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 مقدمه

همین طور آخرین بودجه سال های  ، وفعلیای دولت بودجه فعالیت دو دوره سند آخرین ،0011الیحه بودجه سال 

از این حیث دارای اهمیت است که در زمان ارائه الیحه و رسیدگی  0011اجرای برنامه ششم توسعه است. بودجه سال 

نرخ تورم و نرخ بیکاری دو و  به آن، کشور به لحاظ برخی متغیرهای کالن اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد

به نتیجه انتخابات ای نیز با توجه المللی و منطقهاز منظر بینکند. گذاری را تجربه میو کاهش نرخ سرمایه هستند رقمی

ای نیز با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هنوز چشم المللی و منطقهریاست جمهوری از منظر بین

با  0011آیا الیحه بودجه سال انداز روشنی پیشروی اقتصاد ایران وجود ندارد در این شرایط سوال این است که  

  تواند کمی این وضعیت نامناسب را بهبود ببخشد؟میاشاره خواهد شد،  ویژگیهایی که در این گزارش بدانها

ق است و این قواقعیت این است که پاسخگویی به این سوال بستگی به این دارد که منابع بودجه تا چه میزان قابل تح

این گزارش ا خیر؟ در الح و بهبود این وضعیت قرار دارد یمی تواند تا حدود زیادی تعیین کند، آیا بودجه در مسیر اص

وضعیت الیحه بودجه را از حیث برخی ارقام کالن مورد شود این موضوع روشن شود و برای این منظور ابتدا تالش می

، در بخش ارائه کند 0911کنکاش و رسیدگی قرار دهد و مقایسه ای را بین این ارقام و اعداد با ارقام قانون بودجه سال 

گیرد مطالعه قرار می الیحه موردتبصره های و در انتها  ارائه خواهد شد 0911ن بودجه سال بعد عملکرد هفت ماهه قانو

 شود.های مربوط به بخش صنعت و تولید پیشنهاداتی ارائه می و درباره تبصره

 0011بررسی ارقام کالن الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با  70942بیش از  ،از حیث منابع و مصارف 0011الیحه بودجه مالی 

درصد بودجه کل کشور به بودجه عمومی  93درصد رشد داشته است. بیش از  71بیش از  0911قانون بودجه سال 

سات هزار میلیارد تومان است را بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤس 0427درصد بقیه که رقم حدود  27دولت و 

انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد. سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه سال 

 درصد است. 27و  73به ترتیب  0911

که نسبت به رقم مصوب و پیش  هزار میلیارد تومان 300رقم بیش از  0011منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

و درآمدهای اختصاصی دولت هم  درصد برخوردار است 24و  9/02به ترتیب از افزایش معادل  1091بینی عملکرد سال 

درصد  9/07و  9/02به ترتیب  0911هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این ارقام در مقایسه با ارقام سال  33بیش از 

 درصد رشد دارد. 09بیش از  0911ون سال در مقایسه با قان 0011رشد دارند. همچنین بودجه عمومی دولت در الیحه 

درصدی بودجه عمومی دولت در الیحه، بودجه انبساطی است و این که کشور در وضعیت رکود   09با توجه به رشد 

 بشرطی که منابع بودجه قابل تحقق و حصول باشد. ،تواند اثربخش باشدتورمی قرار دارد، اتخاذ چنیین سیاستی می

درصد به  2/3هزار میلیارد تومان است با رشد  0092بیش از  0911دولتی که در قانون بودجه سال بودجه شرکت های 

در جدول  0911آن با قانون بودجه سال  هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جزئیات این ارقام و مقایسه 0427

 ( ارائه شده است.0شماره )
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 مبالغ به هزار میلیون ریال 0911در مقایسه با قانون بودجه سال  0011: خالصه بودجه کل کشور در سال 0جدول 

 

 )درصد( 0911به  0011رشد  0011الیحه بودجه  قانون بودجه 0911

 71/7 42664/42 4/45566202 منابع بودجه کل کشور

 /01 9024142/1 7332110/4 درآمدها

 011/2 7747271 0120314 واگذاری دارایی های سرمایه ای

 21/3 7130201/2 0202741 واگذاری دارایی های مالی

 02/9 3009072/4 4201092/4 جمع منابع عمومی دولت

 07/9 330231/2 232142/4 درآمدهای اختصاصی دولت

 09/0 1713702/7 2013119/1 منابع بودجه عمومی دولت

 3/2 04201421/4 00929720/2 منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

 01/0 70102232/2 71320943/4 جمع

 4/2- 421213/2 410370/0 کسر میشود اقالمی که دو بار منظور شده است

 71/7 70942121 71722490/0 مصارف بودجه کل کشور

 02/0 2921002/2 0921904/2 مصارف بودجه کل کشور

 03/7 0101901/1 321371/1 تملک دارایی های سرمایه ای

 009/0 0119111 021111 تملک دارایی های مالی

 02/9 3009072/4 4201092/4 جمع مصارف عمومی دولت

 01/1 373700/4 249094/0 هزینه ای -از محل درامدهای اختصاصی دولت

 27/4 42423/0 90377/0 سرمایه ای -از محل درامدهای اختصاصی دولت

 09/0 1713702/7 2013119/1 مصارف بودجه عمومی دولت

 3/2 04201421/4 00929720/2 مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

 01/0 70102232/2 71320943/4 جمع

 4/2- 421213/2 410370/0 کسر میشود اقالمی که دو بار منظور شده است

 کل کشور  0011مأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساالنه دستگاههای اجرایی بودجه سال 

 منابع عمومی دولت 

 منابع عمومی دولت از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

درآمدها )درآمدهای مالیاتی، کمک های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات  – 0

 و فروش، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارت و درآمدهای متفرقه(.

