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 4931سال قانون بودجه تحلیلی بر 
 

 
 

 

 

 چكیده

 1314بودجه سال هاي دولتی در اليحه بودجه کل کشور متشكل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت

 درصد يکمعادل  ،هزار ميليارد ريال 8.467هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس به  8.371مبلغ 

هزار ميليارد ريال بود که با  2.243در اليحه مبلغ  نيزمنابع و مصارف عمومی  افزايش يافت. رشد،

 يافت.افزايش رشد، درصد  3/5معادل  ،هزار ميليارد ريال 2.362تغييرات مجلس به 

هزار ميليارد ريال  1.874حدود  دهد که منابع عمومی دولت در سال جاري دربرآوردها نشان می

عدم تحقق منابع  هزار ميليارد ريال 488در اين صورت در مقايسه با رقم مصوب حدود  .شودمیمحقق 

اي و اي سرمايههدرآمدها، واگذاري دارايی :ترين اجزاي منابع عبارت است ازوجود خواهد داشت. مهم

 شرح زير است:هاي مالی که ميزان تحقق آنها بهواگذاري دارايی

درآمد محقق شود. در  هزار ميليارد ريال 154.1شود تا پايان سال حدود بينی میپيش: درآمدها

 هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع روبرو خواهيم بود. 134اين قسمت از منابع با حدود  اين صورت در

ساير منابع حاصل  :ترين اجزاي درآمدها که با عدم تحقق روبرو خواهند بود به ترتيب عبارت است ازمهم

هزار ميليارد ريال عدم  27هزار ميليارد ريال عدم تحقق(، ماليات بر واردات )با  31از مالكيت دولت )با 

 ق(.هزار ميليارد ريال عدم تحق 26هاي دولتی )با تحقق( و سود سهام شرکت

 554تا پايان سال حدود اين بخش از منابع شود بينی میپيش: ایهای سرمایهواگذاری دارایی

هزار ميليارد ريال  12محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر  هزار ميليارد ريال

منابع حاصل از شود می بينیپيش است.اي هاي سرمايهدارايیهاي تملک و مربوط به واگذاري طرح

 طور کامل محقق شود.به هاي نفتیفرآوردهرات نفت و دصا

هزار  166تا پايان سال حدود اين بخش از منابع شود بينی میپيش: های مالیواگذاری دارایی

هزار ميليارد ريال  181محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر  ميليارد ريال

، اندشدههزينه دارند و از محاسبات جدا  -ن بخش از منابع بجز اقالمی که ماهيت درآمدخواهد بود. در اي

هاي احتماالً با عدم تحقق کامل و واگذاري شرکت منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه

 هزار ميليارد ريال عدم تحقق روبرو خواهد بود. 32دولتی با حدود 

 بد:ياشرح زير به اجزاي مصارف اختصاص بل تحقق در سال جاري بهشود منابع قابينی میپيش

به اين بخش از مصارف  هزار ميليارد ريال 562.1شود تا پايان سال حدود برآورد می ها:هزینه
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عدم تخصيص اعتبار روبرو خواهيم  هزار ميليارد ريال 187ها با اختصاص يابد. بنابراين در بخش هزينه

 بود.

هزار ميليارد ريال به اين  52شود که تا پايان سال حدود بينی می: پيشهای مالیداراییتملک 

 قسمت از مصارف اختصاص يابد.

 562.1ی منابع و اختصاص هزار ميليارد ريال 748.1 به تحقق با توجه ای:سرمایه هایتملک دارایی

لغ ماند مب، رقمی که باقی میهاي مالیيیتملک داراها و آن به ترتيب به هزينه هزار ميليارد ريال 52و 

يابد. اين ميزان اختصاص می ايهاي سرمايهتملک دارايیهاي است که به طرح هزار ميليارد ريال 264

تنها اختالف دارد. يعنی  هزار ميليارد ريال 244اعتبار تخصيصی در مقايسه با رقم مصوب آن حدود 

 يابد.اختصاص می ايهاي سرمايهتملک دارايیهاي نيمی از اعتبارات مصوب به طرح حدود

اي در دست اجرا و اعتبار باقيمانده هاي سرمايههاي تملک دارايیبا توجه به حجم بسيار زياد طرح

ا هجويی هرچه بيشتر هزينهها ضرورت دارد دولت براي تحقق هرچه بيشتر منابع و صرفهبراي اين طرح

 اهتمام جدي به خرج دهد.

ي ريزريزي عملياتی و با اصول متعدد بودجههاي متفرقه با بودجهبا توجه به اين که وجود رديف

شود مجلس شوراي اسالمی در سال جاري گزارش مانند شفافيت و پاسخگويی مغاير است، پيشنهاد می

رحله بررسی و تصويب بودجه سال آينده کاملی از نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت مطالبه کند و در م

 ها کند.سعی در محدود کردن کامل اين رديف

 

 مقدمه

تحت شرايط خاصی تهيه و به مجلس شوراي اسالمی تقديم شد. عوايد حاصل  1314اليحه بودجه سال 

د بطوري که قيمت نفت سلحاظ تغييرات قيمت نفت دچار نوسانات اساسی شد. بهاز صادرات نفت خام به

 45و به  )زمان تقديم اليحه( دالر در آذرماه 5/75دالر در مهرماه به  122از حدود  1313اوپک در سال 

سقوط کرد. يعنی از زمان تهيه اليحه تا زمان بررسی و تصويب )زمان بررسی بودجه( ماه بهمندر دالر 

موضوع تنظيم اليحه  دالر تنزل يافته است. اين 15هر ماه حدود طور متوسط بهبودجه، قيمت نفت 

کرد. موضوع ديگري که اليحه ازسوي دولت و بررسی و تصويب آن ازسوي مجلس را با مشكل مواجه می

ثير قرار داد، طرح و اليحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات أرا تحت ت 1314بودجه سال 

ولت براي تقديم اليحه براي تعيين رغم درخواست مكتوب مجلس شوراي اسالمی از دمالی دولت بود. به

اي و تقديم اين اليحه از جانب دولت، مجلس شوراي اسالمی کليات اين اليحه هاي بودجهتكليف تبصره

رو دولت نيز به هنگام تقديم اليحه بودجه اکثر احكام مندرج در اليحه الحاق را در اليحه اينرا رد کرد. از

ه کموادي به قانون تنظيم د طرح برخی نمايندگان درباره الحاق بودجه منظور کرد. به هر حال مقرر ش
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توان گفت که بررسی زيادي با اليحه دولت داشت به جريان بيافتد. درواقع اين طور می تمشترکا

 هايطوري که تبصرهحداقل بيش از نيمی از وقت مجلس را گرفت. به 1313اي در سال هاي بودجهتبصره

