 

گذاري و اشخاص حقوقي و حقيقي هاي سرمايهها، صندوقاستقراض از بخش خصوصي )شامل بانك

هزار ميليارد  10هزار ميليارد تومان انواع اوراق بدهي ريالي، مجوز انتشار  75خصوصي( دارد. از مجموع 

هاي نتومان سهم شهرداري و سازماهزار ميليارد  8هاي دولتي اختصاص دارد و تومان آن به شركت

 50، حداقل «5»تبصره « د»هزار ميليارد تومان( سهم دولت است. مطابق با بند  57وابسته و مابقي آن )

 وهاي قطار شهري اختصاص يابد. تضمين ها بايد به طرحدرصد از اوراق منتشره توسط شهرداري

ه دولت درصد برعهد 50هاي قطار شهري، به نسبت بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح

 درصد برعهده صادركننده است.  50و 

روش و فهاي مالي، منابع حاصل از دارايي در جداول كالن اليحه بودجه در زيرمجموعه واگذاري

 ين درحاليابيني شده است. هزار ميليارد تومان پيش 125واگذاري انواع اوراق مالي اسالمي به ارزش 

« 5»ه سال( در تبصر است كه مجموع اوراق ريالي مجوز داده شده به دولت )با سررسيد بيش از يك

ه بودجه سال بيني شده در اليحمنابع پيشاز هزار ميليارد تومان دارد. درواقع بخشي  57ارزشي برابر 

يليارد هزار م 70فروش نفت )معادل از محل انتشار اوراق مالي اسالمي، مربوط به اوراق پيش 1400

ز محل اين آمده است. اوراق انتشاريافته ا« 1»تبصره « ب»بند « 2»تومان( است كه مجوز آن در جزء 

رات گاز تواند تا ميزان عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادمجوز مي

 ه است.رشناسي آن ارائه شدهاي بعدي اين گزارش ماهيت اين اوراق و نقد كاافزايش يابد. در بخش

ر ميليارد هزا 20به وزارت اقتصاد و امور دارايي مجوز انتشار « 12»تبصره « د»همچنين در بند 

هاي سازي داراييهاي اجرايي با هدف مولدهاي غيرمنقول دستگاهپايه داراييريال اوراق صكوک اجاره بر

اي هاي سرمايهدرآمد حاصل از واگذاري داراييذيل  5دولت داده شده است. منابع اين بند در جدول 

ودجه دولت بهزار ميليارد ريال از منابع حاصل از اوراق اين بند در  20آورده شده است. لذا معادل 

 واقع ماهيت استقراض دارند.استفاده شده است كه در

 127تواند تا سقف هاي دريافت شده براي واگذاري اوراق مالي، دولت ميبا احتساب تمامي مجوز

د. اين در كنه هاي مالي در مصارف بودجه استفاداز منابع حاصل از واگذاري داراييتومان هزار ميليارد 

 حاصل درآمد زا تومان ميليارد هزار 55حالي است كه در قانون برنامه ششم توسعه تنها مجوز استفاده از 

 . است هشد داده دولت به 1400 سال در بدهي اوراق واگذاري از

 130درمجموع حدود ، دولت 1400از منظر بازپرداخت اصل و سود اوراق در اليحه بودجه سال 

در نظر  1400 هزار ميليارد تومان براي پوشش بار مالي ناشي از اوراق سررسيد شده در سال
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 . اين رقم شامل اقالم زير بود:گرفته است

  6/70  راق بازپرداخت اصل او»تحت عنوان  8جدول  102000-1هزار ميليارد تومان در رديف

 «.داراي تضمين دولت، اسناد خزانه و ساير اوراق بهادار مشاركت

   وراق سود و كارمزد ا»تحت عنوان  9جدول  600000-1هزار ميليارد تومان رديف  3/49حدود

با مقايسه «. ادارهاي انتشار و حق عامليت واگذاري اوراق بههزينه تأمين هاي خارجي وبهادار داخلي و وام

 كارمزد ،هاي خارجيتوان دريافت كه مبالغ مربوط به سود وامهاي گذشته، ميارقام قوانين بودجه سال

 رودمي نتظارا لذا و نيستند توجه قابل چندان بهادار، اوراق واگذاري عامليت حق و انتشار هايهزينه و

 .شود داده اختصاص داخلي مالي اوراق بازپرداخت به رديف اين از توجهي قابل مبلغ كه

  10  براي انتشار جهت « 5»تبصره « ح»هزار ميليارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در بند

عبارت ديگر براي به تعويق انداختن يا به 1400بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 

 منعكس شده است. 8جدول  102000-3اين رقم در رديف  1دولت.هاي بدهي

 

 گيري در مورد نرخ سود، زمان سررسيد و انتشار اوراق بدهيشيوه تصميم. 10-3

 يدولت اوراق يدهب بازار تياهم خزانه، يسو از منتشره ياسالم يمال اوراق انتشار به بودجه ياتكا شيافزا

 فيتعر برعالوه است الزم يبده بازار از دولت يمال نيمأت ليتسه منظوربه. است كرده دوچندان را

 تنوع و راقاو نيا يشوندگنقد شيافزا يبرا الزم يهارساختيز اوراق، انتشار بر ريپذنظارت يهانديافر

 يريپذسكير و يزمان افق با گذارانهيسرما تيظرف از يحداكثر استفاده يبرا آن ديسررس در الزم

 قرار مدنظر يلتدو اوراق انتشار يبرا يسنوات بودجه نيقوان در كه ينديافر نيترمهم. شود فراهم متفاوت

 سال بودجه حهيال در كه است مذكور نيقوان «5» تبصره «ک» بند «1» جزء موضوع تهيكم است، گرفته

 سيرئ ق،اورا انتشار ياحتمال يامدهايپ از يريجلوگ يبرا تهيكم نيا در. است شده تكرار زين 1400

 اوراق تشاران نحوه بر ييدارا و ياقتصاد امور ريوز و يمركز بانك كل سيرئ بودجه، و برنامه سازمان

 اوراق فروش مسئول را ييدارا و ياقتصاد امور وزارت ،«ک» بند« 4»جزء  ن،يا بر عالوه. كننديم نظارت

 كرده است.  زيو تجو فيتعر يو يفروش اوراق را برا يهاروش و دانسته يدولت

 طيشرا از دولت موقعبه و يكاف استفاده عدم و 1399 سال يدادهايرو مرور همه، نيا با

 و يبده بازار از يمال نيمأت يبرا 1399 سال اول فصل بانكي( در)نرخ سود پايين بين مساعد

 ضرورت بر گواه ،تاكنون دوم سالمين يابتدا از يدولت اوراق يكاف فروش در قيتوف عدم سپس

 در. است يدولت اوراق ژهيوبه يبده بازار تيتقو و قيتعم يراستا در سازوكارها و هانديافر نيا تيتقو

                                                 

1. Roll Over 
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 سود نرخ كاهش تبعبه. شد يرقم كي يبانكنيب سود نرخ ،1مختلف ليدال به 1399 سال اول فصل

 بازار در ريذخا مازاد گريد يسو از. افتي يتوجه قابل كاهش زين يدولت اوراق ديسررس تا بازده ي،بانكنيب

 فراهم زين را يدولت اوراق ديخر يبرا پول بازار در الزم منابع بود يبانكنيب نرخ كاهش علت كه يبانكنيب

 استفاده نكرد.  يفروش اوراق دولت يمناسب برا تيموقع نياما دولت از ا ،كرديم

 

 و سقف و كف 1399ابتدايي سال ماهه  7بانكي در وضعيت نرخ سود بين .4 نمودار

 نرخ سود اعالم شده توسط بانك مركزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 

به شماره مسلسل و گزارش تبيين  99برای مرور دالیل این پدیده، مراجعه شود به گزارش وضعيت نظام بانکی در بهار  1

 ها.های اخير در بازارهای کاال، خدمات و داراییثباتیبی

صد
در
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 مانده تا سررسيد. نرخ بازده اوراق خزانه اسالمي با تفكيك مدت زمان باقي5نمودار 

  1399ماهه ابتدايي سال  7در  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال نيم ، در1399سال اول سال خالف نيمبر است،داده شده زير نشان  نمودارور كه در طهمان

 هفته دواز چهار هفته حراج اوراق در مهرماه، در . مساعد نبوده استدوم شرايط براي فروش اوراق دولتي 

 اوراق خريد براي( سرمايه بازار نهادهاي وها )بانك اوليه گرانمعامله سوي از سفارشي ثبت و تقاضا هيچ

 م حراج، فروخته شده است. ساوراق فروش رفته خارج از مكاني و غالب هنگرفت صورت

 

 1399تير ماه  از. وضعيت فروش اوراق دولتي )شامل فرايند حراج و خارج از حراج( 6نمودار
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است  يطمبسو مجالنيازمند  ،يدولت يبازار اوراق بده يكشور و حت يبازار بده قيدق يشناسبيآس

ن بودجه مقدور كه در قانو يدر حد يدولت يبده بازار توسعه به محترم ندگانينما و رانيگميتصم بايد اما

 يهامحور. دهند قرار مدنظر يريگميمهم تصم ياز محورها يكيعنوان ده و آن را بهكراست، توجه 

 به شرح زير است: يدولت اوراق بازار توسعه يبرا يشنهاديپ

 ياعضا شوديم دشنهايپ راستا نيا در: اطالعات يافشا و اوراق انتشار ساالنه يزمان برنامه نيتدو. 1

 را تهيكم نيا در يدولت اوراق انتشار زانيم ماهانه و ساالنه يزمان برنامه ،سال جلسه نياول در تهيكم

 . ندينما منتشر عموم يبرا را مصوبه نيا و كرده مصوب

 نامهبر ياجرا منظوربه: «5»تبصره  «ک»بند  «1» جزء تهيكم جلسات منظم ليتشك به الزام. 2

 فصل هر يابتدا در حداقل تهيكم جلسات يبرگزار ته،يكم مصوبات ياجرا در يهماهنگ و اوراق انتشار

 تمحاسبا و بودجه برنامه، و ياقتصاد يهاونيسيكم يبرا تهيكم صورتجلسات ارسال. ضروري است

 ضمانت توانديمعنوان ناظر در اين كميته ها بهيسيونمو حضور عضوي از اين ك ياسالم يشورا مجلس

 .باشدبراي اين موضوع  يياجرا

 شيافزا موجب كه يمسائل از يكي: خزانه يسو از منتشره ياسالم يمال اوراق ديسررس به يبخشتنوع. 3

 لهئمس. است سال كي از كمتر ديسررس با اوراق انتشار در دولت تيمحدود است هشد دولت يمال نيمأت نهيهز

 انتشار 1يانيجر زانيم برناظر  ،نيقوان ريسا اي بودجه قانون چارچوب در دولت به شده اعطا مجوز كه است نيا

 اوراق هزار ميليارد تومان 57 كه شده داده اجازه دولت به 1400 سال بودجه حهيال در مثال عنوانبه. است اوراق

 اي ماههشش اوراق هزار ميليارد تومان 114 ديبا دولت ،در يك سالي مال نيمأت از حجم نيا يبرا د،كن منتشر

هزار ميليارد  57 از شيب اوراق انتشار اجازه كهي حال در. دينما منتشر ماهه سه اوراق هزار ميليارد تومان 228

 اوراق انتشار ي ميزانجا به بودجه قانون شوديم شنهاديپ مشكل نيا حل يبرا. است نشده داده دولت به تومان

به نحوي كه مانده اوراق در هيچ مقطعي از سال، از سقف  بگذارد سقف «دولتي اوراق 2مانده تغيير» بر ي،دولت

 ي،مجوز نيچن ياعطا صورت در. مجاز ميزان افزايش مانده اوراق دولتي مجوز داده شده در آن سال بيشتر نباشد

 با اوراق انتشار با و يمركز بانك منابع به اتكا بدون را خود يسال درون ينگينقد يازهاين توانديم دولت

 و تيجذاب سال، كي از كمتر يهاديسررس با اوراق انتشار ن،يا برعالوه. دكن تيريمد سال كي ريز يهاديسررس

 يمال نيمأت دولت، يمال نيمأت نهيهز و سكير صرفه كاهش با و داد خواهد شيافزا زين را اوراق يتقاضا

 .كرد خواهد ليتسه را دولت يبرا محوريبده

 

 نفتفروش . پيش11-3

به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به  1400 سال اليحه بودجه« 2»تبصره « ب»بند « 2»در جزء 

                                                 

1. Flow 

2. Outstanding 
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فروش داخلي و يا انتشار اوراق مالي اسالمي اقدام كند. در رديف ريالي( با اولويت پيش-فروش نفت )ارزيپيش

واقع بيني شده است. درعنوان سهم دولت پيشهزار ميليارد تومان به 70منابع عمومي، از اين محل  210109

فروش نفت به ه در اين بند عنوان شده است كه سهم شركت ملي نفت ايران از محل پيشبا توجه به اينك

فروش نفت جهت تأمين سهم شركت ملي الزم است ميزان پيششود، حساب اين شركت واريز مي

هزار ميليارد تومان محقق  70هزار ميليارد تومان باشد تا سهم دولت به ميزان  82نفت حدود 

فروش نفت، در رابطه با سهم رغم تعيين سهم شركت ملي نفت از پيشبهحه در الي. البته دشو

در صورت عدم همچنين در اين جزء عنوان شده است كه  صندوق توسعه ملي سكوت شده است.