و  )فروش نفت و فرآوردههای نفتی، فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقولایهای سرمایهواگذاری دارایی – 7

 ای(واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه

فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمی و صکوک اجاره، استفاده از تسهیالت )های مالیواگذاری دارایی – 9

خارجی، دریافت اصل وام ها، وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولتی، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل، استفاده از 
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سعه ملی، درآمد حاصل از سایر واگذاری ها و منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و صندوق تو

 حقوقی(

 731هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم حدود  903حدود  0011درآمدهای الیحه بودجه 

هزار  703مالیاتی که در الیحه بودجه حدود  درصد رشد دارد. درآمدهای 01بیش از  0911هزار میلیارد تومان سال 

هزار میلیارد  710درصد از درآمدها را تشکیل می دهد که در مقایسه با رقم  23میلیارد تومان برآورد شده است، حدود 

درصد درآمدهای الیحه را سایر انواع درآمدها تشکیل  77درصد رشد دارد و  70، بیش از 0911تومان قانون بودجه سال 

بینی هزار میلیارد ریال بود و پیش 2/0022میزان عملکرد درآمدهای عمومی رقم  0911ماهه اول سال  2در  دهد.می

  0درصد درآمدهای مالیاتی محقق شوند. 22درصد و حدود  02حدود  0911شود تا پایان سال می

میلیارد دالر  3گرفته است که از این مبلغ میلیارد دالر صورت  07برآورد درآمدهای مالیات بر واردات بر مبنای واردات 

 1درصد و سایر کاالها  4مربوط به کاالهای اساسی و بقیه مربوط به سایر کاالها می شود. نرخ تعرفه کاالهای اساسی 

هزار ریال می  07معادل هر دالر معادل  0911درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تسعیر ارز همه کاالها نیز مانند سال 

میلیارد ریال هم مربوط به  20111هزار میلیارد ریال مربوط به واردات خودرو و  71د. از درآمد برآورد شده حدود باش

 ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی است.

درصد  72و  70به ترتیب از رشد  0911درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال در مجموع 

کاهش  0011درصد در سال  1/4به  0911درصد در سال  0/2مالیات به تولید ناخالص داخلی از  برخوردار است. نسبت

 خواهد یافت.

 به شرح زیر است: 0011مالحظات مهم مربوط به برآورد منابع عمومی دولت در سال برخی 

هزار میلیارد ریال  2/0117معادل  0011منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 

میلیارد دالر است که از  4/92برآورد شده است. جمع درآمدهای ارزی صادرات نفت و خالص صادرات گاز نیز معادل 

میلیارد دالر مربوط به خالص صادرات گاز می شود. همچنین از کل صادرات نفت، میعانات و خالص  1/7این مبلغ 

 میلیارد دالر سهم شرکت ملی نفت ایران است. 1/0توسعه ملی و  میلیارد دالر سهم صندوق 1/09صادرات گاز 

 0011. منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال محاسبه شده است میلیارد دالر 99/02از مبلغ فوق،  سهم دولت 

 به 0911هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال  0/3009بالغ بر 

در مقایسه با قانون  0011بودجه عمومی دولت در الیحه  درصد برخوردار است. 24و  9/02ترتیب از افزایش معادل 

درصدی بودجه عمومی دولت در الیحه، بودجه انبساطی   09درصد رشد دارد. با توجه به رشد  09بیش از  0911سال 

تواند اثربخش باشد بشرطی که منابع چنیین سیاستی می است و این که کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، اتخاذ

  بودجه قابل تحقق و حصول باشد.

بیش  0911است در مقایسه با رقم ب قانون بودجه سال  0011واگذاری دارایی های سرمایه ای در الیحه بودجه سال 

 .دهدرشد را نشان می درصد  393بینی عملکرد بیش از و رد مقایس با پیش درصد 001از 

                                                           
 کل کشور  0011سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساالنه دستگاههای اجرایی بودجه سال  - 1
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هزار میلیارد تومان  002از بیش از  ای است که شکاف بین درآمد های عموی و اعتبارات هزینه تراز عملیاتی بودجه

این افزایش کسری هم ناشی از  هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 901به بیش از  0911قانون بودجه سال 

یاست اصالح حقوق کارکنان و همترازی بازنشستگان اعالم شده ای بدلیل اجرای سافزایش قابل توجه اعتبارات هزینه

 است. 

منابع و مصارف دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است، تراز این حساب از حدود بخش با ارقامی که در الیحه در 

ای توازن بین رمایهتراز س هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 070به بیش از  11هزار میلیارد تومان در قانون  71

ای است و اگر منابع حاصل از واگذاری دارائیهای ای و واگذاری دارائیهای سرمایهاعتبارات تملک دارائیهای سرمایه

ای فقط برای تأمین اعتبارات ای اعم از منابع نفتی، فروش اموال و واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایهسرمایه

در واقع دولت باید با توجه به ماهیت واگذاری  ای صفر خواهد شد.استفاده شود، تراز سرمایهای تملک دارائیهای سرمایه

نسلی بودن آن، از این منابع برای اعتبارات عمرانی و بهبود ساختار استفاده کن که بدلیل ای  و بیندارائیهای سرمایه

ای استفاده برای تأمین کسری اعتبارات هزینه محدودیتهای مربوط به منابع حاصل از درآمدهای عمومی، از این منبع

 کند.می

درصد از درآمدها را  23هزار میلیارد تومان برآورد شده است، حدود  703درآمدهای مالیاتی که در الیحه بودجه حدود 

  .ارددرصد رشد د 70، بیش از 0911هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال  710تشکیل می دهد که در مقایسه با رقم 

هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال  7021درآمدهای مالیاتی معادل 

 1هزار میلیارد ریال ) 772درصد برخوردار است. از درآمدهای مالیاتی سال آینده  72و  70به ترتیب از رشد  0911

درصد( مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بقیه  99هزار میلیارد ریال ) 311درصد( مربوط به درآمد مالیات بر واردات، 

درصد در سال  0/2مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی می گردد. بدین ترتیب نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 

دهد نشان می بررسی اقالم درآمدهای مالیاتی الیحه بودجه کاهش خواهد یافت. 0011درصد در سال  1/4به  0911

به  11مالیات بر ثروت، مالیاتهای مستقیم، مالیا تب ر درآمد و مالیات اشخاص حقوقی قرار است در مقایسه با قانون 

 درصد رشد داشته باشد.  97و  01، 41، 023ترتیب 

لویت پیش ارزی( با او –( به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به پیش فروش نفت )ریالی 0در بند )ب( تبصره )

فروش داخلی و با انتشار اوراق مالی اسالمی اقدام و منابع حاصل را به منابع عمومی واریز کند. سهم شرکت ملی نفت 

ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می گردد. در صورت عدم تحقق پیش 

 ی شود.فروش یاد شده به همان میزان به سقف مزبور اضافه م

در صورت افزایش عواید حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نسبت به ردیف های مصوب، بانک مرکزی مکلف 

است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح های تملک دارایی 

یدی دولت الکترونیک، آموزش، سالمت، محیط های سرمایه ای این قانون به ویژه طرح های حمل و نقل عمومی، تول

 زیست و تحققات با اولویت حوزه دانش بنیان نماید.