و طرح الحاق موادي به قانون تنظيم و هم در اليحه بودجه بررسی شد. افق و اي هم در اليحه بودجه

ها و مذاکرات نيز بر تهيه و تصويب بودجه سايه افكنده بود. در شرايط انداز نامعين وضعيت تحريمچشم

فوق اليحه بودجه تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمی تقديم شده بود. در اين گزارش ضمن 

تصويري از اليحه تقديمی دولت، فرآيند بررسی بودجه در مجلس شوراي اسالمی و تغييرات اعمال ه ئارا

 کنيم.شده در آن را تبيين می

 

 هاو تبصرهاحكام . 4

 يدولت است که برا یبودجه کل کشور برنامه مال»کشور:  ی( قانون محاسبات عموم1موجب ماده )به

 ن وياست که در چارچوب قوان ياساس بودجه کشور اصوالً سندن يبرا«. شودیه ميته یک سال مالي

بر است.  یک سال مالي يو مصارف دولت برا منابعاعداد و ارقام  يشود و حاویه ميمقررات موجود ته

جود ن مويا اصالح قوانيد و يجد يح و جهت قانونگذارير لوايهمانند سا ياحهيحه بودجه، اليال اين اساس

 يمنابع و برآورد مصارف دولت برمبنا ینيبشين امر اصوالً با فلسفه بودجه )که پينكه ايست. چه اين

حه بودجه يال یدر بررس اصلنكه يرغم ابهرت دارد. يآنهاست( مغا يبندتيکشور و اولو ين جاريناقو

و  یاسالم يحه و مجلس شورايه اليگذشته دولت در ته يهااست، در سال ياربودجهيحذف احكام غ

 اند.ن امر مبذول نداشتهيحه توجه الزم را به ايال ینگهبان در بررس يشورا

اي هاي بودجهبر حذف تبصرهبا فشار کارشناسان و برخی نمايندگان مجلس شوراي اسالمی مبنی

. می تقديم شدئها و تبديل آنها به قانون دااي براي جدا کردن اين تبصرهاز قانون بودجه، طرح و اليحه

اي بدون تبصره تقديم مجلس کند و مجلس ويب شد و انتظار بر اين بود که دولت اليحهاين قانون تص

اي اما دولت مجدداً اليحه بودجه ،)که حاوي احكام حقوقی نباشد( تصويب کند نيز قانون بدون تبصره

ی از بخشسوم از آنها در طرح الحاق به قانون تنظيم ها تقديم مجلس کرد که يکمملو از احكام و تبصره

مجلس شوراي اسالمی در جريان رسيدگی به اليحه  1مقررات مالی دولت به تصويب مجلس رسيده بود.

 ازاي که گونهبهبودجه اين احكام را حذف کرد و در ضمن احكام بسيار ديگري را به تصويب رساند 

ون قانون بودجه به قان درواقع احكامی از اي بدون تبصره و احكام قانونی محقق نشد.قانون بودجه تصويب

 الحاق به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت نقل مكان کرد تا جا براي احكام جديد باز شود!

که اشاره شد در ادامه به  هاي بودجهمندرج در تبصره وجودي احكام هگذشته از ماهيت و فلسف

                                                 
در گزارش   2مقايستته اليحه بودجه با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشتتی از مقررات مالی دولت   . براي اطالع بيشتتتر به1

 هاي مجلس شوراي اسالمی مراجعه شود.در مرکز پژوهش 1313آذرماه  14266شماره مسلسل 
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با قانون الحاق موادي به قانون تنظيم( ترين احكام اليحه و قانون بودجه )بجز احكام مشترک برخی از مهم

 :شوداشاره میيا اضافه شدند که حذف 

هزار  461 تواندمیدولت  ،ماهه اول سالکردن بودجه )در صورت تحقق منابع در شش دوسقفی  .4

 .میلیارد ریال دیگر نیز هزینه کند(

نوسانات زياد قيمت نفت و احتمال عدم تحقق اين بخش از منابع به مجلس شوراي اسالمی با توجه 

هزار ميليارد ريال در نيمه اول سال هزينه کند و در صورت  2222و ساير درآمدها مقرر کرد که دولت تا 

اقدام امر  ين. اهزار ميليارد ريال ديگر نيز هزينه کند 162بينی شده در اين مدت، تحقق منابع پيش

 شود که اميد است در مرحله اجرا رعايت شود.تلقی می انضباطی مثبتی

( 1احكامی که در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) .1

 مصوب شده بود از الیحه حذف شد.

 11دلیل تصویب آنها در قانون الحاق، احكام الیحه از رغم حذف بسیاری از احكام الیحه بهبه .9

 (. ها حكم به الیحهتبصره در قانون افزایش یافت )افزودن ده 91تبصره به 

 می دارند و درئهاي سنواتی که ماهيت داهاي مندرج در بودجهانتظار بر اين بود که احكام و تبصره

بررسی و تصويب شود و بودجه سنواتی ها وجود دارد در قوانين خاص خود ضمن خأل قانونی در آن زمينه

کاسه کردن همه آن احكام و بنابراين اوالً يکها تهی شود. براي هميشه از وجود احكام قانونی و تبصره

درج آنها ذيل عنوانی مانند الحاق موادي به قانون تنظيم کار دقيق و درستی نيست، ثانياً انباشته کردن 

دم عنی پس از تصويب قانون الحاق موادي به قانون تنظيم نشان از اولين بودجه سنواتی از احكام قانو

 اي دارد.هاي بودجهماهيت و فلسفه وجودي تبصره توجه به

در سمت  حذف آن در سمت منابع و هزار میلیارد ریال 4۵۱مازاد منابع ارزی تا سقف تصویب  .1

 مصارف

حاصل از صادرات نفت خام و  در صورت افزايش درآمدبينی شده بود که در اليحه تقديمی پيش

صرف اموري  هزار ميليارد ريال 152دولت بتواند تا سقف  بينی شدهميعانات گازي نسبت به درآمد پيش

اي ملی و استانی، تأديه ديون و تعهدات قانونی دولت و بدهی دارايی سرمايه هاي تملکاتمام طرحمانند 

 وشرکند.  ها و افزايش سرمايهبدهی دولت به بانک مربوط به ميادين مشترک نفت و گاز و بازپرداخت

ويب به معناي تص ذخيره ارزي عالوه بر اشكاالت ديگر مانند عدم واريز سهم صندوق توسعه ملی و حسابپيشنهادي 

ويژه در شرايط محدوديت ريزي بهمتمم بودجه ضمن تصويب بودجه سنواتی است که در عمل خالف اصول بودجه

که حساب و کتاب دقيق آن هاي دولت )بدون آنکه مصارفی مانند پرداخت بدهیآن . ضمنمنابع است

 روشن باشد( واجد ابهامات و ايرادات جدي بود.
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 هاهدفمندی یارانه .۵

 آنچه به تها در نهايرغم تالش برخی نمايندگان در اصالح ارقام و احكام قانون هدفمندي يارانهبه

 شرح زير استت:تصويب رسيد به

 .هزار ميليارد ريال باقی ماند 482سقف منابع و مصارف هدفمندي در حد  .1

هزار  422رقم  ها از( قانون هدفمند کردن يارانه7پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده ) .2

 .هزار ميليارد ريال در قانون کاهش يافت 312ميليارد ريال پيشنهادي دولت به 

هاي اشتغال جوانان و کمک به برنامهت براي هزار ميليارد ريال پيشنهادي دول 12مبلغ  .3

هزار ميليارد ريال در مصوبه مجلس  42هزار ميليارد ريال فوق( به  32)از محل  هاالتحصيالن دانشگاهفارغ

 افزايش يافت.