 . شودتحقق منابع حاصل از صادرات نفت، به همان ميزان به سقف اين جزء اضافه مي

ما به مشخص نشده است، ا 1400ر اليحه بودجه سال هرچند جزئيات شيوه استفاده از اين روش د

ه بود( تر دولت در شوراي هماهنگي اقتصادي قوا مطرح كردزبان ساده )و با توجه به طرحي كه پيش

ه نرخ كفروش نفت به معني ارائه مجوز انتشار اوراقي با سررسيد دو سال است توان گفت كه پيشمي

نيز  قيمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت سودي معادل افزايش نرخ ارز و افزايش

 شود. در صورت گشايش در صادرات نفت يا افزايش ظرفيتبراي خريداران اين اوراق تضمين مي

ن صورت دولت پااليشگاهي كشور در دو سال آتي، اين اوراق با تحويل نفت تسويه خواهد شد و در غير اي

 ش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت كند.متعهد خواهد بود معادل ريالي ارز

 به نسبت يتيمز چيها هتننهنفت  فروششيكه اوراق پ دهدمي نشان كارشناسي هايبررسي

بلكه آثار مخرب متعددي  داشت نخواهد است انتشار حال در دولت توسط كه يفعل يالير اوراق

دليل وابستگي به نرخ ارز و قيمت نفت در تاريخ فروش نفت بهزيرا انتشار اوراق پيش ،نيز به همراه دارد

سررسيد )در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزايشي قيمت نفت( بازدهي بسيار بااليي خواهد داشت 

( شودولت ميهاي دموجب ناپايداري بسيار زياد بدهيكه اين امر از يكسو تعهدات دولت را افزايش داده )

هاي بانكي خواهد شد كه افزايش موجب كاهش جذابيت اوراق ريالي دولت و سپردهو ازسوي ديگر 

هاي استقراض براي دولت و نيز افزايش هزينه تأمين مالي براي بخش خصوصي را به دنبال هزينه

. انتشار واهد كردبار مالي زيادي را در ابتداي دوره به دولت آتي تحميل خ. ضمن اينكه  خواهد داشت

مدت در شبكه بانكي كشور و هاي بلندمدت به كوتاهتواند موجب كاهش نسبت سپردهاين اوراق همچنين مي

وابستگي بودجه شود. همچنين تأمين مالي بودجه از اين محل،  افزايش سياليت نقدينگيدرنتيجه آن 

هاي مجلس در گزارشي به بررسي ژوهش. مركز پبه منابع نفتي و نوسانات آن را نيز افزايش خواهد داد

 1فروش نفت پرداخته است.ابعاد مختلف انتشار اوراق پيش

                                                 

جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با عنوان نویس پيشنهادی . اظهارنظر كارشناسي درباره: پيش1

 .1399هاي مجلس شوراي اسالم، مركز پژوهش« فروش قطعی اوراق نفتپيش»
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o   ذكر ارقام آيا كه دارد وجود قانوني ابهام اين بودجه اجراي فرايند درنكته بسيار مهم آنكه 

 عنوانبه صرفاً يا شوندمي محسوب سقف عنوانبه قانون اين در شده دريافتهاي مجوز براي جداول در شده

 نخواهد همراه قانوني ممانعت باها رديف اين درصدي صد از بيش تحقق و اندشده ذكر منابع بينيپيش

فروش نفت تواند به مجوز بدون قيد پيشعدم ذكر سقف مشخص در متن قانون ميبنابراين  1.بود

 .شود)تا زماني كه مجموع منابع از سقف كل منابع عمومي عبور نكند( تفسير 

 

 ها تحت عنوان هدفمندي يارانه« 14». منابع و مصارف منعكس شده در تبصره 3-12

رفته شده در ها اختصاص دارد. منابع در نظر گقانون بودجه به موضوع هدفمند كردن يارانه« 14» تبصره

ي سازبيني شده است. سهم مصارف سازمان هدفمندهزار ميليارد تومان پيش 267اين تبصره حدود 

 هزار ميليارد تومان است. 188ها نيز يارانه

 

 (ريال ميلياردهزار )          1400اليحه بودجه سال « 14»ها )منابع( جدول تبصره . دريافتي9جدول          

 1400بودجه  اليحه
بودجه  قانون

1399 
 رديف ها )منابع(دريافتي

 1 هاي نفتيدريافتي حاصل از فروش داخلي فراورده 770 662

1200 888 
التفاوت خوراک هاي نفتي پس از كسر مابهدريافتي حاصل از فروش صادراتي فراورده

 هاهاي نفتي دريافتي از پااليشگاهتحويلي و فراورده
2 

321 309 
 ودريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و عوارض 

 افزودهماليات ارزش
3 

خارج  «14»از تبصره 

 شده
243 

افزوده( عوارض و ماليات بر ارزش دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركين )با احتساب

 ( قانون حمايت از صنعت برق5موضوع ماده ) پس از كسر عوارض
4 

« 14»در جدول تبصره 

 منعكس نشده است
 5 هاسوخت نيروگاه 4

 6 هاخوراک ميعانات گازي پتروشيمي 259 323

خارج « 14»از تبصره 

 شده
 7 منابع حاصل از فروش آب 31

 8 ها بابت خوراک ميعانات گازي سنوات گذشتهطلب سهم دولت از پتروشيمي --- 163

 مجموع 2507 2670

 

                                                 

و با اعمال  ETFبه دولت اجازه داده شده بود كه از طريق  1399قانون بودجه سال « 2»تبصره « الف»بند « 2». در جزء 1

واريز نمايد. رقم در نظر  310502هاي دولتي كند و منابع حاصل را به رديف شركت تخفيف اقدام به واگذاري سهام خود در

اول  ETFهزار ميليارد تومان بود اما دولت در گام اول با صندوق  6.7، 1399گرفته شده براي اين رديف در قانون بودجه سال 

ميليارد تومان به فروش  16700ها بود به ارزش ها و بيمههاي دولتي در بانكمانده سهام دولت و شركتكه متشكل از باقي
هزار ميليارد  60ميليارد تومان از اين عرضه به فروش رسيد(. در گام دوم دولت نيز صندوق دوم با ارزش حدود  5800گذاشت )

د عدم رعايت ها در مورهزار ميليارد تومان از اين سهام به فروش رسيد(. با وجود تذكر مركز پژوهش 13تومان را عرضه كرد )
 سقف در نظر گرفته شده در رديف منابع و ابهام قانوني مذكور اين مسئله با ممانعت نهادهاي نظارتي همراه نشد.
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 (يالر لياردي)م          1400اليحه بودجه سال « 14»ها )مصارف( جدول تبصره . پرداختي10جدول        

اليحه 

 1400بودجه 

بودجه قانون 

1399 
 رديف ها )مصرف(پرداختي

 1 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 428 428

 2 اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارها 310 310

154 155 

ن اجراي قانو كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي،

اجراي  از حقوق افراد داراي معلوليت،قانون حمايت  (6حمايت از معلولين، اجراي ماده )

 رساني ايثارگران( قانون جامع خدمات38تبصره ذيل ماده )

3 

52 52 

 موضوع 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 46ماده )

تي مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشهاي كاهش هزينه

ن خاص ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماراهاي تحملدرماني، كمك به تأمين هزينه و

نظيم بخشي ( قانون الحاق برخي مواد به قانون ت28ماده )« د» العالج كه از طريق بندصعب و

 شود.اعمال مي 2مقررات مالي دولت  از

4 

65 55 

هدفمند  نون( قا11( تا )8توسعه، اجراي مواد )جراي ساير اهداف مندرج در قانون برنامه ششم ا

شهري، ونبر نقل درون ووازجمله رانندگان حمل)ها، حق بيمه سهم دولت اقشار خاص كردن يارانه

 ، كمك به رزمندگان معسر(قاليبافان

5 

 6 يارانه نان و خريد تضميني گندم 121 220

 7 1امور رفاهي دانشجويان 4 4

70 102 
ديده از بحران هاي آسيبوكار، حمايت از كسب«(18»تبصره « الف»توليد و اشتغال )بند 

 2 نقل ريليوكرونا و حمل
8 

 9 ها، عوامل توليد، خريد تضميني محصوالت كشاورزيپرداخت يارانه نهاده ---- 24

 10 ساماندهي توليد و خريد تضميني چاي كشور ---- 2

8 ---- 
ير مدارس ( و يارانه ش3500ديه تعهدات مربوطه )أكاالهاي اساسي و ضروري و تتنظيم بازار 

(5000) 
11 

5 ---- 
اد ( و يارانه سود تسهيالت در گردش واحدهاي پرورش نژ3500خريد واكسيناسيون دام )

 (1680آرين )
12 

 13 مسكن محرومان و مسكن رزمندگان معسر ---- 50

 14 1399اوراق منتشره سال بازپرداخت اصل و سود  ---- 37

  مصارف هدفمندي 1.228 1.430

  هاي حوزه انرژي و...جمع پرداختي بابت عوارض، شركت 987 791

  3اليحه بودجه 7ساير مصارف هدفمندي به شرح مندرج در جدول  293 450

  جمع كل 2.507 2.671

 

 عبارتند از: سال قبلترين تغييرات منابع و مصارف هدفمندي نسبت به مهمبرخي از 

علت افزايش قابل توجه منابع حاصل از صادرات فراورده عمدتاً ناشي از افزايش نرخ ارز )البته به .1

                                                 

 حذف شده است. 1400شد که در الیحه بودجه سال شامل تغذیه دانشجویان نيز می 1399. این بند در قانون بودجه سال 1

درصد( اعتبار این ردیف و باقی  90حداقل )«( 18»تبصره « الف»ليد و اشتغال )بند تو»با عنوان  1399. این ردیف در سال 2

نوشته « های کشاورزی و صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستایيان و عشایرنقل ریلی، مسکن و نهادهومانده برای حمل
 شده است.

بود که در الیحه بودجه سال  9و  7خص در جداول ای مشمربوط به موارد یارانه 1399. این مصارف در قانون بودجه سال 3

 شود.را شامل می 7تنها موارد مربوط به جدول  1400
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بيني هاي نفتي، معموالً اين رديف در پيشميزان صادرات انواع فراورده خصوصعدم شفافيت موجود در

 شود(،و حتي عملكرد با انحراف مواجه مي

آب  ها، دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركين و فروشوخت نيروگاهحذف منابع حاصل ازس .2

 ،ها و مصارف مربوط به اين دو بخشاز منابع جدول هدفمندي يارانه

 واتسن گازي ميعانات خوراک بابتها پتروشيمي از دولت سهم منابع حاصل از طلببيني پيش  .3

 در منابع هدفمندي، گذشته

 .اسالمي براي پوشش كسري سازمان هدفمندي –اعطاي مجوز انتشار اوراق مالي  .4

 عنوان مثال:به هاي متعددي همراه استبا ابهام« 14»جدول تبصره همچنين 

  هاي هاي اخير منابع حاصل از صادرات فراوردهمشخص نيست طبق چه مبناي قانوني در سال

توان اين رقم را جزء منابع ها در نظر گرفته شده است؟ در حالي كه مينفتي جزء منابع هدفمندي يارانه

 1عمومي در نظر گرفت.

  ها و مطالبات روشيميطبق چه مبناي قانوني منابع حاصل از خوراک ميعانات تحويلي به پت

 پيشين آن، از منابع عمومي به منابع هدفمندي منتقل شده است؟

  ه مبناي تشخيص اولويت در پرداخت مصارف چيست؟ به عبارت بهتر فرايند تخصيص منابع ب

 مصارف مشخص شده در جدول چيست و چه تفاوتي با بودجه عمومي دارد؟

  سايي به مصارف هدفمندي چه بوده و شاخص شنا مبناي قانوني انتقال برخي از مصارف عمومي

االهاي هاي مربوط به تنظيم بازار كمثال، مصارفي مانند هزينه برايمصارف مذكور چه بوده است؟ 

 اساسي، با چه منطقي به مصارف هدفمندي منتقل شده است؟

ارد هزار ميلي 267بر نكات مذكور عدم انعكاس منابع و مصارف هدفمندي با اعتبار عالوه

ه توماني در منابع و مصارف عمومي، به مرور زمان اين تبصره را به بودجه مستقلي تبديل كرد

هاي انتقالي و ساير اقدامات حمايتي از دنبال مجزا كردن پرداختاست. حتي اگر دولت به

ي هاي عمومي بود، اين اقدام در سقف منابع عمومي و با در نظر گرفتن جداول مستقل براهزينه

نيز  ( قانون برنامه ششم توسعه39ماده )« 4»بر اين طبق بند ن موضوع قابل اعمال بود. عالوهاي

 شد.( منابع بودجه عمومي منعكس مي210102بايست سهم سازمان هدفمندي در رديف )مي

ها مانند )به غير از برخي رديف« 14»شود منابع و مصارف جدول تبصره درمجموع پيشنهاد مي

هاي حوزه انرژي( به بودجه عمومي منتقل شده و در سقف بودجه لحاظ بوط به شركتهاي مررديف

 سازي منابع و مصارف هدفمندي ارائه گردد.همچنان جهت شفاف« 14»د و جدول تبصره شو

                                                 

شد كه در تر اين منابع بدون پشتوانه قانوني جزء منابع داخلي شركت ملي نفت در نظر گرفته مي. گفتني است پيش1

 هاي اخير به منابع هدفمندي منتقل شده است.سال
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 هاي استاني. درآمدها و هزينه13-3

منابع  1400درصد از منابع عمومي دولت در اليحه بودجه سال  25از منظر شيوه وصول منابع بالغ بر 

رات درصد اعتبا 3/95درصد آن ملي است. از كل مصارف عمومي دولت نيز حدود  75استاني است و 

ع و ابسهم منابع و مصارف استاني از كل من 11درصد اعتبارات استاني است. در جدول  7/4ملي و 

 مصارف محاسبه شده است. 