درصد است که به موجب بند )الف(  93سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی معادل 

از واگذاری دارایی های مالی به عنوان درصد در منابع حاصل  71( الیحه بودجه مابه التفاوت این سهم تا 0تبصره )
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بدهی دولت و وام در منابع عممومی دولت منظور شده است و بازپرداخت آن به صندوق ساز و کاری است که هیات 

 امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.

بینی عملکرد سال هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش  7021درآمدهای مالیاتی معادل 

 1هزار میلیارد ریال ) 772درصد برخوردار است. از درآمدهای مالیاتی سال آینده  72و  70به ترتیب از رشد  0911

درصد( مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بقیه  99هزار میلیارد ریال ) 311درصد( مربوط به درآمد مالیات بر واردات، 

درصد در سال  0/2تی می گردد. بدین ترتیب نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از مربوط به سایر درآمدهای مالیا

 کاهش خواهد یافت. 0011درصد در سال  1/4به  0911

میلیارد دالر  3میلیارد دالر صورت گرفته است که از این مبلغ  07برآورد درآمدهای مالیات بر واردات بر مبنای واردات 

 1درصد و سایر کاالها  4بقیه مربوط به سایر کاالها می شود. نرخ تعرفه کاالهای اساسی  مربوط به کاالهای اساسی و

هزار ریال می  07معادل هر دالر معادل  0911درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تسعیر ارز همه کاالها نیز مانند سال 

میلیارد ریال هم مربوط به  20111خودرو و  هزار میلیارد ریال مربوط به واردات 71باشد. از درآمد برآورد شده حدود 

 ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی است.

 مبالغ به هزار میلیون ریال  مقایسه منابع عمومی به تفکیک بخش و بند -2جدول                        

عملکرد  0911قانون  عنوان شماره طبقه بندی

 هفت ماهه

الیحه 

0011 

رشد الیحه 

به  0011

قانون 

0911 

 01/1 9024143 0042420 7332110 قسمت اول: درآمدها 011111

 70/7 7021041 0073012 7104034 درآمدهای مالیاتی -بخش اول 001111

 97/3 431012 711002 009210 مالیات اشخاص حقوقی  -بند اول 001011

 01/0 032021 779794 902032 مالیات بر درآمد -بند دوم 001711

 024/1 799321 009293 30224 مالیات بر ثروت -سوم بند 001911

 2/9- 771041 29017 702211 مالیات بر واردات -بند چهارم 001011

 7/1 101444 933224 170191 مالیات بر کاالها و خدمات -بند پنجم 001411

071111 

درآمدهای ناشی از کمک های  -بخش دوم

   1 1 1 اجتماعی

 1 1 1 بیمهبند اول: حق  071011

 70/4- 900123 044147 007709 درآمدهای حاصل از مالکیت دولت -بخش سوم 091111 

 07/2 049140 04372 094304 بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی 091011

 1 1 1 بند دوم: درامد حاصل از بهره وامهای دولت 091711

 74/1 0411 749 0711 بند سوم: درامدهای حاصل از اجاره 091911 

091011 

بند چهارم: سایر درامدهای حاصل از مالکیت 

 09/0- 042470 013129 724023 دولت
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عملکرد  0911قانون  عنوان شماره طبقه بندی

 هفت ماهه

الیحه 

0011 

رشد الیحه 

به  0011

قانون 

0911 

001111 

درآمدهای حاصل از فروش کاالها  -بخش چهارم

 09/9 004421 21194 073490 و خدمات

 00/0 007712 21212 073191 بند اول: درآمدهای حاصل از خدمات 001011

 422/9 9739 971 017 درآمدهای حاصل از فروش کاالهابند دوم:  001711

041111 

درامدهای حاصل از جرایم و  -بخش پنجم

 2/0- 39771 91231 33142 خسارات

 2/0- 39771 91231 33142 بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات 041011

 72/4- 042290 30213 709012 درامدهای متفرقه -بحش ششم 021111

 72/4- 042290 30213 709012 بند اول: درامدهای متفرقه 021011

 011/2 7747271 20703 0120314 قسمت دوم: واگذاری دارایی های سرمایه ای 711111

 011/2 7747271 20703 0120314 بخش اول: واگذاری دارایی های سرمایه ای 701111

701011 

 بند اول: صادرات نفت و میعانات گازی و خالص

 701/1 0117271 41997 421092 صادرات گاز

701711 

بند دوم: فروش و واگذاری اموال منقول و 

 01/4- 741111 0337 014041 غیرمنقول

701911 

بند سوم: واگذاری طرحهای تملک دارایی های 

 1/1 01111 0 01111 سرمایه ای

 21/3 7130241 0923092 0202741 قسمت سوم: واگذاری دارایی های مالی 911111

 21/3 7130241 0923092 0202741 بخش اول: واگذاری دارایی های مالی 901111

901011 

بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع 

 07/1 0741111 117010 331111 اوراق مالی اسالمی

 1/1 411 1 411 بند دوم:  استفاده از تسهیالت خارجی 901711

 2/9- 07709 7002 09129 بند چهارم: دریافت اصل وامها  901011

 201/1 141111 747131 004320 بند پنجم: واگذاری شرکتهای دولتی 901411

901211 

بند ششم: برگشتی از پرداخت های سال های 

 73/0 02112 3913 07411 قبل

 0/2 244111 072941 270912 بند هفتم: استفاده از صندوق توسعه ملی 901211

 24/1- 0111 32123 0111 بند هشتم: سایر واگذاری های مالی 901311

 02/9 3009073 7313104 4201092 جمع  

 همان مأخذ:
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 مصارف عمومی دولت

هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش  3009معادل  0011مصارف عمومی دولت در سال 