 

 تصویر کالن بودجه. 1

هزار  8.371هاي دولتی در اليحه مبلغ بودجه کل کشور متشكل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت

 درصد افزايش يافت. ريال معادل يک هزار ميليارد 8.467ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس به 

هاي اختصاصی در بودجه عمومی دولت شامل منابع و مصارف عمومی دولت و درآمدها و هزينه

رسيد و رد ريال هزار ميليا 2.744هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس به  2.673اليحه مبلغ 

 درصد افزايش يافت. 6/2معادل 

هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس  2.243منابع و مصارف عمومی دولت در اليحه مبلغ 

 درصد افزايش يافت. 3/5معادل رسيد و هزار ميليارد ريال  2.362به 

 162 تواندمیماهه اول سال دولت در صورت تحقق منابع در ششماده واحده « ب»براساس بند 

هزار ميليارد  117) اياعتبارات هزينه. اين مبلغ به ترتيب صرف کندمصرف هزار ميليارد ريال ديگر نيز 

هاي مالی اعتبارات تملک دارايی ( وهزار ميليارد ريال 35) ايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی(، ريال

 ( خواهد شد.هزار ميليارد ريال 12)
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 4931در الیحه و قانون بودجه  کشور . بودجه کل4جدول 
 ريال( )ميليون

رشد 

 )درصد(
 مصارف الیحه قانون

رشد 

 )درصد(
 منابع الیحه قانون

 درآمدها 1.115.562.562 1.288.521.216 8/7 هاهزينه 1.662.185.183 1.747.228.775 2/5

 ايهاي سرمايهدارايی واگذاري 736.217.552 564.824.418 -3/23 ايهاي سرمايهتملک دارايی 477.613.668 528.854.316 5/6

 مالیهاي دارايی واگذاري 311.833.537 347.233.537 3/11 هاي مالیتملک دارايی 125.734.222 126.734.222 1/2

     162.452.222  
ماهه دوم منابع در صورت تحقق در شش ساير

 1314سال 

 دولت جمع منابع عمومی 2.243.613.651 2.362.817.171 3/5 جمع مصارف عمومی دولت 2.243.613.651 2.362.817.171 3/5

 دولت اختصاصی درآمدهاي 421.163.635 381.284.438 -3/11 از محل درآمدهاي اختصاصی دولت 421.163.635 381.284.438 -3/11

 دولت منابع بودجه عمومی 2.673.577.286 2.744.121.621 6/2 مصارف بودجه عمومی دولت 2.673.577.286 2.744.121.621 6/2

1/2 6.211.377.226 5.166.661.885 
ات انتفاعی مؤسس، هاي دولتیمصارف شرکت

 هاوابسته به دولت و بانک
1/2 6.211.377.226 5.166.661.885 

 انتفاعیات مؤسس، هاي دولتیمنابع شرکت

 هاوابسته به دولت و بانک

 جمع 8.642.247.171 8.763.478.615 4/1 جمع 8.642.247.171 8.763.478.615 4/1

 261.171.612 216.267.128 4/13 شود ارقامی که دوبار منظور شده استکسر می 261.171.612 216.267.128 4/13
دوبار منظور شده  که ارقامیشود می کسر

 است

 کشور منابع بودجه کل 8.371.275.481 8.467.411.487 1/1 مصارف بودجه کل کشور 8.371.275.481 8.467.411.487 1/1
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 مهم منابع عمومی دولتتغییرات اجزای . 9

هاي مالی است. اي و واگذاري دارايیهاي سرمايهمنابع عمومی دولت متشكل از درآمدها، واگذاري دارايی

افزايش يافت که  هزار ميليارد ريال در قانون 1.288هزار ميليارد ريال در اليحه به  1.115درآمدها از 

 564هزار ميليارد ريال در اليحه به  736اي از مايههاي سر. واگذاري دارايیرشد داشته استدرصد  8/7

هاي مالی از . واگذاري دارايیدهدنشان میدرصد کاهش  23برابر رسيد که هزار ميليارد ريال در قانون 

ه يافت رشددرصد  11برابر که  رسيدهزار ميليارد ريال در قانون  347هزار ميليارد ريال در اليحه به  311

 .است

 کنيم.ترين تغييرات اجزاي فوق در مجلس شوراي اسالمی اشاره میبه برخی از مهمدر ادامه  

 

 درآمدها. 4-9

 به عمل آمد دردر اليحه بودجه  با تغييراتی که در کميسيون تلفيق و صحن مجلس شوراي اسالمی

(. 2هزار ميليارد ريال اضافه شد )جدول  13مجموع به رقم پيشنهادي دولت در بخش درآمدها مبلغ 

هاي دولتی، درآمدهاي مالياتی، حقوق ورودي، سود سهام شرکت :اجزاي مهم درآمدها عبارت است از

 و ساير درآمدها.ساير منابع حاصل از مالكيت دولت 

هزار  884زار ميليارد ريال پيشنهادي دولت به ه 861درآمدهاي مالياتی از رقم  -درآمدهاي مالياتی

ترين . از مهمدهدنشان میهزار ميليارد ريال در مصوبه مجلس افزايش  23معادل رسيد که ميليارد ريال 

اص اشخ الحسابعلیماليات توان به هاي مجلس تغيير کردند میاجزاي درآمدهاي مالياتی که در بررسی

 غيردولتی اشاره کرد که اولی از حقوقیاشخاص  ( و مالياتدوازدهميکانه يوصول ماهدولتی ) حقوقی

هزار  227به  115رقم و دومی از افزايش( ريال  ميلياردهزار  8برابر ) ريال ميلياردهزار  53به  45رقم 

 . ( رسيدريال افزايش ميلياردهزار  12برابر )ريال  ميليارد

ريال محقق شده که  ميلياردهزار  213برابر  1313ماهه سال ماليات بر اشخاص حقوقی در يازده

ريال افزايش يابد. بنابراين ارقام مشابه در اليحه و مصوب  ميلياردهزار  232رود تا پايان سال به انتظار می