ده است و درصد افزايش همراه بو 30، درآمدهاي استاني با 1399در مقايسه با قانون بودجه سال 

 52ز با درصد منابع عمومي كاهش يافته است. مصارف استاني ني 25به  29سهم درآمدهاي استاني از 

ه و سهم آن ميليارد تومان افزايش يافتهزار  5/39هزار ميليارد تومان به حدود  26درصد افزايش از 

 تقريباً بدون تغيير بوده است. 

 

 زار ميليارد تومان()ه        . مقايسه درآمدها و اعتبارات استاني و سهم آن از منابع عمومي 11جدول       
 رشد )درصد( 1400اليحه بودجه سال  1399قانون بودجه سال  

 درآمدهاي استاني 

 عمومي به درصد()سهم از منابع 

9/163 

 (29) 

5/212 

(25) 
(30) 

 مصارف استاني

 )سهم از مصارف عمومي به درصد(

9/25 

(5/4) 

5/39 

(6/4) 
(52) 

 

درصد  3 انهي، دولت مكلف است سال1394مطابق با قانون استفاده متوازن از امكانات كشور مصوب 

رفع تبعيض و  امكانات كشور و توزيع عادالنه ومنظور استفاده متوازن از بهاز منابع بودجه عمومي را 

ن در قالب رديف مشخص تحت همي يافته و تحقق پيشرفت و عدالتتوسعه ارتقاي سطح مناطق كمتر

ومان پيشنهاد هزار ميليارد ت 28برابر با  1400. اين اعتبارات در اليحه بودجه سال عنوان تعيين كند

 همراه بوده است.  1399درصدي نسبت به قانون بودجه سال  93شده است كه با افزايش 

 نييع است، 3/5برابر  استاني مصارف به استاني درآمدهاي نسبت 1400 سال بودجه اليحه در

. دكننها هزينه ميبرابر اعتباراتي است كه استان پنجشود بيش از ميتأمين  هادرآمدهايي كه از استان

 ه است. بود برابر 6 حدود 1399 سال بودجه قانون در نسبت اين

اده د نمايش 12كه در جدول  ياستان درآمدهاي ها در تأمين مالينحوه مشاركت استاناز منظر 

جموع م از درصد 70بيش از  رضوي خراسان و ، كرمانخوزستان اصفهان، تهران، هاياستانشده است، 

درصد  54 حدود. سهم استان تهران از درآمدهاي استاني به تنهايي كنندميتأمين  را بخش اين منابع

( درصد 3رضوي )خراساندرصد( و  4كرمان )درصد(،  5درصد(، خوزستان ) 6) هاي اصفهانبوده و استان

 عنوانبه نفت و است مالياتي درآمدهايعمدتاً  درآمد، از منظور. اندگرفته قرار پنجم تا دوم هايرتبه در

 .شودنمي بنديطبقه هاي استانيدرآمد
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هاي اول از نظر مصارف استاني خوزستان، فارس و خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان در رتبه

 تا چهارم قرار دارند. 

استاني  ها )جاري و عمراني( به درآمدهايات استانمجموع اعتبار نسبتضريب بازگشت استاني كه 

، لرستان ،خراسان جنوبي، بلوچستان سيستان وايالم،  استان هفت براي 1400 سال بودجه اليحه در است

ي بيش از بوده كه به معناي برخوردار 100بيش از  خراسان شمالي، كردستان و كهگيلويه و بويراحمد

درصد  100دو استان گلستان و اردبيل حدود  است. اين نسبت براي هايشدرصدي استان از درآمد 100

 . است 100 از كمترها ساير استان و براي

 

 (انياست هزينه درآمد نظام قالب)در  1400بودجه سال  حهيدر ال ي. درآمدها و مصارف استان12جدول 
 )ميليارد ريال(

 رديف

ها برحسب بندي استانرتبه

 درآمد استاني

حسب ها بربندي استانرتبه

 مصارف استاني

حسب ضريب ها بربندي استانرتبه

 بازگشت استاني

 نام استان
هاي درآمد

 استاني
 نام استان

مصارف 

 استاني
 ضريب بازگشت نام استان

  ايالم  خوزستان  تهران 1

  بلوچستانو  سيستان  فارس  اصفهان 2

  خراسان جنوبي  خراسان رضوي  خوزستان 3

  كرمان 4
و  سيستان

 بلوچستان
  لرستان 

  بويراحمدو كهگيلويه   تهران  خراسان رضوي 5

  كردستان  كرمان  بوشهر 6

  خراسان شمالي  بوشهر  هرمزگان 7

  گلستان  آذربايجان غربي  آذربايجان شرقي 8

  اردبيل  مازندران  فارس 9

  كرمانشاه  اصفهان  البرز 10

  آذربايجان غربي  آذربايجان شرقي  مركزي 11

  گيالن  يزد 12
و محال چهار

 بختياري
 

  همدان  هرمزگان  قزوين 13

  گيالن  لرستان  مازندران 14

  مازندران  كرمانشاه  زنجان 15

  سمنان  كردستان  گيالن 16

  فارس  گلستان  آذربايجان غربي 17

  قم  ايالم  قم 18

  همدان 19
و كهگيلويه 

 بويراحمد
  خوزستان 
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 رديف

ها برحسب بندي استانرتبه

 درآمد استاني

حسب ها بربندي استانرتبه

 مصارف استاني

حسب ضريب ها بربندي استانرتبه

 بازگشت استاني

 نام استان
هاي درآمد

 استاني
 نام استان

مصارف 

 استاني
 ضريب بازگشت نام استان

  خراسان رضوي  خراسان جنوبي  كرمانشاه 20

  بوشهر  اردبيل  سمنان 21

22 
سيستان و 

 بلوچستان
  آذربايجان شرقي  همدان 

  كرمان  يزد  گلستان 23

  زنجان  مركزي  كردستان 24

25 
چهارمحال و 

 بختياري
  هرمزگان  خراسان شمالي 

  قزوين  زنجان  اردبيل 26

  لرستان 27
و محال چهار

 بختياري
  يزد 

  مركزي  البرز  خراسان شمالي 28

29 
كهگيلويه و 

 بويراحمد
  البرز  قزوين 

  اصفهان  سمنان  خراسان جنوبي 30

  تهران  قم  ايالم 31

كل 

 كشور
   كشور  كل كشور 

 .1400اليحه بودجه سال  10جدول مأخذ: 

 

ي هر نفر و هزار تومان برا 260اي استاني حدود سرانه اعتبارات هزينه 1400در اليحه بودجه سال 

ست. از نظر توزيع هزار تومان براي هر نفر ا 200استاني برابر با اي سرانه اعتبارات تملك دارايي سرمايه

يلويه و بويراحمد تومان(، كهگ هزار 835) ايالمهاي استان براياي ههزين اعتبارات سرانه بيشتريناستاني، 

 استانياي ههزين اعتبارات سرانه كمترين و ( استتومانهزار  583و خراسان جنوبي ) تومان(هزار  592)

 181) خراسان رضويهزار تومان( و  151هزار تومان(، البرز ) 101تهران )هاي استان به مربوط

 عمراني راتاعتبا سرانه بيشترين)عمراني( اي هسرماي دارايي تملك اعتبارات نظر از. است هزارتومان(

 زار تومان(ه 543) و خوزستان تومان( هزار 618تومان(، ايالم ) هزار 944بوشهر )هاي استان به مربوط

 هزار 34)حدود  تهرانهاي استان به نيز)عمراني( اي هسرماي دارايي تملك اعتبارات سرانه كمترين. است

 .استمربوط  (تومان هزار 95)حدود  اصفهان و( تومان هزار 73)حدود  البرز(، تومان
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  1400استاني در اليحه بودجه سال اي اي و تملك دارايي سرمايهاعتبارات هزينه *. سرانه13جدول 
 ازاي هر نفر ()هزار ريال به

ايسرانه اعتبارات تملك دارايي سرمايه استانايسرانه اعتبارات هزينهنام استان

بوشهرايالم

 ايالمبويراحمدو كهگيلويه 

 خوزستانجنوبيخراسان 

 بويراحمدو  كهگيلويهسمنان

 خراسان جنوبيخراسان شمالي

 بلوچستانو  سيستانبختياريو چهار محال 

 خراسان شمالياردبيل

 كردستانبوشهر

 هرمزگانيزد

 لرستانزنجان

 كرمانكرمانشاه

سمنانلرستان

 زنجانكردستان

آذربايجان غربيمازندران

 بختياريو  چهارمحالگلستان

 اردبيلگيالن

يزدمركزي

 كرمانشاههرمزگان

 فارسقزوين

گلستانهمدان

 مركزيكرمان

 گيالنفارس

 قزوينآذربايجان غربي

 همدانخوزستان

مازندرانبلوچستانو سيستان 

 قمآذربايجان شرقي

 آذربايجان شرقيقم

 خراسان رضوياصفهان

 اصفهانخراسان رضوي

 البرزالبرز

 تهرانتهران

 كشوركشور

 .1400اليحه بودجه سال  10جدول مأخذ: 

 .مار ايران استفاده شده استآمركز  1400ورد جمعيت براي سال آ*براي سرانه از بر
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 هاي دولتيبودجه شركت .14-3

، 1399نسبت به قانون بودجه سال  1400هاي دولتي در اليحه بودجه سال ترين تغيير بودجه شركتمهم

خارج كردن ارقام غيرواقعي )حسابداري( از بودجه شركت ملي نفت و شركت ملي پااليش و 

تشريح شده  1زارش ديگرياست. ماهيت و ميزان اين ارقام در سال قبل، در گ هاي نفتيوردهاپخش فر

هاي دولتي ري، بخشي از مصارف مندرج در بودجه شركتتوان گفت ارقام حسابدااست اما اجماالً مي

شود )داراي ماهيت ازاي آنها مبلغي در عمل خرج نميهستند كه صرفاً از جنس حسابداري بوده و مابه

گفته در جدول زير دو شركت پيشهزينه واقعي نيستند(. نتيجه حذف ارقام حسابداري در بودجه 

هاي دولتي، كمك شايان توجهي به مشخص است. گفتني است حذف ارقام حسابداري از بودجه شركت

 هاي دولتي كرده است.تر از اندازه نسبي شركتشفافيت ارقام كالن بودجه و ارائه تصويري دقيق

 

 هاي شركت ملي نفت . درآمدها و هزينه14جدول 

 )ارقام به هزار ميليارد تومان(     هاي نفتيوردهاپااليش و پخش فرو شركت ملي 

 شركت نام

 هاهزينه درآمدها

 1399 سال قانون
 سال اليحه

1400 
 1399 سال قانون

 سال اليحه

1400 

 74 672 151 715 شركت ملي نفت

 0.6 595 0.9 596 هاي نفتيوردهاشركت ملي پااليش و پخش فر

 

د )رش 1399 سال هاي دولتي نسبت به قانون بودجهاندک رقم كل بودجه شركتدليل اصلي رشد 

هاي درصدي( همين اقدام بوده است. بايد توجه داشت كه مقايسه رقم سرجمع بودجه شركت 9حدود 

به اين زيرا مبناي محاس ستمعنا، فاقد 1399 سال با رقم سرجمع بودجه 1400 سال دولتي در بودجه

 هاي دولتي درمنابع و مصارف واقعي بودجه شركتتوان گفت . درمجموع ميو رقم متفاوت استد

 400حدود  1399هاي دولتي در سال نسبت به منابع و مصارف واقعي بودجه شركت 1400سال 

محل  هزار ميليارد تومان از اين افزايش، از 150هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه حدود 

 .بوده استها شركت در بودجه« هاي جاريدارايي»و « هافتساير دريا»افزايش دو سرفصل 

 

 هاي دولتيهاي دولتي و حقوق و مزاياي پرداختي شركتآمار كاركنان شركت

هاي دولتي از لحاظ ماهيت با منابع و مصارف عمومي متفاوت است، اما يكي از سؤاالتي كه ممكن هرچند بودجه شركت

هاي كاركنان و مجموع حقوق و مزاياي پرداخت شده در شركت مطرح شود، آمارهاي دولتي است در رابطه با شركت

                                                 

. نقش محاسبات حسابداري در بزرگنمايي ارقام بودجه 7كل كشور  1399بررسي اليحه بودجه سال »عنوان . گزارش با 1

 .16768به شماره مسلسل « هاي دولتيشركت
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هاي دولتي خصوص يكي از عواملي كه حساسيت نمايندگان محترم را نسبت به بررسي بودجه شركتدولتي است. به

 هاي دولتي است.هاي باال به پرسنل شركتبر وجود پرداختبرانگيخته است، مشاهدات ايشان مبني

مورد  توان اين موضوع راهاي دولتي يكي از اسنادي است كه براساس آن ميه تفصيلي شركتبودج

شده است كه  نامه داخلي مجلس، دولت مكلف( قانون آيين182بررسي قرار داد. با توجه به اصالح ماده )

هاي دولتي ماهه و بودجه تفصيلي شركت6عملكرد  هاي مالي،صورت يك ماه قبل از ارسال اليحه بودجه،

امه قرار گرفته را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند. اين تكليف در دو سال اخير مورد توجه سازمان برن

 و اطالعات مذكور در اختيار كميسيون برنامه و بودجه قرار داده شده است. 