هزار میلیارد ریال  2921از رقم یاد شده  درصد افزایش برخوردار است. 01و  2/00ترتیب از به  0911بینی عملکرد سال 

درصد( مربوط به اعتبارات تملک دارایی های  07هزار میلیارد ریال ) 01011درصد( مربوط به اعتبارات هزینه ای  22)

ارایی های مالی می شود که نسبت به درصد( مربوط به اعتبارات تملک د07هزار میلیارد ریال ) 0119سرمایه ای و 

درصد و اعتبارات  7/03درصد رشد، اعتبارات تملک دارایی های  0/02، اعتبارات هزینه ای 0911ارقام مصوب سال 

، 00تغییرات به ترتیب  0911درصد افزایش دارند نسبت به پیش بینی ارقام عملکرد سال  009تملک دارایی های مالی 

 درصد است. 071و  00

هزار  092هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با رقم  292معادل  0011اعتبارات هزینه ای الیحه بودجه 

ماهه  2ای در عملکرد اعتبارات هزینه درصد رشد را نشان می دهد. 02، بیش از  0911میلیارد تومان قانون بودجه سال 

درصد رقم قانون  21شود تا پایان سال حدود بینی میپیش ل است.هزار میلیارد ریا 0/7090با  11منتهی به شهریور 

هزار  901به بیش از  0911هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال  002تراز عملیاتی بودجه از بیش از   7محقق شود.

بدلیل اجرای  ایاین افزایش کسری هم ناشی از افزایش قابل توجه اعتبارات هزینه میلیارد تومان افزایش یافته است.

در واقع تراز عملیاتی به ارزیابی وضعیت سیاست اصالح حقوق کارکنان و همترازی بازنشستگان اعالم شده است. 

پردازد. منفی بودن این ای از منابع غیرنفتی میای در مقابل درآمدهای عمومی و پوشش اعتبارات هزینهاعتبارات هزینه

ای را پوشش دهد و برای جبران این تواند اعتبارات هزینهمومی نمیشاخص به معنای این است که درآمدهای ع

جزییات  ای و حجم دولت کاهش یابد.وضعیت یا باید اجزاء درآمدهای عمومی تقویت شود و یا این که اعتبارات هزینه

 ارائه شده است. (9این ارقام در جدول شماره )

  0011: مقایسه درآمدها و هزینه های دولت در الیحه بودجه 9جدول 

 مبالغ به هزار میلیون ریال          0911و قانون بودجه سال                                                                

 

 0011الیحه بودجه  0911قانون بودجه 
 رشد )درصد( سهم )درصد(

 0011 0011الیحه  0911قانون 

 01/1 0111 0111 9024142/1 7332110/4 درآمدها

 70/7 23/01 21/31 7021041 7104034/0 درآمدهای مالیاتی –بخش اول 

 1/11 1 1 کمک های اجتماعی -بخش دوم

 70/4- 1/31 00/91 900122/1 007707/3 درآمدهای حاصل از مالکیت دولت-بخش سوم  

 09/9 0/21 0/41 004423/3 073490/4 خدمات و فروشدرآمدهای حاصل از -بخش چهارم

 2/0- 7/21 9/01 39771 33142 درآمدهای حاصل از جرایم خسارات-بخش پنجم

 72/2- 0/11 2/01 042920/9 709012/0 درآمدهای متفرقه-بخش ششم

 02/0 0111 011/11 2921002/2 0921904/2 هزینه ها

                                                           
-4 همان   
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 0011الیحه بودجه  0911قانون بودجه 
 رشد )درصد( سهم )درصد(

 0011 0011الیحه  0911قانون 

 24/3 97/31 72/71 7132721/0 0032217/4 جبران خدمت کارکنان –فصل اول 

 47/0 2/21 2/91 034242 901011/4 استفاده از کاالها  و خدمات –فصل دوم 

 0/9 1/11 1/11 23/0 22/7 هزینه های اموال و دارایی –فصل سوم 

 00/0 1/21 1/31 02727/3 97307/2 یارانه –فصل چهارم 

 71/0- 0/21 9/41 012420/9 047943/2 کمک های بالعوض –فصل پنجم 

 91/1 71/21 90/71 0310330/4 0920940/0 رفاه اجتماعی –فصل ششم 

 99/1 72/41 91/11 0240930/3 0912277/3 سایر هزینه ها –فصل هفتم 

 9010041- 0027970- تراز عملیاتی

  

002/1 

 همان مأخذ:

است که رقم آن در الیحه  0011واگذاری دارایی های سرمایه ای بخش دوم منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد تومان قانون  012هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم بیش از  774بیش از 

ر سرجمع واگذاری دارایی های سرمایه ای، ارزش درصد رشد را نشان می دهد. د 001بیش از  0911بودجه سال 

درصدی  33فروش نفت خام و میعانات گازی رقم چشمگیر و قابل توجه است و سهم آن در مجموع این رقم بیش از 

هزار میلیارد تومان است  011بیش از  0011شده است. ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی در الیحه بودجه سال 

عملکرد این درصد رشد دارد.  741، حدود  0911هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال  42رقم حدود که در مقایسه با 

هزار میلیارد ریال اعالم شده است که در مقایسه با مدت  9/40بیش از  0911قلم از منابع عمومی دولت تا شهریور 

تواند کسری بودجه و نامناسب شدن درصد کاهش یافته است و این کاهش می 22بیش از  0913زمان مشابه سال 

 وضعیت اقتصاد را بدنبال داشته باشد.