طور کامل دهد. هرچند اقتصاد کشور بهدرصد افزايش نشان می 12و  3در مقايسه با اين رقم به ترتيب 

هاي بينیپيشو  1313درصدي براي سال  3توجه به رشد اقتصادي اما با  ،ستاز رکود خارج نشده ا

هزار  262رسد تحقق رقم به نظر می 1314براي سال درصدي  15و تورم  1درصدي 5/2رشد اقتصادي 

( 1313درصدي ارقام ماليات بر اشخاص حقوقی نسبت به عملكرد سال  12ميليارد ريالی )يعنی افزايش 

 دسترس نباشد.چندان دور از 

                                                 
دهد و نتايج تحقيق دکتر محمد نوفرستی از درصد خبر می 5/2رشد ريزي کشور از عنوان مثال رئيس سازمان مديريت و برنامهبه .1

 درصدي در سال جاري حكايت دارد. 7/2رشد 
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 4931. تغییرات درآمدها و اجزای مهم آن در سال 1جدول 

 )هزار ميليارد ريال(

 تغییرات قانون الیحه شرح
بینی تا پیش

 پایان سال

 1154 13 1288 1115 درآمدها -قسمت اول

 747 23 884 861  درآمدهاي مالياتی

 112 1 137 136 ماليات بر واردات )حقوق ورودي(

 112 16 136 122 هاي دولتیشرکتسود سهام 

 52 4 81 77 ساير منابع حاصل از مالكيت دولت 

 137 52 187 137 ساير درآمدها

 شده است. اي درجگانهجدادر رديف دليل اهميت آن ماليات بر واردات بخشی از درآمدهاي مالياتی است و به توضیح:

 

 مالیات بر واردات )حقوق ورودی(ـ 

هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. عملكرد ماليات بر تنها يکدر مصوبه مجلس ماليات بر واردات 

 18رود تا پايان سال به ريال بوده که انتظار می ميلياردهزار  12برابر  1313ماهه سال واردات در يازده

نسبت به اين  1314در سال  ريال افزايش يابد. بنابراين ارقام پيشنهادي دولت و مجلس ميلياردهزار 

 دهد.درصد افزايش را نشان می 42و  31رقم به ترتيب حدود 

 1313نسبت به عملكرد سال  1314درصدي ماليات بر واردات در قانون بودجه سال  42رشد حدود 

 تواند محقق شود:مان شروط زير میأبا تحقق يک يا تو

 ،افزايش ارزش واردات .1

 ،روديافزايش متوسط حقوق و .2

 افزايش نرخ ارز،  .3

 ،ترکيبی از عوامل فوق .4

 تغيير روندهاي قبلی و تأمين تجهيزات و امكانات دستگاه متولی وصول درآمدهاي گمرکی.. 5

 افزایش ارزش واردات و ثبات سایر شرایطبررسی فرض  .4

 توانشرايط( میدرصد افزايش يابد )با فرض ثبات ساير  42در صورتی که واردات طی سال جاري حدود 

درصدي واردات در سال  42اما افزايش  ،بينی شده در قانون بودجه محقق شودانتظار داشت رقم پيش

جاري با توجه به ثبات نسبی شرايط اقتصادي )عدم تغيير محسوس در متغيرهايی مانند قيمت يا صادرات 

گمرک جمهوري اسالمی ايران نيز  نفت خام يا رشد اقتصادي( دور از انتظار است. آمار مقدماتی دوماهه

حاکی از کاهش ارزش واردات در دوماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل است )کاهش 
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 1.درصدي دالري( 8/13درصدي ريالی و  5/3

 و ثبات سایر شرایط افزایش متوسط حقوق ورودیبررسی فرض  .1

ميليارد  81.117و حقوق ورودي  1313هه سال ماميليارد ريالی يازده 1.261.853با توجه به واردات 

توان عنوان کرد که متوسط نرخ حقوق ورودي )تعرفه( ريالی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور می

هزار ميليارد ريالی ماليات بر واردات در  137درصد بوده است و براي تحقق  28/7در مدت مزبور حدود 

درصد برسد. هرچند  1/1نرخ حقوق ورودي بايد به  1313با فرض واردات در سطح سال  1314سال 

درصدي نرخ حقوق ورودي با توجه به تغييرات اين نرخ در سنوات گذشته محتمل  8/2افزايش حدود 

سی سی 2522است با اين حال بايد به موانعی مانند استمرار ممنوعيت واردات خودروهاي با حجم موتور 

 رد.درصدي دارند توجه ک 142که تعرفه 

 افزایش نرخ ارز بررسی فرض  .9

افزايش يافته است. ريال  28.522ريال به  26.522با فروض ارائه شده در قانون بودجه نرخ ارز محاسباتی از 

تواند جبران کند ضمن آن که بايد افزايش ماليات بر واردات را میدرصد  42درصد از  5/7اين افزايش تنها 

توجه داشت افزايش قيمت تمام شده واردات منجر به از بين رفتن صرفه اقتصادي واردات شده و ارزش دالري 

 دهد.میواردات را کاهش 

 قترکیبی از عوامل فوق )افزایش همزمان و ترکیبی ارزش واردات، نرخ حقوبررسی فرض  .1

 ورودی و نرخ ارز(

هاي جدي که براي هر يک از شروط فوق وجود دارد طبيعتاً ترکيب آنها نيز با محدوديت يتدبا توجه به محدو

حدود  اي از عوامل فوق رشد ماليات بر درآمدکارگيري مجموعهتوان انتظار داشت با بهمواجه است و لذا نمی

 درصد افزايش يابد. 42

وندهای قبلی و تأمین تجهیزات و امكانات دستگاه متولی وصول تغییر ربررسی فرض  .۵

 درآمدهای گمرکی

ه اين کننداي دستگاه وصوليكی از شروط تحقق درآمد ماليات بر واردات رفع مشكالت سازمانی و بودجه

ميزان وصولی درآمدهاي گمرکی از  درآمدها است. در شرايط حاضر، با توجه به مشكالت موجود افزايش

 ناحيه نيز دور از دسترس است. اين

دو سال گذشته و ثبات نسبی شرایط اقتصادی  یبا توجه به عملكرد یكبنابراین در مجموع 

هزار میلیارد ریالی  44۱تحقق درآمد حاصل از مالیات بر واردات در حدود ازجمله میزان واردات 

 درصد رشد دارد. 41ا تنه 4939این رقم نسبت به عملكرد سال  .تر استدر سال جاری محتمل

                                                 
 .1314گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی دوماهه نخست سال گمرک جمهوري اسالمی ايران،  .1
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 های دولتیسود سهام شرکتـ 

به هزار ميليارد ريال  122از در مرحله بررسی و تصويب بودجه در مجلس  هاي دولتیسود سهام شرکت

درصد  52) افزايش يافته است. در بين اجزاي اين قسمت تنها سود سهام ابرازيهزار ميليارد ريال  136

هزار ميليارد  16به ميزان  دولتی هايشرکت کليه( جاريسال  الحسابعلیت و سود سهم دولت  ويژهسود 

سود سهام  1313ماهه سال ريال افزايش يافته و بقيه اجزا ثابت مانده است. ميزان وصولی يازده

هزار ميليارد  13رود تا پايان سال به هزار ميليارد ريال است که انتظار می 86هاي دولتی برابر شرکت

 46حدود افزايش  يعنی 1314در سال  هزار ميليارد ريالی در اين بخش 136تحقق رقم ريال برسد. 