ز اهميت اها شركت هاي اخير، بودجه تفصيليهرچند با توجه به اصالحات قانوني انجام شده در سال

هاي دولتي با هاي تفصيلي ارائه شده توسط شركتبودجهاند، اما در مواردي بااليي برخوردار شده

قانون بودجه سال « 2»تبصره « هـ»بند « 5»مطابق حكم صريح جزء  1.ايرادات متعددي همراه است

ز هاي دولتي مكلفند در صورت اصالح بودجه تفصيلي شركت، امجامع عمومي شركت، 1399

هاي هاي نيروي انساني )پرسنلي( اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختيهرگونه تغيير در هزينه

توان بر اين اساس مي 2.گذاري اجتناب كنندهاي سرمايهرفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه

هاي دولتي را مبنايي براي ارزيابي آمار كاركنان شركتها شركت اطالعات درج شده در بودجه تفصيلي

در نظر گرفت. جدول زير تعداد و ميانگين پرداختي به ها شركت و حقوق و مزاياي پرداختي در اين

 دهد. هاي دولتي )به تفكيك نوع قرارداد( را نشان ميكاركنان شركت

 

 )هاي دولتي )به تفكيك نوع قراردادتعداد و ميانگين پرداختي به كاركنان شركت. 15جدول 

 كارمندان

 363343 تعداد كل )رسمي، قراردادي و ساير(

  جمع كل حقوق و مزايا )بدون بانك مركزي( )ميليون ريال(

 108 انه ناخالص )ميليون ريال(يميانگين حقوق ماه

 127 ميانگين حقوق ناخالص كارمندان رسمي

 62 ميانگين حقوق ناخالص كارمندان قراردادي

 70 كارمندان ساير ميانگين حقوق ناخالص

 كارگران

 17،903 تعداد كل 

 16،755،712 جمع كل دستمزد و مزايا

 78 انه )ميليون ريال(يميانگين ناخالص دستمزد ماه

 

                                                 

ذكر شده است، اعداد بودجه تفصیلي بانك  1عنوان مثال تعداد كاركنان بانك مركزي در بودجه تفصیلي به. 1

جه تفصیلي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران بوده و ارقام بودجه مشابه ارقام بود ا  كشاورزي دقیق
مشابه ارقام بودجه تفصیلي بانك مسكن است، در بودجه تفصیلي  تفصیلي بانك صنعت و معدن نیز دقیقا  

اما حقوق و دستمزد آنها صفر درج شده،  ،ها )مانند آسكوتك( تعداد كارمندان يا كارگران ارائه شدهبرخي شركت
نیكو( تعداد كارگران و كارمندان  ـ ها )مانند شركت بازرگاني نفت ايرانبودجه تفصیلي برخي ديگر از شركت در

 ...و حقوق و دستمزد آنها هر دو صفر درج شده و

 .نيز تكرار شده است 1400اليحه بودجه سال « 2»تبصره « هـ»بند « 3». اين حكم در جزء 2
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ها، ممكن كه با توجه به مخدوش بودن اطالعات ارائه شده در بودجه تفصيلي برخي شركت گفتبايد 

 است ارقام واقعي حقوق و مزايا با ارقام محاسبه شده در اين جدول داراي تفاوت باشد. 

 

 براي مديريت كسري بودجه  پيشنهادهايي. 4

گذشته پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس شوراي اسالمي براي اصالح سال ونيم در طول يك

مطرح شد، اما متأسفانه تقريباً اصالح جدي در منابع ساختار بودجه و مديريت كسري بودجه مزمن دولت 

 نيز  1399و  1398حتي از لوايح بودجه سال  1400و مصارف بودجه انجام نشده و اليحه بودجه سال 

در  ،منابع برآورديبيشبر تشديد مشكل هاي بيشتري در حوزه منابع است. عالوهبرآورديدچار بيش

از منظر اقتصادي . است بوده همراه بااليي بسيار رشد با نيز دولت يجار هايهزينه 1400اليحه بودجه 

هاي تورم، گيري در مورد مصارف آن اثرات قابل توجهي بر شاخصمنابع بودجه و تصميمتأمين  شيوه

همراه دارد و بسياري از مشكالت رشد اقتصادي، اشتغال، رفاه عمومي و دستيابي به عدالت اقتصادي به

ريزي در كشور دارد. با توجه به شتي فعلي مردم، ريشه در مشكالت و نواقص بودجهاقتصادي و معي

هاي اخير، برطرف كردن و با در نظر گرفتن تجربه سال 1400اشكاالت اساسي اليحه بودجه سال 

رسد و لذا در گزارش پيشين مركز، نظر ميهاي شديد اليحه بودجه در مجلس، دور از دسترس بهضعف

بر اقتصاد  1400منظور جلوگيري از آثار نامناسب اليحه بودجه تا نمايندگان محترم به پيشنهاد شد

كشور، اين اليحه را جهت اصالح به دولت بازگردانند. در صورت اصرار نمايندگان محترم مجلس بر 

يي پيشنهادهاتصويب كليات اليحه و انجام اصالح اساسي در  آن، عالوه بر نكات ذكر شده در بخش قبل، 

  تواند بدون فشار بر اقشار ضعيف، در دستور كار قرار گيرد در ادامه مطرح شده است.كه مي

 

 . اصالحات در حوزه منابع1-4

ثبات بودجه و متعاقب يكي از اركان برنامه اصالحات ساختاري بودجه دولت، درآمدزايي پايدار بوده است. 

مطمئن  يهادرآمدتأمين در گرو  دهديجامعه قرار م اريكه دولت در اخت يكاالها و خدماتتأمين ثبات آن 

اقتصاد هستند كه  يزادرون يجار يندهاايدولت، فر داريپا يدولت است. منشأ درآمدها يبراو پايدار 

. با رنديگيقرار نم يالمللنيب يهاميو تحر ينفت يمانند نوسانات درآمدها يرونيب يهاشوک ريثأتحت ت

بودجه دولت از  يبه هدف جداساز لين زيحاضر و ن طيبودجه در شرا نهيبه تيرينگاه، جهت مد نيا

و اقدامات  مدتانيدر م يعموم يدرآمدها داريپا شيافزا يبرا ييالزم است راهكارها ،ينفت يدرآمدها

يكي از اين راهكارها . در نظر گرفته شود روشيدولت در سال پ يابودجه يجهت گذر از تنگنا يمدتكوتاه

اصالح نظام  برايكه  ييهابرنامهاست. البته  به منابع مالياتي و افزايش درآمدها از اين محل توجه
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وكار كسب يبه فضا اوالًباشند كه  ياگونهبه ديبا شوند،يارائه م ي و افزايش درآمدهاي مالياتياتيمال

 جاديا يخلل دار،يپا ييدرآمدزا يدر راستا مدتانياصالحات م ندايدر فر اًيضربه نزنند و ثان

حاصل شود،  يبخش رسم يفشار به فعاالن اقتصاد قياز طر ياتيمال يدرآمدها شياگر افزا .نكنند

شود، اما در بلندمدت منجر به ركود  ياتيمال يدرآمدها شيمدت باعث افزاهرچند ممكن است در كوتاه

 خواهد شد. دولت  يو كاهش درآمدها

هاي اخير كه با كاهش شديد ويژه در سالمالياتي در كشور بهعدم توجه به توسعه درآمدهاي 

ا از طرق ديگري رو بوديم، موجب شده است دولت منابع الزم براي مصارف خود ردرآمدهاي نفتي روبه

دست آورد. براساس مطالعات انجام شده كه عمدتاً به زيان طبقات محروم و متوسط جامعه است، به

اي است كه برخالف بسياري از كشورهاي دنيا سهم ثروتمندان در گونهور بهستاني در كشوضعيت ماليات

عنوان مثال حتي در كل ماليات پرداختي نسبت به ساير اقشار درآمدي در ايران بسيار كم است )به

داري مانند آمريكا نيز سهم دو دهك باالي درآمدي از كل ماليات پرداخت شده كشوري با نظام سرمايه

 افراد بسيار ثروتمندهاي مالياتي كه تنها به توان با وضع برخي پايهلذا مي 1درصد است(. 07بالغ بر 

هاي مالياتي كه بيشتر به نفع اقشار مرفه و دهي و حذف برخي معافيتكند و يا ساماناصابت مي

ستاني كشور را الياتشوند، ضمن افزايش درآمدهاي مالياتي، نظام مهاي باالي درآمدي اعمال ميدهك

توان انتظار داشت افزايش تر شدن هدايت كرد. درصورت اتخاذ اين رويكرد ميبه سمت عادالنه

ستاني نه تنها اثر منفي بر رشد اقتصادي نگذارد، بلكه اثر مثبت هم به دنبال داشته باشد. اين ماليات

 2019كه يكي از برندگان نوبل اقتصاد سال رويكرد مورد توجه برخي از اقتصاددانان نيز بوده است، چنان

ريزش از باالي  )ابهيجيت بانرجي(، راز رشد اقتصاد را نه در تخفيف و كاهش مالياتي به ثروتمندان و ايده

ها و توانمندسازي فقرا و تحريك ستاني از ثروتمندان و صرف آن براي بقيه بخشثمرات رشد، بلكه ماليات

 2.داندتقاضا مي

 گردند: برخي محورهاي اصالحي براي افزايش منابع ارائه مي در ادامه

 . حركت به سمت ماليات بر مجموع ثروت1-1-4

 بر كه است مالياتي دارايي بر هاي مالياتي رايج در دنياست. مالياتاز پايه 4و دارايي، 3ماليات بر ثروت

 و ساختمان زمين، مانند هاييدارايي و شودمي وضع خصوصي بخش مالكيت از ناشي هايدارايي

اين ماليات  .شودمي شامل را... و هابنگاه اموال قايق، خودرو، مانند حقيقي هايدارايي ساير و آالتماشين

                                                 

1  . Tax Policy Center (TPC)share of federal taxes by Expended Cash Income Percentile,2019. 

عنوان هاي تجارت و پولي، معتقد است، آنچه به. پل كروگمن، نوبليست معروف اقتصاد و صاحب نظريات متعدد در حوزه2

اقعيت ندارد، چراكه موارد حبابي بيش نيست و صرفاً تصوري است كه و شود، در عمدهدهنده بودن ثروتمندان تقديس مينجات
اند كه چندان مولد نبوده هايي صاحب ثروت شدهخاطر ايفاي نقش در افزايش توليد ملي، بلكه در حوزهآنها، نه به بخش عمده

خاطر فروشي و... يا ايجاد ثروت بهها به فعاليت در بازارهاي مالي، خريد و فروش ملك، خردهاست. كروگمن در ميان اين حوزه
 كندصارهاي قديمي يا جديد )تكنولوژيك( اشاره ميوجود انح

3. Welth Tax 

4. Property Tax 
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طور كه هماندر اغلب كشورهاي جنوب اروپا، كشورهاي اسكانديناوي و كشورهاي آسيايي وجود دارد. 

به بعد رو به  2008از سال  OECDر كشورهاي د سهم ماليات بر داراييمشخص است  زير از نمودار

 پوشش و طبقاتي فاصله كاهش جهت كشورهادهنده اين واقعيت است كه كه اين نشان افزايش است

 .كنندمي حركت مالياتي پايه اين سمت به بيشتر هرچه مالياتي درآمدهاي

 

 . افزايش ميانگين سهم ماليات بر دارايي نسبت به توليد ناخالص داخلي 7نمودار 

  OECD در كشورهاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: OECD (2018). 

 

دارايي  شود، در هر كشور متفاوت است، اما دربارهها وضع مياينكه اين ماليات بر چه نوع از دارايي

مجلس  تحسين قابل اقدامات از يكي راستا همين در 1زمين و ساختمان، اكثر كشورها مشترک هستند.

 بوده( خودرو و مسكوني واحدهاي)ها دارايي برخي بر ماليات وضع ،1399 سال در بودجه شوراي اسالمي

كه طوريتر لحاظ شود، بهتر و جامعطور دقيقنيز به 14002كه اميد است در قانون بودجه سال ؛ است

خودروهاي هر شخص مالک اخذ ماليات قرار بگيرد. درخصوص  مجموع ارزش واحدهاي مسكوني و

توان به آنها مي ني بسياري وجود دارد كه ازجملهماليات بر مجموع ثروت نيز نظريات و تجارب جها

اي هاي جهاني نابرابري اقتصادي و اجتماعي، ايدهمطالعات توماس پيكتي اشاره كرد كه براي چالش

جاي ماليات ه(. ماليات بر مجموع ثروت ب1393دهد )پيكتي، را ارائه مي مشابه ماليات بر مجموع ثروت

                                                 

1. Gruber (2012), Public Finance and Public Policy 

هاي درآمدي اين ماليات درباره واحدهاي مسكوني و خودرو وجود رديف 1400. شايان ذكر است كه در اليحه بودجه سال 2

 واحده اليحه مذكور ذكر نشده است.ماليات در مادهدارد، اما حكم قانون اين 
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تر ستاني عادالنههاي در اختيار هر فرد و مالياتتر داراييتواند به شناسايي دقيقهاي جداگانه ميبر دارايي

صورت بههاي ديگر بر ماليات بر ثروت، ماليات بر داراييمنجر شود؛ هرچند در برخي از كشورها عالوه

رگ، اسپانيا، نروژ وشود. اين الگوي مالياتي در كشورهايي همچون كانادا، فرانسه، لوكزامبمضاعف اخذ مي

 و سوئيس به اجرا درآمده است.