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با  010اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در الیحه بودجه 

دارایی های سرمایه ای درصد رشد دارد. سهم اعتبارات تملک  03، بیش از 0911هزار میلیارد تومان سال  33رقم حدود 

درصد است.  04بیش از  0911درصد است و این سهم در قانون بودجه سال  07از مصارف عمومی دولت بیش از 

هزار میلیارد ریال اعالم شده  7/901حدود  0911ماهه اول سال  2ای در عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه

کل کشور، دولت و مجلس باید تالش کنند تا طرحهایی را در اولویت قرار است. با توجه به محدود بودن منابع بودجه 

با ارقامی که در الیحه در  9وجود دارد. 0011برداری از آنها تا پایاین سال دهند که با پیشرفت فیزیکی باال و امکان بهره

هزار میلیارد تومان در  71د منابع و مصارف دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است، تراز این حساب از حدوبخش 

ای توازن بین اعتبارات تملک در واقع تراز سرمایه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 070به بیش از  11قانون 

ای اعم از ای است و اگر منابع حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایهای و واگذاری دارائیهای سرمایهدارائیهای سرمایه

ای فقط برای تأمین اعتبارات تملک دارائیهای روش اموال و واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایهمنابع نفتی، ف

                                                           
 همان مأخذ: - 6
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در واقع دولت باید با توجه به ماهیت واگذاری دارائیهای  ای صفر خواهد شد.ای استفاده شود، تراز سرمایهسرمایه

عمرانی و بهبود ساختار استفاده کن که بدلیل محدودیتهای نسلی بودن آن، از این منابع برای اعتبارات ای  و بینسرمایه

در کند. ای استفاده میمربوط به منابع حاصل از درآمدهای عمومی، از این منبع برای تأمین کسری اعتبارات هزینه

 ( جزییات این ارقام درج شده است.0جدول )

 یحه بودجه: مقایسه خالصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای ال0جدول 

 مبالغ به هزار میلیون ریال                                  0911و قانون بودجه سال  0011                                                 

 

قانون بودجه 

0911 

الیحه بودجه 

0011 

 سهم )درصد(

رشد 

 )درصد(

قانون 

0911 

الیحه 

0011 0011 

 011/2 011 011 7747271 0120314 سرمایه ایواگذاری دارایی های 

 701/1 33/4 49 0117271 421092 ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی -بند اول

فروش و واگذاری اموال منقول و  -بند دوم

 01/4- 00/0 02/0 741111 014041 غیرمنقول

های های تملک داراییواگذاری طرح-بند سوم

 1/1 1/0 1/1 01111 01111 سرمایه ای

 03/7 011 011 0101901/1 321371/1 تملک دارایی های سرمایه ای

 92/1 22/2 22/0 212241/4 430039/7 ساختمان و سایر مستحدثات –فصل اول 

 00/0- 00/0 03/1 002310/1 024347/2 ماشین آالت و تجهیزات –فصل دوم 

 22/4 1/9 1/7 7241/4 0412/2 سایر دارایی های ثابت –فصل سوم 

 02/4- 1/1 1/1 93/3 27/4 استفاده از موجودی انبار –فصل چهارم 

 19/3- 1/1 1/1 3/4 092/2 اقالم گران بها –فصل پنجم 

 24/0- 1/4 7/4 4092/3 70371 زمین –فصل ششم 

 03/2- 3/4 07/0 33200/1 013343/7 سایر دارایی های تولید نشده –فصل هفتم 

 0707011/0 014120/0 ایخالص دارایی های سرمایه 

  

470/4 

 همان مأخذ:

تواند در دستیابی کشور به هدف رشد و اشتغال موثر باشد. اما بدون ای  میاجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه

مهم ترین مشکالت پیش روی طرح های تملک دارایی های شک اینگونه طرحها با مشکالتی مواجه هستند که 

 0زیر است:سرمایه ای به شرح 

 طرح رسیده است. 743/4به  0700سال گذشته از  09( در 0تعداد طرح های مندرج در پیوست شماره ) -

 رسیده است. 0913طرح در سال  230به  0934طرح در سال  004تعداد طرح های مستمر از  -

                                                           
 کل کشور 0011سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساالنه دستگاههای اجرایی بودجه سال  - 2
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دارایی های طرح به طرح های تملک  777طرح و به طور میانگین ساالنه  7102، 0913، 0932طی دوره  -

 ( است.0910-0932سال ) 2طرح تنها مربوط به  7904سرمایه ای اضافه شده است. از این تعداد 

 طرح بوده است. 000طرح با میانگین ساالنه  0003، 0912-0934مجموع طرح های خاتمه یافته طی دوره  -

 000به  0934د ریال در سال هزار میلیار 221از  0914اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به قیمت ثابت  -

 کاهش یافته است. 0912هزار میلیارد ریال در سال 

به قیمت اسمی معادل  0913-0932میانگین رشد ساالنه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طی دوره  -

 درصد بوده است. 02

سال در  04یش از به ب 0934سال  رسال د 01طول زمان اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از  -

 افزایش یافته است. 0913سال 

 ( معادل دو میلیون ریال است.0میزان تعهدات طرح های نیمه تمام مندرج در پیوست شماره ) -

هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم  219معادل  0011اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 

در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال آینده فصول حمل و  افزایش دارد.درصد  .....، 0911مصوب سال 

درصد  0/7/7درصد، کشاورزی با  2/0درصد، ارتباطات و فناوری اطالعات با  2درصد منابع آب با سهم  02نقل با سهم 

درصد از اعتبارات تملک  90ود درصد اولویت برخوردار هستند. این پنج فصل در مجموع حد 7/0و آموزش و پرورش با 

 دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص داده اند.

 با اعتبارات پیش بینی شده اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:

توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه ریلی بین المللی از طریق: برقی کردن راه آهن گرمسار، گرگان،  -

هرات برای ارتباط به افغانستان، -مرکزی و روسیه، احداث راه آهن خوافاینچه برون برای اتصال به آسیای 

آستارا به منظور اتصال به جمهوری آذربایجان و متعاقباً روسیه و امکان اتصال به -احداث راه آهن رشت

گرجستان و دسترسی به بنادر دریای سیاه، احداث راه آهن غرب کشور با هدف اتصال به عراق، راه آهن 

 بصره برای اتصال به راه آهن عراق-شلمچه

 مترو پرند با مشارکت شهرداری تهران مپیش بینی اتما -

 گلبهار-احداث مترو شهر جدید بهارستان اصفهان و احداث مترو مشهد -

 میلیارد تومان برای احداث زیرساخت ای مسکن محرومین و ایثارگران 0111پیش بینی و تامین اعتبار  -

 ب کشورتصفیه خانه فاضال 91تکمیل  -

 میلیون متر مکعب 0972سد با حجم مخزن  07سد و آبگیری  9تامین اعتبار برای تکمیل  -

 هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 73تامین آب برای  -

 هزار هکتار 071اجرای کاداستر اراضی کشاورزی  -

 کیلومتر 341بازسازی و احیا قنوات  -
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 713بع عمومی دولت را تشکیل می دهد و در الیحه بودجه رقم آن از واگذاری دارایی های مالی که قسمت سوم از منا