شرايط اقتصادي کشور و مشكالت به رقم نسبت به رقم عملكرد سال قبل از آن با توجه اين  يدرصد

 در اين چند سال نامحتمل است.در عمل ها شرکت

درصدی افزایش  4۵ی تورم بینکه عملكرد سال گذشته حداقل به میزان پیشبا فرض آن

 هزار میلیارد ریالی در این بخش در سال جاری قابل انتظار است. 44۱یابد تحقق رقم حدود 

 سایر منابع حاصل از مالكیت دولتـ 

ساير منابع حاصل از مالكيت دولت عمدتاً شامل درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و 

و جريمه عدم انجام تعهدات، درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق حق امتياز شبكه  -فناوري اطالعات

اين اقالم در اليحه دولت  برداري از معادن است.دولتی معادن و درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره

هزار ميليارد ريال افزايش  4/35هزار ميليارد ريال بود که اولی در قانون بودجه به  13و  15، 33به ترتيب 

هزار  37حدود  1313ماهه سال در يازده ساير منابع حاصل از مالكيت دولت فت و بقيه ثابت ماندند.يا

با توجه  هزار ميليارد ريال محقق شود. 41رود تا پايان سال تا ميليارد ريال عملكرد داشته که انتظار می

ليارد ريال محقق شده هزار مي 41نيز در حدود همين  1312به اين که اين بخش از درآمدها در سال 

توان بينانه میرود خيلی از اين رقم فراتر رود. بنابراين در حالت خوشاست، در سال جاري نيز انتظار نمی

 هزار ميليارد ريال درآمد را در سال جاري از اين بخش داشت. 52حداکثر انتظار تحقق 

 سایر درآمدهاـ 

اين گزارش  2درآمدها بجز اقالم ذکر شده در جدول منظور از ساير درآمدها همه اقالم ديگر در بخش 

اما  ،کنيماست از تحليل آن اجتناب می عنوان درآمديها است. چون اين بخش از درآمدها متشكل از ده

و عملكرد سال قبل آنها  شودبينی انجام میخوشبا  عموماً با توجه به اين که افزايش اين اقالم در مجلس

 ت.بينی اسبرآوردي و عدم تحقق منابع در اين بخش نيز قابل پيشنيز نشان از عدم تحقق دارد، بيش

تر مجلس دقیق ارقام مصوبهای دولت از بینیکه پیش شده استدر این بخش نیز فرض 

 ود.شهزار میلیارد ریال در این بخش در سال جاری محقق  491بوده و لذا مبلغ 
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هزار  4.4۵1شود که درآمدها در سال جاری در حدود بینی میبنابراین در مجموع پیش

 محقق شود. میلیارد ریال

 

 ایهای سرمایهواگذاری دارایی. 1-9

هاي نفتی تشكيل شده است. اين اي عمدتاً از منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي سرمايهواگذاري دارايی

هزار ميليارد ريال در قانون بودجه کاهش  565هزار ميليارد ريال در اليحه به  735بخش از منابع از رقم 

کرد می را طی میطالتها و حتی روزهاي پرقيمت نفت ماه 1313(. از آنجا که در سال 2يافت )جدول 

که آن ضمن .بودن ايکار سادهطور اولی براي سال آينده( هاي آينده )و بهبينی آن نيز براي ماهطبعاً پيش

عوايد هاي وفور هاي قبل از آن )سالعادت کردن آن به درآمد سالبه اي انقباضی با توجه تهيه بودجه

تغيرهاي مجاي تمرکز بر بهنفتی( مشكل بود. بنابراين مجلس شوراي اسالمی ضمن بررسی اليحه بودجه 

 نفت خام و قيمت هر بشكه نفتت دهنده عوايد حاصل از نفت )يعنی نرخ تسعير ارز، ميزان صادراتشكيل

. کاهش داد هزار ميليارد ريال 537و به رقم  ل کردخام(، کل ارقام منابع حاصل از صادرات نفت را تعدي

هزار ميليارد ريال محقق  558حدود  1313ماهه سال هاي نفتی در يازدهمنابع حاصل از نفت و فرآورده

ثبات نسبی در به  ارد ريال خواهد رسيد. بنابراين با توجههزار ميلي 612شده که تا پايان سال به حدود 

ها )و لذا ادامه وضعيت فعلی صادرات نفت خام( تحقق رقم تداوم وضعيت تحريم بينیپيشبازار نفت و 

 نی شده در قانون بودجه محتمل است.بيپيش

 دهد.نشان میشرايط و نحوه تحقق منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را  3جدول 

ت نفت مقي 212121براساس محاسبات اين جدول در شرايط معمول يعنی تحقق مبلغ مندرج در رديف 

ريال است.  28.522هزار بشكه و قيمت تسعير ارز  1.447دالر، صادرات نفت خام و ميعانات گازي  5/54

 «2»تبصره  «ز»هزار ميليارد ريال ديگر )براساس بند  152در صورتی که بخواهيم اضافه بر رقم فوق 

شرط ثبات ساير ماده واحده بودجه( از محل صادرات نفت عوايد کسب کنيم بايد يكی از سه فرض به

 فروض محقق شود: 

  .دالر شود 72شكه حدود دالر به قيمت فعلی اضافه شود يعنی هر ب 15قيمت نفت  .1

هزار بشكه در روز اضافه شود يعنی  425مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي به ميزان  .2

 .هزار بشكه برسد 1.852صادرات روزانه نفت خام و ميعانات گازي کشور به 

 ريال شود. 36.456 نرخ تسعير ارز ريال اضافه شود يعنی 7.156به قيمت تسعير ارز معادل  .3

هاي ترکيبی استفاده کنيم هريک از اقالم فوق تعديل خواهد طبيعی است در صورتی که از گزينه

 شد.
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 تحقق منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تحت فروض مختلف. 9جدول 