 هاي مالياتي. اصالح و تعديل معافيت2-1-4

عطاي اسير ندرت از مهاي گوناگون بهبراساس مباني نظري و تجارب ساير كشورها، حمايت از فعاليت

ود چنين ترين داليل اين مهم آن است كه وجگذرد و يكي از مهمها ميمعافيت مالياتي به آن فعاليت

)تالش براي معاف شدن  هاي مالياتيخزش معافيتهاي غيرهدفمندي موجب بروز پديده معافيت

اكنون شود؛ مسائلي كه هممي هاي مذكوردر فعاليت شفافيتافزايش عدم هاي مختلف( و نيز گروه

طرف  ها در قوانين مالياتي ايران شاهد آن هستيم. درواقع از يكدليل دامنه گسترده معافيتبه

د از پرداخت دنبال معاف نمودن خو ها بههاي مختلف اقتصادي با استناد به معافيت ساير فعاليتفعاليت

 .هاي گوناگون غيرشفاف و نامعلوم استوجوه در فعاليت ماليات هستند و از طرف ديگر جريان

عاالن فتوان به درآمدهاي هاي مالياتي زيادي وجود دارد كه ازجمله آنها ميدر ايران معافيت

ت برخي از هاي بانكي، صادرااقتصادي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، سود سپرده

هاي فرهنگي اليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي، مدارس غيرانتفاعي و فعفعاليتهاي توليد، مواد خام و نهاده

مند، غيرمشروط هاي مالياتي در كشور كه اكثراً غيرهدفو هنري اشاره كرد. اين فهرست بلندباالي معافيت

ظام و دائمي است، ضمن آنكه موجب كاهش شديد درآمدهاي مالياتي شده است، باعث شده در عمل ن

دامه به تفصيل ادرستي انجام ندهد. در يكي از كاركردهاي اصلي خود يعني بازتوزيع درآمد را به مالياتي

 شود.ها اشاره ميبه برخي از معافيت

 اشخاص حقوقي يبانك يهاسودسپرده بر اتيمال تيمعاف حذف. 4-1-2-1

معاف از ماليات است. معافيت  1(145موجب ماده )هاي بانكي بههاي مستقيم، سود سپردهدر قانون ماليات

عنوان يك فعاليت بدون گذاري در بانك و كسب سود قطعي بههاي بانكي با تشويق به سپردهسود سپرده

 دهد. گذاري در بخش مولد اقتصاد را كاهش ميريسك، جذابيت سرمايه

ترين از مهم هاي بانكي يكيبررسي تجارب ديگر كشورها حاكي از آن است كه ماليات بر سود سپرده

                                                 

 سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت ماليات معاف است:. 1

های ایرانی در حدود انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده. 1
 مربوطه. مقررات استخدامی

سسات اعتباری غيربانکی ؤهای ایرانی یا مهای مختلف نزد بانکانداز و سپردههای پسجوایز متعلق به حساب سود یا. 2

 .گذارند نخواهد بودمی سسات اعتباری غيربانکی مجاز نزد همؤها یا مهایی که بانکمجاز. این معافيت شامل سپرده

 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.. 3
شرط معامله اوردرافت( و سپرده ثابت بهبرداشت )های خارج از ایران بابت اضافههای ایرانی به بانکسود پرداختی بانک. 4

 متقابل.
 سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.. 5
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هاي بانكي ماليات بر سود سپرده OECD2است. براساس گزارش  1اندازها در اشكال مختلف پسماليات

در  4صورت ماليات بر درآمد ساليانه.شود يا به)تكليفي( اخذ مي 3صورت كسر در منبع نهاييمعموالً يا به

كه  5شوندرآمد مشمول ماليات بر ثروت نيز ميبر ماليات بر دهاي بانكي عالوهبرخي از كشورها، سپرده

 توان به كشورهاي فرانسه، ايتاليا، نروژ، اسپانيا، سوئيس و كلمبيا اشاره كرد. آنها مي ازجمله

هاي بانكي مورد توجه قرار بگيرد اين است كه ازجمله سؤاالتي كه بايد درباره ماليات بر سود سپرده

هاي انجام الزم براي وضع ماليات بر سود سپرده است يا خير؟ بررسيآيا نرخ سود حقيقي مثبت، شرط 

مدت و هاي كوتاهشده حاكي از آن است كه در بسياري از كشورها با وجود سود حقيقي منفي در سپرده

 6شود.مدت، اين ماليات اخذ ميبلند

 

 تي سود سپرده داراي پايه ماليا OECD. نرخ سود حقيقي بلندمدت در كشورهاي عضو 8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: data.OECD (2018). 

 

 با سهيمقا در هابنگاه گردش در هيسرما يتقاضا بودن باال ران،يا اقتصاد مسائل از يكازسوي ديگر ي

 هابنگاه يمال ازين بودن باال. است( برابر 2 از شي)ب منطقه يكشورها يحت و( برابر 4)حداقل  يجهان متوسط

 طورهب اي هابنگاه يهاسپرده سود ياتيمال تيمعاف ،آنها از يكي كه دارد يمختلف عوامل در شهير

                                                 

1. Saving Vehicle 

2. OECD (2018), Taxation of Household Savings, OECD Tax Policy Studies, No. 25, OECD 

Publishing, Paris. 

3. Final Withholding Tax 

4. Personal Income Tax 

 شود. عنوان ماليات بر ثروت محسوب میعنوان ماليات بر درآمد و ماليات بر اصل سپرده به. ماليات بر سود سپرده به5

 شود.صورت تفصيلي به اين موضوع اشاره مي. در گزارشي مستقل به6
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 سود كه ستي احال در نيا است، ميمستق يهااتيمال قانون (145) ماده موضوع ،يحقوق اشخاص يكل

 در يستاناتيمال هيرو نيا .گردديم يتلق ياتيمال قبول قابل نهيهز ها،بانك به يپرداخت التيتسه

 دهديم سوق سمت نيبد را هابنگاه سپرده، و التيتسه سود نرخ اندک تفاوت كنار در كشور ياتيمال نظام

 بانك از و كرده يگذارسپرده را آن دارند، شركت يداخل يگذارهيسرما يبرا يكاف نقد منابع اگر يحت كه

 به ازين مقدار نيهم و نقد منابع واحد 100 بنگاه كي ديكن فرض نمونه عنوانبه. ندينما افتيدر التيتسه

 نرخ و درصد 15 سپرده سود نرخ با دهديم نشان ريز جدول محاسبات دارد، هياول مواد ديخر يتأمين مال

 شركت يداخل منابع از كه است صرفهبه بنگاه يبرا درصد، 25 اتيمال نرخ و درصد 18 التيتسه سود

 .دينما التيتسه يتقاضا و نكند استفاده

 

  با شركت داخلي منابع از استفاده يا تسهيالت سود و زيان دريافت مقايسه. 16 جدول

 سپرده سود مالياتي معافيت گرفتن نظر در
 

 

 

 

 

  .17091به شماره مسلسل  «هابنگاه گردش در هيسرما يمالتأمين . 3: ديتول جهش درباره» هاپژوهش مركز گزارش مأخذ:

 

 اقتصاد در يستاناتيمال نظام توسط كه دانست ييهااخالل قيمصاد از يكي توانيم را دهيپد نيا

تأمين  تيمز و هاشركت از منابع خروج موجب عمالً ستانيماليات وهيش نيا چراكه. است شده جاديا

 تيمعاف نيا حذف با رودياست. انتظار م دهيگرد 1يداخل يمالتأمين  از استفاده يجابه محور يبده يمال

 هاشركت يبا استفاده از منابع داخل يگذارهيسرما ها،شركت از نقد منابع خروج يهانهيزم ريسا و ياتيمال

 مثبت يامدهايپ از گريد يكي البته. ابدي كاهش گردش در هيسرما التيتسه يبرا تقاضا و افتهي شيافزا

 بود خواهدهزار ميليارد تومان  9 زانيم به حدوداً دولت ياتيمال يدرآمدها شيافزا اصالح، نيا

 (.يحقوق اشخاص سپرده سود بر يدرصد 10 اتيمال نرخ فرض)با 

اول معافيت مالياتي مربوط به سود  در گامشود پيشنهاد ميبا توجه به موارد ذكر شده  

 سپرده اشخاص حقوقي لغو گردد.

 . اصالح معافيت مالياتي فعالن بزرگ بخش كشاورزي4-1-2-2

هاي گذشته تمدن يخيدر متون تارتا آنجا كه در جهان دارد  يطوالن ياسابقه يبر درآمد كشاورز اتيمال

درآمد  ،يقبل از انقالب اسالمايران نيز  ياتيمال نيدر قوانشود. مي افتيخصوص  نيدر ا بسياري اسناد

                                                 

1  . Internal Finance 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

48 

قانون  (81)مطابق ماده ، 1366از سال اما بوده است.  اتيمختلف مشمول مال يهاوهيبه ش يكشاورز

البته بنا بوده اين معافيت است.  اتيمعاف از مال يطور كلبه يزدرآمد بخش كشاورهاي مستقيم ماليات

و سپس مقرر شد دولت حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه، اليحه اصالح  1برقرار باشد 1372فقط تا سال 

اي براي اصالح ها اليحهيك از دولتولي تاكنون هيچ ،هاي مستقيم را ارائه دهدقانون ماليات (81)ماده 

 معافيت درآمد كشاورزي ارائه نكرده است.

كنند معاف از ماليات مي تعداد كشورهايي كه بخش كشاورزي را كامالًدر بررسي تجارب دنيا 

هاي . در مقابل، بسياري از كشورها، بخش كشاورزي را مشمول مالياتبسيار اندك و ناچيز هستند

وانتقال، ماليات سبز و... قرار افزوده، ماليات نقلماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش ازجملهمختلفي 

موجب فرار  معافيت كامل يك بخش از اقتصاد خالف عدالت مالياتي و بعضاً چراكه اساساً 2دهندمي

شاورزي قوانين مالياتي كشورها براي اشخاص حقوقي بخش ك معموالًشود. مالياتي مي

هاي نظر گرفتن معافيت . در بسياري از كشورها با درتر از كشاورزان خرد و حقيقي استگيرانهسخت

اين كشورها  ازجملهگيرند. محدود و امتيازات مالياتي خاص از كشاورزان حقيقي ماليات بر درآمد مي

ورهاي اسكانديناوي هستند. اما استراليا، ژاپن، كره جنوبي، هلند، كانادا، آمريكا، تركيه، پاكستان و كش

خيلي از كشورها همچون استراليا، فرانسه، كانادا، شيلي، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، دانمارک و فنالند براي 

هاي گيرند و همچون شركتاشخاص حقوقي فعال در بخش كشاورزي هيچ امتياز مالياتي در نظر نمي

ر سود شركت هستند. عمده كشورهاي ديگر نيز با هاي ديگر اقتصاد مشمول ماليات بفعال در بخش

  3.گيرندهاي كشاورزي ماليات ميي از عملكرد شركتئهاي جزتخفيف

 نيناست كه قوا يضرور ،ي در ايرانبخش كشاورز ياتيكامل مال تياكنون پس از چند دهه معاف

در اين  فيت اقتصاديكه از اين منظر موجب افزايش شفا ابدي رييتغ يبخش كشاورز يتيو حما ياتيمال

 شود. بخش نيز مي

ت كم تا با توجه به اينكه بخش كشاورزي ايران گسترده است و از اشخاص حقيقي با دامنه فعالي

قف سبايد فعاالن اين بخش را با اشخاص حقوقي با دامنه فعاليت بسيار زياد تشكيل شده است، 

كه كشاورزان خرد مشمول اين ماليات طوريمعافيتي بسيار باال مشمول ماليات قرار داد به

توان عنوان مثال مينشوند و درمجموع اين ماليات به فعاالن بسيار كمي اصابت كند؛ به

 .پيشنهاد داد كه صرفاً اشخاص حقوقي با درآمد باال مشمول ماليات قرار گيرند

                                                 

و زنبور  یپرورش ماه ،یدامدار ،یدامپرور ،یکشاورز یهاتيفعال هيدرآمد حاصل از کل: 1366( در قانون مصوب 81. ماده )1

 هيکل نهيالزم را در زم یهایمکلف است مطالعات و بررس دولت .باشدیم معاف اتياز پرداخت مال 1372سال  انیعسل تا پا

مربوط را  حهیداشته باشد معمول و ال آنها ضرورت تيمزبور که ادامه معاف یهاتيو آن رشته از فعال یکشاورز یهاتيفعال
 .دینما میتقد یاسالم یو به مجلس شورا هيموقع تهبه

2. OECD, 2019. 

3. kanberkilinc, 2020 ;OECD, 2019; Ul Haq, 2019. 
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 افزوده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي. حذف معافيت ماليات بر ارزش4-1-2-3

ستور مجلس كه در حال حاضر در د افزودهماليات بر ارزش اليحهيكي از موضوعات بسيار مهم در بررسي 

م ماليات بر مسئله معاف يا مشمول بودن مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در نظا شوراي اسالمي قرار دارد،

ر اين خصوص بگيري در افزوده است. دليل اهميت بسيار زياد اين موضوع آن است كه تصميمارزش

شور و شفاف ميزان درآمدهاي مالياتي دولت و كاهش وابستگي بودجه به نفت، ميزان فرار مالياتي در ك

ز آن اهاي كارشناسي حكايت و خدمات در كشور اثرگذار خواهد بود. بررسي الشدن زنجيره عرضه كا

خت سدر اين شرايط ) دارد كه معافيت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ضمن كاهش منابع عمومي دولت

ضمن اينكه  شده است؛ها، منجر به بروز فساد و فرار مالياتي در كشور ها و دهياريو شهرداري (تحريمي

 نوعي حمايت از واردات و مصرف در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است.اين معافيت، به

 . اصالح معافيت مالياتي درآمد حاصل از صادرات 4-1-2-4

االهاي هاي مستقيم، كليه درآمدهاي حاصل از صادرات خدمات و ك( قانون ماليات141براساس ماده )

م مشمول غيرنفتي و محصوالت كشاورزي و همچنين  بيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد اوليه خا

يزان بيست مشود. بررسي فهرست مواد اوليه خام )كه مشمول معافيت مالياتي به ماليات با نرخ صفر مي

شود و بسياري از  رصد است( نشان از آن دارد كه بخش ناچيزي از مواد اوليه خام موجود را شامل ميد

شوند داد مينوعي محصوالت خام و غيرنهايي قلممواد اوليه توليد نظير محصوالت پتروشيمي و... كه به

م اقتصادي وجهي براي نظاافزوده قابل تگيرد. صادرات محصوالت و مواد اوليه خام ارزشرا در بر نمي

 كشور نداشته و منجربه از دست رفتن منابع كشور خواهد شد. 