 0911هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال  024هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم حدود 

ابع حاصل از بند است که من 1، واگذاری دارایی های مالی دارای  0011الیحه بودجه سال  درصد رشد دارد. 20حدود 

درصد رقم واگذاری  07هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود  074فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی 

دارایی های مالی را به خود اختصاص داده است و هدف دولت از انتشار و فروش این اوراق تامین منابع مالی و 

هم دیگری از منابع مربوط به بخش م شرکت های دولتی بازپرداخت بدهی های ایجاد شده است. واگذاری سهام

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم در  14 است که رقم آن 0011واگذاری دارایی های مالی در الیحه 

این رقم  0011هزار میلیارد تومان بود. با این رقم در الیحه بودجه  07حدود  کل کشور که 0911قانون بودجه سال 

 درصد رشد دارد. 272

  0011: مقایسه خالصه واگذاری و تملک دارایی های مالی الیحه بودجه 5جدول 

 مبالغ به هزار میلیون ریال                               کل کشور 0911و قانون بودجه سال                                                        

  
  

  
قانون بودجه 

0911 

  
الیحه بودجه 

0011 

 سهم )درصد(

 

رشد 
 )درصد(

 0011 0011الیحه  0911قانون 

 21931 011911 0111 713020192 0202741 واگذاری دارایی های مالی

فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسالمی و صکوک  -0
 07911 00911 41901 0741111 331111 اجاره

 1911 1911 1911 411 411 استفاده از تسهیالت خارجی -7

 2991- 1901 1921 0770793 0912792 درسافت اصل وام ها -9

 201911 90931 2921 141111 00432099 وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولتی -0

 73901 1941 1921 0211293 07411 برگشتی از پرداختهای سالهای قبل -4

 0921 74991 00991 244111 270912 استفاده از صندوق توسعه ملی -2

 24911- 1911 1971 0111 0111 درآمد حاصل از سایر واگذاری ها -2

منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی  -3
 1911 1911 1911 19110 19110 و حقوقی

 009901 011911 011911 0119111 021111 تملک دارایی های مالی      

 97901 9921 4911 92241 72241 سهاماعتبارات موضوع واگذاری  -0

 010941 31901 34901 312011 011011 بازپرداخت اصل اوراق مشارکت -7

 070941 1901 1991 9402 0431 بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی -9

 922901 1941 1971 4121 0121 تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل -0

 739921 04901 3901 040409 91401 بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات -4

 44971     013020192 0722741 خالص دارایی های مالی      

 همان مأخذ:
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در سالهای اخیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در واگذاری دارائیهای مالی افزایش یافته است و سهم آن در 

به 0911ماهه اول سال  2درصد بود، اما در  4/93و  79حدود به ترتیب  0913و  0912واگذاری دارائیهای مالیِ سالهای 

درصد افزایش یافته است و این افزایش، بدلیل اعمال فشار حداکثری از سوی امریکا و تشدید تحریمها و  01حدود 

 ای مربوط به مقابله با این ویروس و اعمال سیاستهای حمایتی وهپاندومی شدن ویروس کرونا و پوشش دادن هزینه

 پرداختهای انتقالی به بنگاهها و خانوارها بود.

هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش  3009معادل  0011مصارف عمومی دولت در سال 

هزار میلیارد ریال  2921از رقم یاد شده  درصد افزایش برخوردار است. 01و  2/00به ترتیب از  0911بینی عملکرد سال 

درصد( مربوط به اعتبارات تملک دارایی های  07هزار میلیارد ریال ) 01011درصد( مربوط به اعتبارات هزینه ای  22)

درصد( مربوط به اعتبارات تملک دارایی های مالی می شود که نسبت به 07هزار میلیارد ریال ) 0119سرمایه ای و 

درصد و اعتبارات  7/03اعتبارات تملک دارایی های درصد رشد،  0/02، اعتبارات هزینه ای 0911ارقام مصوب سال 

، 00تغییرات به ترتیب  0911درصد افزایش دارند نسبت به پیش بینی ارقام عملکرد سال  009تملک دارایی های مالی 

 درصد است. 071و  00

 09115ماهه اول سال  7بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در 

هزار میلیارد  1/7313به  0911بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع عمومی دولت در هفت ماهه اول سال 

 2درصد برخوردار بوده است و در مقایسه با رقم  0/07ریال بالغ گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل از رشد 

درصد نسبت به رقم  3/11در همین مدت با تحقق درصد تحقق داشته است. مصارف عمومی دولت  32ماهه مصوب 

درصد  90رشدی معادل  0913ماهه سال  3هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم  2/9170مصوب معادل 

هزار میلیارد ریال ناترازی مواجه بوده  2/074داشته است. بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی بودجه عمومی دولت با 

 ده تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شده است.است که با استفا

درصد را واگذاری داراییهای  7/7درصد را درآمدها،  9/41، 0911از منابع عمومی دولت در هفت ماهه اول سال 

درآمده و  0913درصد را واگذاری دارایی های مالی تشکیل داده است که نسبت به ارقام مشابه سال  4/02ای و سرمایه

درصد  7/77درصد افزایش و واگذاری دارایی های سرمایه ای  0/707و  3/71ایی های مالی به ترتیب واگذاری دار

درصد کاهش و سهم واگذاری  7/41درصد به  2/42سهم درآمدها از  0913کاهش داشته است. در مقایسه با سال 

درصد  4/02به  4/91لی از درصد کاهش و سهم واگذاری دارایی های ما 7/7به  1/07دارایی های سرمایه ای از 

 افزایش یافته است.

 4/77درصد را درآمدهای مالیاتی و  4/22هزار میلیارد ریال درآمدهای وصول شده طی دوره مورد بررسی  2/0040از 

 4/07و درصد  9/90به ترتیب  0913درصد را سایر درآمدها تشکیل می داده است که نسبت به ارقام متناظر سال 

درصد را سایر درآمدهای مالیاتی  4/19درصد از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر واردات و  4/2شته اند. درصد افزایش دا

                                                           
 همان - 6
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درصد افزایش داشته  9/94درصد کاهش و  3، 0913تشکیل می داده است که به ترتیب نسبت به ارقام متناظر سال 

 اند.

ربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و بقیه درصد م 0/17از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، 

مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بوده است و در مورد واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای 

نکته به رغم این است که زمینه های الزم  این میلیارد ریال( وصول شده است. 0مشابه سال های قبل مبلغ ناچیزی )

ع واگذاری( برای این کار فراهم شده و از اولویت های مهم به وین نامه و دستورالعمل تعیین طرح های موض)شامل آی

 رود.شمار می

در خصوص منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی 

درصد یعنی  034ه، تحقق واگذاری شرکت های دولتی نیز ماهه مصوب محقق شد 2درصد بیشتر از پیش بینی  3/24

میلیارد ریال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عمل آمده  072940برابر رقم مصوب بوده است. همچنین  4حدود 

 است.

نه درصد را اعتبارات هزی 9/21، 0911هزار میلیارد ریال عملکرد مصارف عمومی در هفت ماهه اول سال  7/7911از 

درصد را اعتبارات تملک دارایی های مالی تشکیل  4/2درصد را اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و  7/09ای، 

درصد، اعتبارات تملک دارایی های  2/79، اعتبارات هزینه ای 0912به ارقام متناظر سال  تمی داده است که نسب

 درصد افزایش داشته اند. 0/21 درصد و اعتبارات تملک دارایی های مالی 2/90سرمایه ای 

به اعتبارات هزینه ای ملی بوده که نسبت به رقم مشابه سال  درصد مربوط 0/37از اعتبارات هزینه ای پرداخت شده 

درصد مربوط به اعتبارات هزینه ای استانی بوده با رشد حدود یک  0/9درصد افزایش داشته است.  3/92معادل  0913

درصد افزایش نسبت به رقم  2/71درصد مربوط به اعتبارات متفرقه هزینه ای بوده با  01درصد نسبت به سال قبل، 

 2درصد کاهش نسبت به  2/0درصد مربوط به سایر اعتبارات هزینه ای بوده است با  4/7و همچنین  0913مشابه سال 

 2/00ه تنخواه گردان این اعتبارات و هزار میلیارد ریال مربوط ب 1/11، از سایر اعتبارات هزینه ای، 0913ماهه اول سال 

 ( قانون مدیریت بحران بوده است.02( و )02ریال مربوط به پرداختی موضوع مواد )

هزار میلیارد ریال بوده است که  1/913تملک دارایی های سرمایه ای در دوره مورد بررسی معادل  تپرداخت اعتبارا

درصد افزایش دارد. از مبلغ  71، معادل 0913ت مشابه سال درصد مصوب هفت ماهه می باشد و نسبت به مد 2/22

 9/20هزار میلیارد ریال مربوط به طرح های استانی،  02هزار میلیارد ریال مربوط به طرح های ملی،  739پرداخت شده 

ه ای بوده هزار میلیارد ریال مربوط به سایر پرداخت های سرمای 2/2هزار میلیارد ریال مربوط به ردیف های متفرقه و 

 است.

هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت سررسید اسناد  712هزار میلیارد ریال پرداخت تملک دارایی های مالی نیز  773از 

هزار میلیارد ریال برای سایر اقالم اختصاص یافته در حالی که در خصوص اعتبارات مصوب  77خزانه اسالمی و 

( قانون اساسی و اوراق تسویه 00انون اجرای سیاست های کلی اصل )( ق71موضوع واگذاری سهام موضوع ماده )

 مبلغی پرداخت نگردیده است.
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 0/100نشان می دهد که کسری تراز عملیاتی به حدود  0911بررسی ترازهای اساسی بودجه در هفت ماهه اول سال 

درصد نسبت به دوره مشابه  3/00بوده و درصد بیشتر از هفت ماهه مصوب  2/1هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که 

میلیارد ریال بوده است که به مفهوم   -2/990سال گذشته افزایش نشان می دهد. تراز دارایی های سرمایه ای معادل 

هزار میلیارد ریال کمتر از تولید دارایی های جدید بوده است که  2/990این است که میزان واگذاری دارایی های موجود 

هزار  7/02با  0913ماهه سال  2بر کسری تراز عملیاتی افزوده است. تراز دارایی های سرمایه ای در  این کسری

درصد نسبت  041هزار میلیارد ریال ، حدود  0/0041میلیارد ریال کسری روبه رو بود. تراز دارایی های مالی نیز با مبلغ 

هزار میلیارد ریال  2/074زاد دارایی های مالی معادل به رقم مسابه سال گذشته افزایش داشته است. بدین ترتیب ما

 کمتر از کسری تراز عملیاتی و تراز دارایی سرمایه ای بوده که از محل تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شده است.

 0011بخش صنعت در الیحه بودجه 

)بدون  بخش در ارزش افزودهصنعت در اقتصاد ایران از جمله بخش های مهم و پیشران محسوب می شود و سهم این 

 91درصد اعالم شده است. در ایجاد اشتغال سهم بخش مذکور برجسته است و حدود  04به میزان  0913نفت( در سال 

درصد شاغالن کشور در بخش صنعت مشغول فعالیت هستند. بخش صنعت اگر رونق پیدا کند، این قابلیت را دارد که 

ند و برای حصول به این موضوع در برنامه ها و برخی اسناد فرادستی اهدافی کشور را از حالت تک محصولی خارج ک

تصویب و در نظر گرفته شد. بدون شک دستیابی به این اهداف به همراهی سطوح مختلف اثرگذار نیاز دارد که ثبات 

 متغیرهای اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب و ... از جمله آنهاست.

لیل تحریم های بین المللی وضع شده فضای مناسبی برای فعالیت نداشت و از منظر به د 0913بخش صنعت در سال 

تامین مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و سرمایه ای در شرایط نامناسبی قرار گرفت. از منظر قیمت گذاری، دولت در بازار 

با رشد منفی  0913سال برخی از کاالهای صنعتی دخالت کرد و مجموع این سیاست ها باعث شد بخش صنعت در 

درصد اعالم شده  0/1نیز نرخ رشد بخش صنعت کشور منفی  0911درصدی مواجه شود. در سه ماهه اول سال  3/0

 است.