 شرح

 مفروضات

 قیمت نفت

 )دالر(

 مقدار صادرات

 )هزار بشكه(

 قیمت ارز

 )ریال(

 28.522 1.447 5/54 هزار ميليارد ريال 532به مبلغ  212121رديف 

  هزار ميليارد ريال 152به مبلغ  212112رديف 

 تحت فروض مختلف

2/15 - - 

- 425 - 

- - 7.156 

 

است که با  ايهاي سرمايهدارايی هاي تملکيكی ديگر از اجزاي اين بخش از منابع واگذاري طرح

سال گذشته انتظار  3-2ها و عملكرد صفر آن در توجه به عدم تمهيد مقدمات الزم براي اين واگذاري

 رود در سال جاري نيز با عملكردي در اين قسمت روبرو باشيم.نمی

 

 4931ای در الیحه و قانون سال های سرمایه. تغییرات واگذاری دارایی1جدول 

 )هزار ميليارد ريال(

 بینی تا پایان سالپیش تغییرات قانون الیحه شرح

 554 -172 565 735 ايهاي سرمايهواگذاري دارايی -قسمت دوم

 537 -173 537 712 هاي نفتیمنابع حاصل از نفت و فرآورده

 17 2 17 15  واگذاري اموال منقول و غيرمنقول

 2 2 12 12 ايهاي سرمايهدارايی هاي تملکواگذاري طرح

 

 های نفتی و واگذاریاین قسمت نیز با فرض تحقق کامل منابع حاصل از نفت و فرآورده در

 ایهای سرمایهدارایی های تملکو عدم تحقق کامل واگذاری طرح اموال منقول و غیرمنقول

هزار  ۵۵1ای در سال جاری های سرمایهشود منابع حاصل از واگذاری داراییبینی میپیش

 شود. میلیارد ریال محقق

 

 های مالیواگذاری دارایی. 9-9

هزار ميليارد ريال افزايش  35هاي مالی در مصوبه مجلس نسبت به اليحه دولت حدود واگذاري دارايی

منظور به منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملیيافته است. اين تغيير عمدتاً به خاطر افزايش 

هاي وضعيت تحقق اجزاي مهم منابع حاصل از واگذاري دارايی(. 5 بوده است )جدول تقويت بنيه دفاعی

 شرح زير است:مالی در سال جاري به

بينی آن در قوانين بودجه رغم پيشبه منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه:
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محل هاي انتشار اين اوراق تحقق آن در سال جاري دليل فراهم نبودن زمينهسال گذشته، به 3سنواتی 

 است.ابهام 

ماهه هاي دولتی در يازدهعملكرد منابع حاصل از واگذاري شرکت های دولتی:واگذاری شرکت

هزار ميليارد ريال خواهد  125هزار ميليارد ريال بوده که تا پايان سال به حدود  17حدود  1313سال 

 چندانی براي خريداران ندارند اند جاذبههايی که در صف فروش باقی ماندهکه شرکترسيد. با توجه به آن

 رسد در سال جاري نيزالمللی( نيز براي خريد آنها مهيا نيست، به نظر نمیو شرايط بازار )ملی و بين

منابع از محل اين هزار ميليارد ريال  42حدود عدم تحقق رو بيش از همين رقم قابل تحقق باشد. ازاين

 .است بينیپيشقابل 

منابع حاصل از استفاده از محل استفاده از  :استفاده از صندوق توسعه ملیمنابع حاصل از 

مربوط به تقويت بنيه دفاعی و افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايی در سمت  صندوق توسعه ملی

 شود در دو طرف )منابع و مصارف( محقق شود.اي است که فرض میاعتبارات هزينه

ها هاي تابعه و وابسته به وزارتخانهواگذاري شرکتدارايی و  اموال ،هالشرکسهم چون واگذاري سهام،)

 .(شويمتحليل آن نمیبررسی و خرجی دارد وارد  -جنبه جمعی

 

 4931های مالی در الیحه و قانون سال . تغییرات واگذاری دارایی۵جدول 

 )هزار ميليارد ريال(

 بینی تا پایان سالپیش تغییرات قانون الیحه شرح

 166 35 347 312 هاي مالیواگذاري دارايی -قسمت سوم

 2 2 112 112 منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه

 125 2 145 145 هاي دولتیواگذاري شرکت

 * 2 32 32 دارايی و ....، اموال ،الشرکهسهم واگذاري سهام

 * 1 1  هاوزارتخانه به هاي تابعه و وابستهواگذاري شرکت

 43 34 43 1 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

 18 2 18 18 هاساير واگذاري
 ه نشده است.ئبينی اراخرجی است، پيش ـصورت جمعی با توجه به اينكه اقالم متناظر با اين ارقام به *

 

 :در این قسمت از منابع نیز با فرض

 عدم تحقق کامل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه،  .4

 ، 4939های دولتی به میزان تحقق آن در سال واگذاری شرکت .1

، واگذاری دارایی، اموال ،الشرکهسهم واگذاری سهام، مساوی و مصارف تحقق منابع. 9

 ،هاواگذاریو تحقق کامل سایر ها وزارتخانهبه ی تابعه و وابسته هاشرکت
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 هزار میلیارد ریال محقق خواهد شد. 466

میلیارد ریال  118.4شود در سال جاری منابع در حدود بینی میبنابراین در مجموع پیش

 محقق شود.

 روند تحقق منابع در پنج سال اخير نشان داده شده است. 1در نمودار 

 

 4931-493۱های روند تحقق منابع در سال .4نمودار 

 

 

 تغییرات اجزای مهم مصارف عمومی دولت. 1

هاي مالی است. دارايی اي و تملکهاي سرمايهدارايی ها، تملکمصارف عمومی دولت متشكل از هزينه

 87 برابررسيده که هزار ميليارد ريال در قانون  1.747هزار ميليارد ريال در اليحه به  1.662ها از هزينه

هزار ميليارد ريال در اليحه  478اي از هاي سرمايهدارايی . تملکه استهزار ميليارد ريال افزايش يافت

 . تملکه استيافتهزار ميليارد ريال افزايش  31برابر رسيده که هزار ميليارد ريال در قانون  521به 

بر برارسيده که هزار ميليارد ريال در قانون  127هزار ميليارد ريال در اليحه به  125هاي مالی از دارايی

 (.6)جدول  ه استيافتهزار ميليارد ريال افزايش  2

 

  

واگذاری دارایهای 

مالی

واگذاری دارایهای 

سرمایه ای

درآمدها

1390 1391 1392 1393 1394
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 4931. تغییرات مصارف و اجزای آن در الیحه و قانون سال 6جدول 

 )هزار ميليارد ريال(

 بینی تا پایان سالپیش تغییرات قانون الیحه شرح

 1.562 87 1.747 1.662 هاهزينه

 264 31 521 478 ايهاي سرمايهدارايی تملک

 52 2 127 125 هاي مالیدارايی تملک

 1.874 122 2.363 2.243 مصارف عمومی دولت جمع

 