هاي مالياتي به صادركنندگان نشان از آن دارد درخصوص اعطاي مشوق تجربيات كشورها بررسي

هاي مالياتي صادركنندگان محدود بوده و پس از مدت زمان اوالً مشوقكه در بسياري از آنها 

. ثانياً معافيت مالياتي درآمدهاي حاصل از صادرات عمدتاً مشمول رسداتمام مي مشخصي به

ثالثاً مشوق مالياتي به صادركنندگان شود. صنعتي مي ـ هاي مستقر در مناطق آزاد تجاريشركت

توان كه مي افزده )اعمال نرخ صفر براي صادرات( استعمدتاً محدود به نظام ماليات بر ارزش

و... را نام برد. رابعاً در بسياري از كشورها به صادرات  گكنخصوص كشورهاي استراليا، هنگدر اين 

عنوان مثال در كشور گيرد. بهتك و صنايع با تكنولوژي باال تخفيف در نرخ ماليات تعلق ميكاالهاي هاي

گيرند. مقايسه ري ميچين هرچه كاالهاي صادراتي تكنولوژي باالتري داشته باشند، تخفيف مالياتي بيشت

در وضعيت معافيت درآمدهاي حاصل از صادرات در ايران نسبت به ساير كشورها مؤيد آن است كه 

صورت مطلق، ايران معافيت درآمد حاصل از صادرات مواد اوليه و كاالهاي غيرنهايي، به

ابق با تجربيات ست كه مطا . لذا ضروريمدت و براي كل قلمرو جغرافيايي كشور وجود داردطوالني

هاي مالياتي غيرهدفمند آن  اقدام و بخشي هاي صادراتي و مشوقساير كشور نسبت به اصالح سياست



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

50 

هاي ( قانون ماليات141ماده )شود كه نمود. بنابراين پيشنهاد ميتأمين  از كسري بودجه دولت را

رات خدمات و كاالهاي نحوي  اصالح شود كه پنجاه درصد درآمدهاي حاصل از صادمستقيم به

 .غيرنفتي و محصوالت كشاورزي مشمول ماليات به نرخ صفر شوند

 . ماليات بر مجموع درآمد3-1-4

 ياتيدر تحول مال ينقش محور تواندياست كه م ياز امور يكيبر مجموع درآمد،  اتياستقرار نظام مال

رويكردي » :ماليات بر مجموع درآمد عبارت است از كند. فاياو افزايش منابع درآمد پايدار بودجه كشور 

صورت يكپارچه تحت ضوابط از درآمد اشخاص حقيقي، كه همه منابع درآمدي فرد به ستانيمالياتدر 

يكسان تجميع شود و در پايان سال پس از كسر معافيت پايه، اعتبار و هزينه قابل قبول مشمول ماليات 

شوند. در عوض اعتبار هاي فعلي حذف يا محدود ميبسياري از معافيتشود. در ماليات بر مجموع درآمد 

 1.«شود و فشاري متوجه آنها نباشدتأمين هاي پايين اي است كه نيازهاي دهكگونهقابل قبول بهيا هزينه 

هاي مالياتي در نظام مالياتي ايران، برخالف نظامتوان دريافت كه زير مي نموداربا عنايت به 

قرار ماليات بر تبا اسكه . در حاليهاي توليدي استد، بار مالياتي بيشتر متوجه شركتاستاندار

ها را كاهش داد و بار مالياتي را متوجه اشخاص توان بار مالياتي شركتمجموع درآمد مي

  هاي غيرمولد نمود.ردرآمد يا مشغول در فعاليتحقيقي پُ

 

  2ها در ايران با ساير كشورهااشخاص حقيقي و حقوقي از كل ماليات. مقايسه سهم ماليات بر درآمد 9نمودار 
 )درصد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 .و محاسبات تحقيق OECD, Data, 2018 مأخذ:

 

                                                 

1. Thuronyi, 1998. 

در ايران با ساير كشورها، سهم  هاتر سهم ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و شركتقدر اين نمودار جهت مقايسه دقي .2

 شود، حذف شده است.  عنوان ماليات در نظر گرفته ميهاي تأمين اجتماعي كه در كشورهاي ديگر بهپرداخت
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عادالنه نمودن نظام افزايش منابع درآمدي بودجه عمومي، است جهت  يضروربنابراين 

 يريدرآمدها، جلوگ ترقيدق ييشناسا شتر،يب يمال تيشفاف ع،يبازتوز تيبهبود وضع ،ياتيمال

 يهاتيفعال يسومولد بهريغ يهاتيخرد از فعال يهااندازو سوق دادن پس ياتياز فرار مال

 ود.شبرقرار  و نرخ منصفانه محدود يهاتيگسترده، معاف هيپابر مجموع درآمد با  اتي، مالمولد

 . اصالح سياست ارز ترجيحي4-1-4

ها و ساير نهادهاي پژوهشي مطرح شده، نتيجه اجراي مركز پژوهشهاي پيشين طور كه در گزارشهمان

سياست ارز ترجيحي، توزيع رانت در ميان واردكنندگان، تضعيف توليد داخلي در كنار عدم دستيابي به 

هاي قيمتي بوده است. بايد توجه داشت كه هرچند اين سياست با انگيزه كنترل اهدافي مانند كنترل

رفته بابت اجراي اين انجام است، اما در شرايط كمبود منابع دولت، منابع ازدست كاالها در حال قيمت

كننده گردد و حتي براي رفاه حال مصرفسياست، منجربه اثرات تورمي جدي ناشي از كسري بودجه مي

هاي شود، سياست ارز ترجيحي حذف گردد )همچنان كه در سالثر نيست. لذا اكيداً پيشنهاد ميؤنيز م

گذشته براي برخي كاالها مانند گوشت قرمز اين اقدام انجام شد( و در صورت لزوم از يارانه نقدي يا 

هاي پايين درآمدي استفاده گردد. مركز كنندگان نهايي در دهككاالبرگ الكترونيك براي مصرف

رفاهي و هاي حمايتي جايگزين ارز ترجيحي را معرفي و آثار ها در مطالعات مفصلي، سياستپژوهش

 1را ارزيابي نموده است. تورمي آن

 اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي. 5-1-4

به واردات كاالهاي اساسي  توماني صرفاً 4200نرخ ارز ترجيحي  1397با وجود آنكه از اواسط سال 

ي همه يابد با اين حال همچنان نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي در گمركات كشور برااختصاص مي

باشد. در صورت اصالح نرخ تومان مي 4200شوند با نرخ كاالها حتي كاالهايي كه با نرخ نيمايي وارد مي

ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي كاالها، درآمد نسبتاً زيادي از محل حقوق ورودي قابل حصول است. 

هزار ميليارد تومان  7/14رقم حقوق ورودي كاالها  1400اليحه بودجه سال  (5)جدول  «4»در بند 

دهنده اين واقعيت است كه همچنان نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي براساس لحاظ شده كه نشان

دهد در صورتي هاي مجلس نشان ميتومان لحاظ شده است. نتايج برآوردهاي مركز پژوهش 4200نرخ 

در نظر گرفتن الگوي واردات سال كه حقوق ورودي همه كاالها برمبناي نرخ ارز نيمايي محاسبه شود، با 

هزار ميليارد تومان درآمد ناشي  100، 1400هزار تومان براي هر دالر در سال  20و با احتساب  1398

افزوده دريافتي دولت در اين از حقوق ورودي گمركي عايد دولت خواهد شد. ضمن اينكه ماليات بر ارزش

چند كه بخش قابل توجهي از افزايش ميزان ماليات ود، هرزار ميليارد تومان خواهد به 60حلقه نيز حدود 

 يا و گرددمي كسر بعدي هايعنوان اعتبار مالياتي مؤديان در زنجيرهافزوده در اين مرحله بهبر ارزش

                                                 

 .16430به شماره مسلسل « سياست حمایتی جایگزین ارز ترجيحی». ازجمله رجوع کنيد به گزارش 1
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 بر ماليات بعدي هايحلقه در نشود، وصول ايافزودهله واردات ماليات بر ارزشمرح در اگر حتي

پس از  هايحلقه در بيشتر مالياتي فرار به توجه با كه رسدمي نظربه ليكن شودمي دريافت افزودهارزش

در گمرک  افزودهارزشواردات، سازوكارهاي اجرايي موجود در گمركات كشور و پرداخت كامل ماليات بر 

قبل از ترخيص كاال، اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي رقم قابل توجهي را عايد دولت خواهد 

( كرد و يا منجربه كاهش مدت زمان وصول درآمدهاي مالياتي دولت )بهبود ميزان نقدينگي دولت

تواند حتي بدون يم ارز نرخ اخير كاهش به توجه با و موجود شرايط در سياست اين اجراي. شودمي

منظور هاي كااليي بهچنانچه برخي تعرفهكاهش نرخ تعرفه كاالهاي وارداتي همراه باشد با اين حال 

حدود  1400سياست كاهش يابد، حداقل منابع در دسترس در سال  اين كاهش اثرات تورمي

 .هزار ميليارد تومان خواهد بود 60

 1400سال هاي . اصالح نظام انگيزشي سازمان امور مالياتي در راستاي مأموريت6-1-4

 مالياتي(هاي معافيت اصالح و جديدهاي قبل )پايه هايبخش در شده ذكر موارددرآمد از محل  تحقق

 سامانه و فروشگاهي هايپايانه قانونبر اين است. عالوه امور مالياتي سازمان جدي عزم و اراده نيازمند

 تصويب به 1398 سال مهرماه در كشور مالياتي نظام در هازيرساخت ترينمهم از يكي عنوانبه ديانؤم

 اهداف هلزجما. نيازمند اراده و تالش سازمان امور مالياتي استاجراي آن  و رسيده اسالمي شوراي مجلس

 جلوگيري ،مالياتي نظام مميزمحوري حذف و مالياتي فرايندهاي كردن محورسامانه به توانمي قانون اين

 يشو افزا ياتيكاهش فرار مال يد،تول هايزنجيره در شفافيت ارتقاي س،أالرعلي شيوه به ماليات تشخيص از

 اشاره كرد.  ياتيمال يدرآمدها

  بانكي، هايحساب هويتي اطالعات تكميل وسيلهبه بانكي هايتراكنش كردن دارشناسنامه مسئله

 الكترونيكي، پرداخت هايدرگاه و كارتخوان هايدستگاه دهيسامان شخصي، و تجاري هايحساب تفكيك

 روي مالياتي قواعد وضع و كشور پولشويي با مبارزه الزامات تقويت منظوربه هاتراكنش بابت درج به الزام

 كارشناسان اجماع مورد سازي اقتصاد و جلوگيري از فرار مالياتي،شفاف راهكار عنوانبه شخصي هايحساب

 هايپايانه قانون( 10) ماده در موضوع كه اين قانوني. بخشي از مقدمات است كشور اقتصادي حوزه

 بر عالوه تواندمي( نشده اجرايي كامل طورهب تاكنون هرچند) است شده فراهم ديانؤم سامانه و فروشگاهي

 صورتبه اقتصادي فعاالن كليه عملكرد دقيق شناسايي به غيرمولد، هايفعاليت كنترل امكان كردن فراهم

 بر تمركز لذا 1شود؛ منجر مالياتي درآمدهاي افزايش و مالياتي فرار كاهش به بالتبع و كند كمك ايسامانه

 . است ضروري كامالً منظور پيشگيري از فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتيبه قانون اين احكام اجراي

                                                 

بخشي به هاي اين سامانه الزم است كه سازوكارهاي مكملي براي انضباطمنظور استفاده كامل از تمام ظرفيت. به1

عنوان بستر اجرايي ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر عايدي تواند بههاي شخصي نيز ايجاد شود. اين موارد ميحساب
زمان با بررسي اليحه بودجه در قالب طرح مستقلي در مجلس شوراي وع همسرمايه نيز مورد استفاده قرار گيرد. اين موض

 اسالمي قابل پيگيري است.
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جراي در گرو ا 1400خصوص افزايش درآمدهاي مالياتي در سال هشك نيل به اهداف مذكور ببدون

اير ابزارهاي سدقيق تكاليف در نظر گرفته شده براي سازمان امور مالياتي است. به همين دليل در كنار 

 (217)مالي در نظر گرفته شده براي سازمان امور مالياتي در ماده هاي الزم است مشوقنظارتي، 

 (38)مستقيم( و ماده هاي يم )يك درصد از درآمد حاصل از مالياتمستقهاي قانون ماليات

ها( نيز متناسب با اين درصد از عوارض سهم شهرداري 3) افزودهارزشقانون ماليات بر 

هاي ها اصالح گردند و درآمد اختصاصي سازمان امور مالياتي به ميزان تحقق مأموريتمأموريت

 مرتبط گردد. 1400در سال  در نظر گرفته شده براي اين سازمان

 هاي بانكيتراكنش. وضع عوارض بر 7-1-4

اما  ،شوديدريافت م كارمزدميليون تومان(،  5هاي كارت به كارت و خرد )زير در حال حاضر از تراكنش

بسيار پاييني از  هزينه و چك بانكيهاي درونتراكنش، پايا هاي صورت گرفته در ساتنا،تراكنش بابت

تفاده توان براي پوشش كسري بودجه از آن اسيكي از منابعي كه مي شود.دريافت مي طرفين تراكنش

ها، راكنشتهاي بانكي است. در صورت وضع عوارض بسيار پايين بر اين كرد، وضع عوارض بر اين تراكنش

و با  هاي انجام شدهمطابق بررسيشود. ميدرآمد( بار نويژه اقشار كمهزينه قابل توجهي به مردم )به