 هاهزینه. 4-1

هزار ميليارد  521هزار ميليارد ريال تحقق يافته است که  1.263 برابر 1313ماهه سال ها در يازدههزينه

است.  ها بودهبقيه ساير هزينهحقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمی و پيمانی بوده و به ريال آن مربوط 

 52طور متوسط هاي مربوط به حقوق و مزاياي مستمر کارکنان بهکه در ماه دوازدهم هزينهبا فرض آن

 1.422 راي برابشود تا پايان سال کل اعتبارات هزينهبينی میهاي ديگر باشد، پيشدرصد بيشتر از ماه

هزار ميليارد ريال  578ق و مزاياي مستمر کارکنان برابر و اعتبارات مربوط به حقوهزار ميليارد ريال 

درصدي ساير  12دولت و با فرض افزايش حداکثر  منداندرصدي حقوق کار 14باشد. با توجه به افزايش 

هزار ميليارد ريال قابل  1.562 ها در حدرود هزينه، انتظار می1313ها نسبت به عملكرد سال هزينه

 کنترل باشد.

 

 ایهای سرمایهدارایی تملک. 1-1

هزار ميليارد ريال در قانون  521هزار ميليارد ريال در اليحه به  478اي از هاي سرمايهتملک دارايی

هزار ميليارد ريال،  1.874بينی منابع در قسمت قبلی گزارش در حد افزايش يافت. با توجه به پيش

هاي مالی آنچه باقی ها و تملک دارايیهزار ميليارد ريالی به ترتيب براي هزينه 52و  1562بينی پيش

ای قابل های سرمایههای تملک داراییهزار میلیارد ریال است که به طرح 611مبلغ ماند می

 .اختصاص است

 

 های مالیتملک دارایی. 9-1

هزار ميليارد ريال  2ل نسبت به اليحه تنها هزار ميليارد ريا 127هاي مالی در قانون با رقم تملک دارايی

خرجی  -هاي مالی فرض کرديم اقالمی که ماهيت جمعیافزايش يافته است. در قسمت واگذاري دارايی

هزار  31)برابر مبلغ  دارند منابع و مصارف يكسانی داشته باشند يعنی از محاسبات کنار گذاشته شوند

هزار ميليارد ريال است  76هاي مالی مبلغ اعتبارات تملک دارايی باقيمانده، در اين صورت ميليارد ريال(

سود اوراق مشارکت و يا  ها و اصل وکه هرچند اقالمی است که يا ضروري هستند مانند بازپرداخت وام
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 هاياما در سال ،طور کامل پرداخت شودپرداخت از محل واگذاري و فروش سهام هستند که قاعدتاً بايد به

 بلكه منابع به سمت اعتبارات ،يژه با بروز تنگناهاي مالی همه اين اعتبارات پرداخت نشده استواخير به

 سوق داده شده است.اي هاي سرمايهاي و تملک دارايیهزينه

 است: 7شرح جدول هاي مالی طی سنوات اخير بهميزان واگذاري و عملكرد دارايی

 

 ی مالی طی سنوات اخیرها. میزان واگذاری و عملكرد دارایی1جدول 

 شرح

4986 4981 4988 4983 493۱ 4934 4931 4939 4931 

رد
لك

عم
 

رد
لك

عم
 

رد
لك

عم
 

رد
لك

عم
 

رد
لك

عم
 

رد
لك

عم
 

رد
لك

عم
 

رد
لك

عم
 

ده
از

ی
هه

ما
 

ون
قان

 

 347 112 147 68 71 76 222 218 157 هاي مالیواگذاري دارايی

 226 11 51 4 8 24 53 22 52 هاي مالیتملک دارايی

 

هاي مالی صرف تملک دارايی درصد از واگذاري 42و حداکثر  5هاي اشاره شده حداقل سالطی 

هاي درصد از واگذاري دارايی 42ها شده است. با فرض اين که در سال جاري نيز حداکثر اين دارايی

زار ه 52هاي مالی حدود رود عملكرد تملک دارايیهاي مالی شود، انتظار میمالی صرف تملک دارايی

هاي هزار ميليارد ريال مورد انتظار براي اختصاص به اقالم تملک دارايی 76ميليارد ريال باشد. يعنی از 

 هزار ميليارد ريال عدم تحقق خواهيم داشت. 26مالی حدود 

 روند تحقق مصارف در پنج سال اخير نشان داده شده است. 2در نمودار 
 

 4931-493۱های . روند تحقق مصارف در سال1نمودار 

 
 

تملک دارایهای مالی

تملک دارایهای 

سرمایه ای

هزینه ها

1390 1391 1392 1393
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 اعتبارات متفرقه. ۵

هزار ميليارد ريال در قانون افزايش  512هزار ميليارد ريال در اليحه به  436اعتبارات متفرقه از رقم 

متولی  بينی اعتباراتی بدون برنامه و يا دستگاهبينی اعتبارات متفرقه در بودجه به معناي پيشيافت. پيش

هاي خاصی )بدون نظارت اهتواند باعث تمرکز وجوه در دست مقامات يا دستگخاص است. اين امر می

ند ريزي مانريزي عملياتی و با اصول متعدد بودجههاي نظارتی( شود که اصوالً با بودجهکافی دستگاه

مجلس شوراي اسالمی در سال جاري گزارش شود شفافيت و پاسخگويی مغاير است. بنابراين پيشنهاد می

ده بودجه سال آيندر مرحله بررسی و تصويب و  از دولت مطالبه کندکاملی از نحوه مصرف اين اعتبارات 

 ها کند.اين رديفسعی در محدود کردن 

 

 4931. تغییرات اعتبارات متفرقه در الیحه و قانون بودجه 8جدول 
 (ريال ميليارد)

 شرح ایهزینه ایهای سرمایهدارایی تملک جمع

 اليحه  262.727 175.385 436.213

 قانون  315.127 115.151 512.286

 تغييرات  54.422 11.774 113.74

 

 اختصاصی درآمدهای. 6

هزار ميليارد ريال در اليحه  381هزار ميليارد ريال در اليحه به  432درآمدهاي اختصاصی از حدود 

 خاتم( سازندگی)قرارگاه  پيمانكاري قراردادهايحاصل از  کاهش يافت. دليل اصلی آن کاهش درآمدهاي

 بوده است. ريال ميلياردهزار  52به  122از 

 

 اعتبارات استانی. 1

هزار  14هزار ميليارد ريال به ميزان حدود  665هزار ميليارد ريال در اليحه به  651از  استانی درآمدهاي

ها هزينه سوم به ترتيب بينميليارد ريال در قانون بودجه افزايش يافت. اين افزايش به نسبت دوسوم و يک

 (. 1است )جدول  اي توزيع شدههاي سرمايهو تملک دارايی
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  4931. تغییرات اعتبارات استانی در الیحه و قانون بودجه 3جدول 

 (ريال ميليارد)

 شرح الیحه قانون تغییرات

  استانی درآمدهاي 651.252 664.817 13.845

  طبيعی گاز ودرآمد حاصل از صادرات نفت خام  درصد 2 14.182 14.182 2

  ساير 531 1.282 542

  عمومی درآمدهاي 128.751 117.127 1.156

 مستمر حقوق و مزاياي 21.124 34.361 4.438

  ساير 24.378 21.216 4.718

 ايهاي سرمايهدارايی تملک 83.156 87.456 4.322

  مصارف عمومی 128.751 117.127 1.156

 

 بودجهتراز کلی . 8

هزار ميليارد  1.874حدود  1314سال  بينی تحقق ارقام، منابع عمومی دولت دربراساس فروض پيش

هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع  488ريال محقق خواهد شد که در مقايسه با رقم قانون حدود 

 هايهاي تملک دارايیعمدتاً از طريق عدم تخصيص اعتبار به طرحخواهيم داشت. اين ميزان عدم تحقق 

اي )تقريباً جويی در اعتبارات هزينهصرفهو تا حدودي ل هزار ميليارد ريا 244اي به ميزان حدود سرمايه

 درصد( جبران خواهد شد. 12

گفتنی است ارقام فوق با فرض تحقق کامل عوايد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي 

اي تواند نتيجهاما در سمت منابع عمومی دو رقم ديگر نيز وجود دارد که تحقق هر يک می ،شودمحقق می

 داشته باشد:به همراه به مشا

هزار ميليارد  162تواند تا طور کامل محقق شود دولت میماهه اول سال بهچنانچه منابع در شش  .1

ل طور کامماهه اول سال بهدهد منابع در ششمیتحقيق نشان برآوردهاي ريال ديگر نيز مصرف کند که 

 .لذا دولت بايد بودجه سال جاري را صرفنظر از اين رقم اجرا کند ،محقق نخواهد شد

وعی )موض بينی شده در قانون بودجه محقق شودچنانچه عوايد نفتی بيش از ارقام مصوب و پيش  .2

ساختار  هاي اخير درباره صادرات نفت ايران شايد چندان دور از واقعيت نباشد(که با توجه به گزارش

اي است که ابهام در روش استفاده از اين منابع وجود دارد. درواقع در قانون بودجه گونهارائه بودجه به

اما سمت مصارف آن به تصويب نرسيده و در مذاکرات مجلس  ،، سمت منابع آن تصويب شده1314سال 

دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت زيرا سمت مصارف آن حذف شده است. يک ديدگاه آن است که 

در  ه متمم بودجه اجازه مصرف آن را اخذ کند.ئتواند به ارااما دولت می ،ات مجلس حذف شددر مذاکر
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 مجموع در اين مورد ابهام وجود دارد و الزم است که اين ابهام برطرف شود.

 

 4931در الیحه و قانون بودجه  کشور . بودجه کل4۱جدول 
 (ميليارد ريالهزار )

4931 4939 

بینی پیش شرح

 عدم تحقق

بینی پیش

 عملكرد
 قانون

بینی عدم پیش

 تحقق

بینی پیش

 عملكرد
 قانون

 درآمدها  1.223 171 24 1.288 1.154 134

 ايهاي سرمايهدارايی واگذاري  711 631 168 564 554 12

 مالیهاي دارايی واگذاري  321 133 176 347 166 181

162 - 162    
منابع در صورت تحقق در  ساير 

 1314شش ماهه دوم سال 

 دولت منابع عمومی 2.112 1.743 361 2.362 1.874 488

 هاهزينه  1.413 1.431 54 1.747 1.562 187

 ايهاي سرمايهتملک دارايی  413 212 121 528 264 244

 هاي مالیتملک دارايی  226 12 114 126 52 56

 مصارف عمومی دولت 2.112 1.743 361 2.362 1.874 488

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

ان ها علیه ایربا توجه به عملكرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم .4

هزار  4.811شود در سال جاری منابع عمومی دولت در حدود بینی میو شرایط بازار در مجموع پیش

 میلیارد ریال محقق شود.

د شوبینی میبا توجه به عملكرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش .1

هزار میلیارد ریالی در  ۵۱هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق  4۵6۱ها در حد هزینه

های های تملک داراییهای مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرحقسمت تملک دارایی

 هزار میلیارد ریال خواهد بود. 161ای مبلغ رمایهس

ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده های سرمایههای تملک داراییبا توجه به حجم بسیار زیاد طرح .9

جویی هرچه بیشتر ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفهبرای این طرح

 ها اهتمام جدی به خرج دهد.هزینه

هزار میلیارد  461تواند تا طور کامل محقق شود دولت میماهه اول سال بهچه منابع در ششچنان .1

طور کامل محقق ماهه اول سال بهدهد منابع در ششریال دیگر نیز مصرف کند که برآوردها نشان می

 .لذا دولت باید دولت بودجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند ،نخواهد شد
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ی )موضوع بینی شده در قانون بودجه محقق شودچنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش .۵

 در اینهای اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد(، که با توجه به گزارش

قانون  موسوپنجاهموجب اصل بهصورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که 

اما  ،چراکه با آنكه سمت منابع آن تصویب شده؛ دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت 4اساسی

ای یا اعتباری در جداول یعنی هیچ ردیف بودجه سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شد

ای اسالمی ه الیحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورئتواند با ارااما دولت می ،بودجه ندارد

 در مجموع الزم است که این ابهام مرتفع گردد. ،اخذ کند

زی ریریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجههای متفرقه با بودجهبا توجه به این که وجود ردیف .6

شود مجلس شورای اسالمی در سال جاری مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می

ین اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصویب بودجه گزارش کاملی از نحوه مصرف ا

 ها کند.سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف

 

 و مآخذ منابع

دفتر مطالعات بخش  ،هاي اقتصاديها، معاونت پژوهشماليات .42کل کشور  1314اليحه بودجه سال بررسی  .1

 .1313ماه دي ،14285  مسلسل:ه رشما ،232: موضوعی کد ،عمومی

 .1314گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی دوماهه نخست سال گمرک جمهوري اسالمی ايران،  .2

تاريخ  14265شماره مسلسل:  تحليلی بر مصارف بودجه. 14 کل کشور 1314بررسی اليحه بودجه سال  .3

 .21/1/1313انتشار: 

 .1314قوانين بودجه سنواتی و اليحه بودجه سال  .4

 

 

                                                 
ها در حدود اعتبارات  شتتود و همه پرداختمیداري کل متمرکز هاي خزانههاي دولت در حستتابکليه دريافت ستتوم:واصتتل پنجاه .1

 گيرد.موجب قانون انجام میمصوب به
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