ر تومان عنوان عوارض )هزاها به( اين تراكنش0.0001هزارم )در صورت دريافت يك دهفروض بدبينانه 

. با است هزار ميليارد تومان منابع قابل حصول 4 براي تراكنش ده ميليون توماني( در طول يك سال

راكنش، در يك عنوان عوارض تراي تراكنش ده ميليون توماني( بههزار تومان ب 5تعيين پنج در ده هزار )

 هزار ميليارد تومان قابل حصول است.  20 سال

 افزودهارزش. افزايش نرخ ماليات بر 8-1-4

 160باشد كه در حال حاضر بيش از بر مصرف ميهاي مبتنيماليات ازجملهوده زافنظام ماليات بر ارزش

عنوان يك پايه مالياتي اساسي با اهدافي نظير افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، كشور در دنيا از آن به

گسترش شفافيت در ساختار اقتصادي كشور، ايجاد نظام خودكنترلي در زنجيره توليد و عرضه كاال و 

ست كه اي اگونهبه افزودهارزشنمايند. مباني نظري و ساختار اجرايي ماليات بر خدمات و... استفاده مي

هاي پايين هاي مالياتي بيشتر )با توجه به هزينهظرفيت درآمدي اين پايه مالياتي در مقايسه با ساير پايه

وصول و اجراي آن( و در بازه زماني كمتري قابل استحصال است. بررسي كشورهاي مجري نظام ماليات 

در ايران در  افزودهارزشنرخ ماليات بر اي ميان نشان از آن دارد كه فاصله قابل مالحظه افزودهارزشبر 

مقايسه با ساير كشورها )حتي بسياري از كشورهاي منطقه( وجود دارد. بنابراين با توجه به ثابت بودن 

، يكي از پيشنهادات براي جبران كسري بودجه دولت، افزايش 1394از سال  افزودهارزشنرخ ماليات بر 

هاي اجرايي آن در كشور يت اين پيشنهاد از آنجاست كه زيرساختاست. اهم افزودهارزشنرخ ماليات بر 

مالي كسري بودجه دولت، كمترين اثرات اختاللي را تأمين  هايفراهم گشته و در مقايسه با ساير روش
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 در نظام اقتصادي كشور خواهد داشت. 

وليد )بار دن نسبت به تبر خنثي بوده مبنيوافزهاي ذاتي نظام ماليات بر ارزشبا عنايت به ويژگي

حتمال كننده نهايي است( و همچنين سازوكارهاي تشويقي آن براي صادرات، امالي آن برعهده مصرف

ان وارد شود، به فعاالن اقتصادي و توليدكنندگ افزودهارزشآنكه آسيبي از محل افزايش نرخ ماليات بر 

ها و الشچجرايي در سازمان امور مالياتي، يندهاي اادليل بهبود فرهاي اخير بهپايين است. در سال

 كاهش چشمگيري داشته است.  افزودهارزشمشكالت مؤديان با نظام ماليات بر 

كشور بسيار  افزودهارزشهاي كاال و خدمات در قانون ماليات بر شايان ذكر است كه دامنه معافيت

ر دامر منجربه كاهش اثرات آن  هاي ساير كشورهاست كه همينگسترده و به نوعي تجميع معافيت

برخي  افزودهارزششود. در ادامه نرخ ماليات بر درآمد( ميخصوص اقشار كموضعيت معيشت جامعه )به

شمول است كه در بسياري از كشورها، كاالها و خدمات ضروري م گفتنيگردد. از كشورها ارائه مي

 گردند. كاهشي مشمول ماليات مي افزودهارزشمعافيت نبوده و تنها با نرخ ماليات بر 

 

 در كشورهاي مختلف افزودهارزش. نرخ ماليات 17جدول 

 كشور
ميزان نرخ ماليات بر 

 )درصد( افزودهارزش
 كشور

ميزان نرخ ماليات بر 

 )درصد( افزودهارزش

 18 روسيه 20 فرانسه

 9 ايران 19 آلمان

 22 ايتاليا 25 دانمارک 

 21 آرژانتين 18 تركيه

 17 پاكستان 11 لبنان

 10افغانستان هند

 17 سودان 18 برزيل

 14 مصر 14 آفريقاي جنوبي

 19 الجزاير 16 مكزيك

   20 انگليس

 

ز مردم شايان تأكيد است با وجود معافيت كاالهاي اساسي و بسياري از خدمات ضروري مورد نيا

تواند بر معيشت اقشار اثري كه اين سياست مي ، بخش قابل توجهي ازافزودهارزشدر قانون ماليات بر 

تورم  اثرات اين سياست نسبت بهگردد. اما بايد توجه داشت كه ضعيف جامعه داشته باشد خنثي مي

شك كمتر خواهد بود. لذا در صورت عدم كاهش حاصل از پولي شدن كسري بودجه دولت بدون

 درآمد دولت، براي پرهيز از تورم و دولت و عدم اجراي ساير راهكارهاي افزايشهاي هزينه

 .تواند در دستور كار قرار گيردفشار آن بر اقشار ضعيف جامعه، اين سياست نيز مي
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 . اصالحات در حوزه مصارف2-4

هاي مهم اين نيازدرباره اصالحات در مصارف دولت بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه يكي از پيش

صورت متمركز هاي دولت بههاي دولت و وجود بستري از اطالعات هزينهامر، شفاف شدن تركيب هزينه

 شود.نزد دولت است. در ادامه پيشنهادي در اين راستا ارائه مي

هاي منظور شناسايي و تفكيك هزينهنفع نهايي بهسياست پرداخت به ذي. اجراي 1-2-4

 گيري( در بودجه اجباري )ضروري( و غيراجباري )قابل تصميم

 ريزي كشور آن است كه در حال حاضر دولت اعتباراتيكي از مشكالت اساسي فعلي نظام بودجه

نفع ذي ها در مورد نحوه پرداخت آن بهصورت سرجمع به آنها تخصيص داده و دستگاهها را بهدستگاه

 كنند. ماحصل اين سياست آن است كه:گيري مينهايي تصميم

  ست . براي مثال مشخص نيهاي خود اطالعي نداردهزينه دقيقاوالً دولت از نحوه و تركيب

ند ككار پرداخت مييا چقدر اضافه كندچقدر حقوق و مزايا به چه افرادي پرداخت مي دولت دقيقاً

 اي مربوط به كاركنان قراردادي يا شركتي است.و چقدر از خريد خدمات در فصل دوم هزينه

 ها براي دولت وجود هاي دولت، امكان مديريت هزينهدليل شفاف نبودن هزينهثانياً به

 دقت احصا نمود،ناپذير را بههاي اجتنابتوان هزينه. براي مثال از آنجا كه در حال حاضر نميندارد

 پذير را با دقت قابل قبولي حذف نمود.هاي اجتنابتوان در شرايط خاص، هزينهنمي

 نون حتي اجراي قاها نزد دولت، هاي دستگاهدليل در دسترس نبودن ريز اطالعات پرداختيبه

 .ماليات بر حقوق كاركنان نيز دچار انحرافات قابل توجهي است

رش نكات نفع نهايي است كه در گزاار پرداخت به ذيراهكار اجرايي اين امر عملياتي شدن سازوك

مات منعكس شده بود. وضعيت اقدا 1399و 1398و  1397گيري بودجه در سال هاي تصميممهم و محور

 نشان داده شده است. 15انجام شده در اين راستا در جدول 

 

 نهايينفع . قوانين مرتبط و وضعيت پيشرفت سازوكار پرداخت اعتبار به ذي18جدول 

قانون بودجه 

1398 

 :1398قانون بودجه  «21»تبصره  «الف»مطابق بند 

صي را در ها مكلف شدند اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاكليه دستگاه

نفع نهايي( در اختيار همراه شناسه پرداخت به ذيها )بهها به كاركنان و ساير هزينهمورد كليه پرداخت

 داري كل كشور قرار دهند.خزانه

 :1398قانون بودجه  «16»تبصره  «ه»مطابق بند 

پذير شكل از اقشار آسيب ( قانون مديريت خدمات كشوري كه به هر5) هاي موضوع مادهكليه دستگاه

كننده هاي خود را به تفكيك شناسه ملي فرد دريافتها و كمككنند، مكلفند تمامي حمايتحمايت مي

 .در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت كنند حمايت
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قانون بودجه 

1399 

 :1399قانون بودجه  «21»تبصره  «الف»بند  «3»مطابق جزء 

به  و از منابع عمومي و اختصاصي صرفاًاي از محل اعتبارات هزينه 1هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر

 شود.نفع نهايي انجام ميذي

 :1399قانون بودجه  «21»تبصره  «ج»مطابق بند 

هزينه به مستمري و يا كمك رااز بودجه كل كشور  يافتههاي اجرايي مكلفند وجوه اختصاص دستگاه

 داري به فهرست افراد جامعه هدف پرداخت نمايند.معيشت از طريق خزانه

ع نهايي نف)توسعه مسئله شناسايي ذي 1399قانون بودجه سال   «17»تبصره  «ح»مطابق بند 

سسات خيريه ؤهاي انجام شده توسط دولت، بخش عمومي غيردولتي و مبه كليه حمايت

 الحسنه(:هاي قرضخصوصي و وام

بنيادها كه به  نهادهاي عمومي غيردولتي و ازجمله( قانون برنامه ششم توسعه 29هاي موضوع ماده )كليه دستگاه

فرد  هاي خود را به تفكيك شماره مليها وكمكحمايت كنند تماميپذير حمايت ميهر شكل از اقشار آسيب

هاي از هزينه دريافت كنند حمايت در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند. همچنين آن بخش

ت مالياتي شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافيسسات خيريه خصوصي كه به اشخاص پرداخت ميؤم

 )اين تكليف براساس شناسه پرداخت در حال انجام است( شوندبرخوردار مي

تفكيك  الحسنه پرداخت شده را بهسسات اعتباري مكلف شدند تسهيالت قرضؤها و معالوه بر اين بانك

 كد ملي در اين سامانه ثبت نمايند.

اليحه بودجه 

1400 

 نهايي نفعذي وجه در اجرايي دستگاه از نيابت به پرداخت و الكترونيك مالي اسناد پذيرش به تكليف .1

هاي اهمربوط به دستگهاي پرداخت ياستثنامي باالتر از حد نصاب معامالت كوچك بهوبراي مصارف عم

 («20»تبصره  «ز»بند  «4»اجرايي نظامي و انتظامي و امنيتي )جزء 

 «الف»بند  «3»در جزء  1399قانون بودجه  «21»تبصره  «الف»بند  «3»درج حكم مشابه جزء  .2

 اليحه «21»تبصره 

 هامندي يارانهبا تأكيد بر منابع اختصاص يافته از هدف 1399قانون بودجه  «21»تبصره  «ج»تكرار بند  .3

 سسات خيريه خصوصي از حكم ذكر شده در قانونؤالحسنه و محذف جزء مربوط به تسهيالت قرض .4

 (1400قانون بودجه  «21»تبصره  «واو») بند  1398بودجه 

طرح برخي 

احكام مربوط 

به اصالح 

ساختار بودجه 

 كشور

 مصوبه مجلس: «الف»جزء يك، دو و سه بند 

بندي بقهطهاي دولت از محل منابع عمومي و اختصاصي شامل ايجاد شناسه پرداخت براي كليه پرداخت. 1

، برنامه، و فصل)امور  عملياتي اي()فصول و مواد ذيل فصول هزينه به تفكيك دستگاه اجرايي، اقتصادي

لكترونيك بانك هاي مزبور از طريق حواله ااعتبار و انجام كليه پرداختتأمين  طرح و فعاليت( و نيز محل

 همراه شناسه پرداختمركزي به

 جهسازي نظام پرداخت اعتباري در بودنفع نهايي و پيادهاستقرار كامل نظام پرداخت به ذي. 2

همراه تماعي بهو رفاه واج ايتي و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون ،كارهاي حمدهي كليه پرداختسامان. 3

 كد شناسه پرداخت

پرداخت به ذي 

نفع نهايي در 

هاي شركت

 دولتي

 (1399نفع نهايي در شركت ملي نفت )ايجاد مقدمات و شروع به اجراي سازوكار پرداخت به ذي

                                                 

نفع نهايي انجام صورت پرداخت به ذيبايست بههاي غيرمستمر )مزايا( نيز مي. البته در متن مصوبه كميسيون پرداخت1

 شد، اما در متن ارسالي به شوراي نگهبان اين عبارت حذف شد.مي
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 بازنگري در سياست افزايش حقوق كاركنان دولت .2-2-4

هاي اجرايي هاي مربوط به كاركنان دستگاهتر مطرح شد، بخش اعظم بودجه را هزينهطور كه پيشهمان

ر افزايش )عالوه ب 1399تشكيل داده است. اين امر با در نظر گرفتن افزايش حقوق كاركنان در سال 

به  1400( و همچنين سياست افزايش حقوق كاركنان در سال 1399درصد در بودجه سال  15انه يسال

ان دولت به درصد، تشديد شده است. با توجه به اين موضوع و با در نظر گرفتن اينكه كاركن 25ميزان 

رد شود سياست افزايش حقوق كاركنان دولت مونسبت وضعيت رفاهي نامناسبي ندارند پيشنهاد مي

 بازنگري قرار گيرد.

 ،ودشطوركلي امري مطلوب ارزيابي مي هداشت هرچند بهبود معيشت كاركنان دولت ببايد توجه 

دن كسري بودجه(، باشد كه اثرات تورمي ناشي از آن )در اثر پولي شاي گونهاين سياست نبايد به اما اوالً

 گردد. ثانياًتي تضعيف معيشت كاركنان و ساير اقشار جامعه را به دنبال داشته و منجر به افزايش نارضاي

ضع ولحاظ درآمدي به جهت افزايش رضايتمندي عموم جامعه الزم است اقشار مستضعف ديگري كه به

ن دولت بايد بدتري نسبت به كاركنان دولت دارند در اولويت قرار گيرند. ثالثاً افزايش حقوق كاركنا

ن منظور شتر باشد. براي اياي كه انتفاع سطوح پايين درآمدي بيگونهصورت پلكاني صورت گيرد بهبه

 توان تركيبي از اقدامات زير را در دستور قرار داد:مي

 ممنوعيت افزايش حقوق كاركناني كه مجموع دريافتي آنها از يك نصاب مشخص )مثالً ـ

 .ميليون تومان( باالتر است 15

 ( 1399% )معادل رشد سال  15افزايش حقوق كاركنان دولت به ميزان حداكثر  -

 ميليون تومان( 4 يين حداقل دريافتي براي كاركنان دولت )مثالًتع -

صورت پلكاني معكوس )رشد بيشتر حقوق كاركناني كه داراي سطح هافزايش حقوق ب -

 دريافتي كمتر هستند(

درآمد شار كمتوان بخشي از منابع آزاد شده از اين محل را براي حمايت از اقشايان ذكر است كه مي

 ( اختصاص داد.)سه دهك پايين

 1«هابازنگري هزينه»هاي عمومي دولت با استفاده از سازوكار . كنترل هزينه3-2-4

دهد كه با توجه به محدوديت هاي دولت نشان ميدهي هزينهبررسي تجربه كشورهاي مختلف در سامان

هاي خود در هزينهصورت روشمند اقدام به كنترل و حتي كاهش منابع دولت، الزم است تا دولت به

 ايمركز هزينه 20تا  10منظور هر دستگاه بايد موظف شود  بدين اي نمايد.مراكز اصلي هزينه

هاي خود را هاي آن دستگاه دارند( را شناسايي كند و برنامههايي كه بيشترين سهم در هزينه)فعاليت

                                                 

1  . Spending Riview 
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ه ارائه دهد. اين كاهش هزينه از وري و كارايي در اين حوزبراي حذف موارد غيرضرور و افزايش بهره

وري و الكترونيكي كردن فرايندهاي طريق اصالح فرايندهاي اجرايي، كاهش اتالف منابع و افزايش بهره

ارائه خدمات )مشروط به عدم كاهش كيفيت ارائه خدمات( به سازمان برنامه و بودجه ارائه و مورد توافق 

 گردد. واقع مي

هاي تخصصي با كارويژه مديريت هزينه مصارف عمومي تشكيل كميته با توجه به گستردگي انواع

ناپذير تصويب تا حدي كه اين فرايند به بخش جدايي 1گيردهاي زيادي مورد استفاده قرار ميدر كشور

رهبران سياسي نقش اصلي را در روند بررسي نكته مهم اين است كه بودجه بدل شده است. 

بخشد مي اها معنارتي عزم و اراده رهبران است كه به فرايند بازنگري هزينهعببه ها برعهده دارندهزينه

 شودمراقبت  يبازنگر نداياز فر ،)حافظان و اجراكنندگان قانون( ياسيس يسطح باال تعهدو الزم است با 

گفتني است در . نشود جاديا يراتييتغ نفعان،ي، در نتيجه اعمال نفوذ ذيبازنگر ندايفر ياجرا يتا ط

ر تشكيل گرديد، اما نتايج هايي جهت انجام اين امچارچوب برنامه اصالحات ساختار بودجه، كميته

سازي راهكارها يا عدم دستيابي دليل نبود عزم و اراده جدي در پيادهها )احتماالً بههاي آن كميتهفعاليت

در مجلس در فرايند اي شود كميتهاد ميلذا پيشنههاي اجرايي( اجرايي نگرديد. به تفاهم با دستگاه

تا پيشنهادهاي  بررسي بودجه، وظيفه بررسي و اصالح مصارف بودجه را به عهده داشته باشد

زياد بودجه و همچنين مشكل اساسي هاي اصالحي را به كميسيون تلفيق ارائه نمايد. با توجه به هزينه

توان اين دو مالحظه را دولت باشد؛ لذا ميهاي هكسري، الزم است راهبرد اصلي اين كميته كاهش هزين

 براي فعاليت كميته در نظر گرفت:

  كميته نبايد پيشنهادات افزايش هزينه ارائه دهد. 

  بندي شود.تخصصي در اين كميته بررسي و جمعهاي كميسيوناي پيشنهادات هزينه 

 سامانه ستادبرداري كامل از . مديريت هزينه در معامالت دولت با بهره4-2-4

هزينه در  ( و لزوم توجه به مديريتعموميطور كلي بخش بهو )حجم باالي معامالت دولتي به با توجه 

در دستور كار  را هاي تداركات الكترونيكيها قبل استفاده از سامانهكشورهاي پيشرفته از سالاين حوزه، 

دولت منجر شود  رد مديريت هزينه در معامالتتواند از جهات مختلفي به راهباند. اين اقدام ميقرار داده

 كه برخي از اين موارد عبارتند از:

 دهنده، هزينه(دهنده معامله، ارائههاي انجام شده به تفكيك )دستگاه انجامشفاف شدن هزينه 

 كاهش فساد در فرايند معامالت دولتي 

                                                 

در اند که عضو ادعا کرده یکشورها نيمي از، 2012در سال  (OECD)  ی سازمان همكاري و توسعه اقتصاديطبق بررس .1

ها اين تعداد شامل برخي از كشورها كه تجربه قابل توجهی در بررسی هزینه. هستندها نهیهز یروند بررسحال اجراي 
 شود.اند ميها را انجام دادهطور جدی بررسی هزینهایتاليا( و کشورهایي که پيش از بحران مالی نيز بهندارند )نظير ایرلند و 
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  تجميع خريدهاي دولتي 

  دمات مشترک(بخش عمومي )اشتراک كاالهاي بالاستفاده و خاستفاده بهينه از كاال و خدمات موجود در 

 ه صورت گرفتهنظارت بر معامالت انجام شده از منظر ضرورت انجام هزينه و نيز كارايي معاملـ 

 1با وجود قوانين و مقررات متعددي كه به انجام خريدهاي دولت در بستر اين سامانه پرداخته است

هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي خارج از شركت در عمل بخشي از معامالت دولت،

خوبي از ظرفيت اين سامانه در كه اين مسئله موجب شده نتوان به شودسامانه مذكور انجام مي

هاي عمومي )كه يكي از محورهاي مهم كاهش كسري بودجه در شرايط ريزي براي مديريت هزينهبرنامه

 ني مربوط به اين امر در قالب يك حكم در بودجه قابل اصالح است. رفع خأل قانوجاري است( استفاده كرد. 

ه نيز تكرار شد 1400كه در اليحه بودجه  1398قانون بودجه  «12»طبق تبصره  است گفتني

امانه تداركات بايست از طريق سهاي دولت مياست، فرايند برگزاري مزايده براي واگذاري اموال و دارايي

باشد. لذا مي ام شود. اما اجرايي شدن اين مهم نيازمند ضمانت اجرايي در قانونالكترونيك )ستاد( انج

الت هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجراي معام 1400شود در قانون بودجه سال پيشنهاد مي

به ثبت معامالت مذكور در  «برگزاري مناقصات»هاي مشمول قانون بزرگ و متوسط دستگاه

 گردد. منوط سامانه ستاد

اصالح فرايند تخصيص اعتبار و ايحاد انضباط در مجوزهاي افزايش هزينه خارج از  .5-2-4

 قانون بودجه

عمومي تصميم در مورد مصارف  اتخاذشده براي  واگذار اختياراتنشان داد  1399سال  تجربه

شود به تصميماتي منجر اي صورت سليقهتواند بدون رعايت مصالح عمومي و بهمي به دولت

ودجه بدرصدي مصارف اليحه  59. افزايش به دنبال داشته باشد راافزايش مخارج بودجه  مكه الجر

ز دهي چنين اختياراتي است كه مستقل انتيجه عدم سامان 1399نسبت به قانون سال  1400سال 

 شدند.قانون بودجه اعمال 

قانون برنامه و بودجه براي نظارت  (30)اختيار تخصيص اعتبار كه مطابق ماده ازسوي ديگر 

وزارت  ندگانيمركب از نما ياتهيكمبودجه توسط  اتيعمل شرفتيپ اجرا وهاي بر گزارش

بود نيز با گذشت زمان از موضوع اصلي منحرف  برنامه و بودجه طراحي شده و سازمان ييدارا

دجه را فراهم كرده نحوي امكان اعمال سليقه در مورد اعتبارات مصوب قوانين بوشده و به

                                                 

 ساله ششم توسعه( قانون برنامه پنج68ماده ) «ج»( و بند 9ماده ) .1

 های توسعه کشور( قانون احکام دائمی برنامه50ماده ) -
سامانه  های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده درمعامالت دستگاهت وزیران درخصوص انجام کليه ئتصویبنامه هي -
  16/02/1396مورخ « تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد(»

 21/8/1390نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکی دولت مورخ آیين -



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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گيري مجدد در مورد تخصيص يا عدم تخصيص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه . امكان تصميماست

سازي و كاهش اعتبار انگيزه واقعيصورت غيرمستقيم تواند بهاز طريق مكانيسم تخصيص، مي

زيرا با وجود  مد.مصارف را كاهش دهد و به بزرگنمايي مصارف در لوايح بودجه بينجاهاي رديف

سازي مصارف احساس گيري مجدد و كاهش اعتبارات در زمان تخصيص نيازي به واقعيفرصت تصميم

بر برگردان صالحيت قانون مند كردن فرايند تخصيص عالوهشود. با توجه به اين موضوع ضابطهنمي

انحراف كمتر بودجه از مقادير تواند به واقعي شدن اعتبارات در زمان تدوين و تصويب بودجه و بودجه، مي

  مصوب منجر شود.

 

 بنديجمع

ختار بودجه و مديريت كسري هاي اخير پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي اصالح سادر سال

بودجه مزمن دولت مطرح شد، اما متأسفانه تقريباً اصالح جدي در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و 

هاي گذشته و بلكه بيش از آنها، دچار كسري قابل توجه است. همانند سال 1400اليحه بودجه سال 

گيري ها اقدامي اساساً برخالف جهتحتي اقدامات دولت در سال گذشته در راستاي افزايش هزينه

 مديريت كسري بودجه و اصالح ساختار بودجه بوده است. 

 شود:از اين منظر پيشنهاد مي

راي انجام اصالحات توسط دولت، رد شود و در صورت عدم انجام ـ كليات اليحه ب اولويت اول

هاي اصالحات مورد نظر، مجلس بودجه چنددوازدهم تصويب كند يا همانند تجربه مربوط به بودجه سال

مانده تا انتهاي را براي چند ماه تصويب نمايد و زمان باقي« مجوز دريافت و پرداخت دولت» 1392و  1391

 گردند اختصاص دهد.مي 1400قوانيني كه منجربه افزايش منابع عمومي در سال  سال را به تصويب

شود اصالحات ، پيشنهاد مي1400ـ در صورت اصرار مجلس بر تأييد كليات اليحه بودجه  اولويت دوم

 اساسي با كمك دولت در اليحه انجام شود. اين اصالحات در دو حوزه منابع و مصارف عبارتند از: 

 

 در حوزه منابع  اصالحاتالف( 

  اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي 

  اصالح سياست نرخ ارز ترجيحي 

  حركت به سمت ماليات بر مجموع ثروت 

  )ماليات بر مجموع درآمد )با تمركز بر اقشار پردرآمد 

  اشخاص حقوقي يبانك يهاسپرده سود بر اتيمال تيمعاف حذف 
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  ن بزرگ بخش كشاورزيحذف معافيت مالياتي فعالي 

  افزوده مناطق آزاد و ويژه اقتصاديحذف معافيت ماليات بر ارزش 

  اصالح معافيت درآمد حاصل از صادرات 

  1400سال هاي مالياتي در راستاي مأموريت سازمان امور انگيزشي نظام اصالح 

  هاي بانكيوضع عوارض بر تراكنش 

   افزودهارزشافزايش نرخ ماليات بر 

 

 اصالحات در حوزه مصارفب( 

  هاي اجباري )ضروري( و منظور شناسايي و تفكيك هزينهنفع نهايي بهاجراي سياست پرداخت به ذي

 گيري( در بودجه غيراجباري )قابل تصميم

  بازنگري در سياست افزايش حقوق كاركنان دولت 

  هابازنگري هزينه»هاي عمومي دولت با استفاده از سازوكار كنترل هزينه» 

  برداري كامل از سامانه ستادمديريت هزينه در معامالت دولت با بهره 

  بودجه قانون از خارج هزينه افزايش مجوزهاي در انضباط ايحاد و اعتبار تخصيص فرايند اصالح 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17292مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش
. نكات مهم و محورهاي 3 كل كشور 1400بررسي اليحه بودجه سال عنوان گزارش: 

 (اول)ويرايش  گيريتصميم

 

 

 

 مطالعات ماليه عمومي و توسعه مديريت نام دفتر:

فر، سيدعباس پرهيزكاري، محمدحسين معماريان، هادي ترابي :كنندگانتهيه و تدوين

 محمدرضا عبدالهي

ميثم خسروي، سيدمحمدحسين فاطمي، ناصر يارمحمديان، مجتبي اسالميان، همكاران: 

، آبادي، عبدالرضا ارسطو، مهدي سرمستمحمدحسين مرادي، سيدمهدي حسيني دولت

 عليرضا صديقي

 سيدعلي روحاني، داريوش ابوحمزه ناظران علمي:

 

 

 

  :كليدي واژه

 1400 سال اليحه بودجه
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