تر ذکر شد، بخش صنعت با توجه به نقشی که در اقتصاد دارد به منظور خروج از این وضعیت به ن طوری که پیشاهم

دارد. قانون بودجه سالیانه از جمله ابزارهایی محسوب می شود که در تحقق این  برنامه ریزی و تعیین هدف مناسب نیاز

هدف می تواند مؤثر و مفید باشد. لذا در این قسمت از گزارش متغیرهایی که بر بخش صنعت اثرگذار هستند را احصاء و 

 در مورد آن ها مباحثی ارائه می شود.

 کل کشور 0911( قانون بودجه سال 03بند )الف( تبصره )

و  0912که در سالهای  0911(قانون بودجه سال 03مطابق برنامه ریزی به عمل آمده، دولت برای بند )الف( تبصره )

حوزه را با همکاری دستگاه های اجرایی تعیین کرد و به استانداریها ابالغ شد. در قالب  00نیز مصوب شده بود،  0913

هزار نفر بود. بدین  721ود و سهم صنعت و معدن از این میزان اشتغال شغل ایجاد ش 0112903این برنامه قرار بود 

هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخته  019منظور مقرر گردید از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود 

هزار میلیارد  71شود. برای کاهش نرخ سود تسهیالت تلفیقی از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود 
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هزار میلیارد ریال به صورت کمک بالعوض برای برنامه  72ریال یارانه نرخ سود تسهیالت تعیین شد. همچنین حدود 

هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده برای اجرای برنامه های مصوب  91های مورد نظر اختصاص یافته. حدود 

هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد و بر اساس گزارش های  22هم حدود تعیین شد. از منابع عمومی بودجه کل کشور 

هزار میلیارد  22درصد یعنی رقم  07هزار میلیارد ریال که  97از این میزان مبلغ حدود  0911دریافتی تا اواخر تیر ماه 

، 0911لغایت  0912ای ( قانون بودجه سال ه03ریال تخصیص داده شد. برای تحقق هدف مربوط به بند )الف( تبصره )

 برنامه های تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن به شرح جدول زیر است:

 برنامه های تولید و اشتغال وزارت صمت و نحوه تامین مالی آن)میلیارد ریال( -6جدول

 برنامه

تسهیالت از 

محل منابع 

 بانکی

تسهیالت ریالی 

 صندوق 

 توسعه ملی

جمع کل 

 تسهیالت

یارانه سود 

 تسهیالت

کمک های 

فنی و 

 اعتباری

اشتغال 

 )نفر(

تسهیالت برنامه تکمیل طرح 

 تمامهای نیمه
71011 71011 01703 9030 - 071320 

تسهیالت برنامه بازسازی و 

 نوسازی
9470214 9470214 21094 4422 - 40201 

 32071 - 0041 11202 04979 04979 تامین سرمایه گردش واحدها

صنعت و توسعه خوشه های 

 خدمات کلینیکی
- - - - 022 0111 

 721111 022 01700 710711 4,011201 4,011201 جمع کل

 های تولید و اشتغال برپایه سیاستهای کلی برنامه اقتصاد مقاومتیهای برنامهمأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش

هزار میلیارد  24در بخش صنعت در مجموع حدود منتشر شده است  70/3/0911مطابق آخرین گزارش عملکرد که در 

تومان برای برنامه های تکمیل طرح های نیمه تمام، بازسازی و نوسازی و تامین سرمایه در گردش واحدها پرداخت 

میلیارد ریال( توسط سازمان برنامه و بودجه  0022درصد از اعتبارات پیش بینی شده )معادل  91شده است. عالوه براین 

میلیارد ریال آن در قالب یارانه  9931خصیص داده شده است که بر اساس آخرین عملکرد دریافتی، میزان کشور ت

میلیارد ریال در قالب کمک بالعوض جذب شده است. جزئیات آن در جدول زیر  30کاهش نرخ سود تسهیالت و حدود 

 ارائه شده است.

 )میلیارد ریال(20/8/0911اشتغال در بخش صنعت خالصه عملکرد پرداخت تسهیالت برنامه تولید و  -7جدول

 

 عنوان زیر برنامه

 میزان اشتعال )نفر( پرداخت شده منعقده برنامه ریزی شده

برنامه ریزی  مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 شده

 عملکرد

تسهیالت برنامه تکمیل طرح 

 های نیمه تمام

7122 01703 971 74021 792 00920 071327 01020 

تسهیالت برنامه بازسازی و 

 نوسازی

7024 21094 092 3919 13 0210 40201 2910 
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 001101 32071 03131 371 29232 121 11202 - تامین سرمایه گردش واحدها

 072403 721110 20121 0020 012741 0004 710711 0790 مجموع

 (03عملکرد تبصره) مأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش

میلیارد ریال تسهیالت  710711عملکرد منابع برنامه های رونق تولید و اشتغال بخش صنعت نشان می دهد در مجموع 

برای زیر برنامه های تسهیالت برنامه تکمیل طرح های نیمه تمام، تسهیالت برنامه بازسازی و نوسازی و تامین 

میلیارد ریال یارانه سود  01700خت این تسهیالت مبلغ سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است و برای پردا

درصد از کل مبلغ یارانه در دو مرحله پرداخت شده است. دیگر برنامه این  01تسهیالت در نظر گرفته شده است که 

درصد  71میلیارد ریال کمک ها فنی و اعتباری است که  022بخش توسعه خوشه های صنعت و خدمات کلینیکی با 

 میلیارد ریال منابع مزبور جذب شده است. 30جرای آن پرداخت شده که مبلغ حدوداعتبار ا

نشان می دهد. بر اساس  00/3/0911جدول زیر عملکرد پرداخت تسهیالت برنامه های بخش صنعت را تا تاریخ 

این تعداد پرونده درخواست تسهیالت در سامانه هماهنگ ثبت شده است. در مجموع از  0033اطالعات موجود تعداد 

 7110میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته بررسی،  701094مورد با مبلغ  9709بنگاه ثبت نامه شده تا تاریخ مذکور، 

میلیارد ریال  042177پرونده با مبلغ  7142میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته استانی است،  027144مورد با مبلغ 

مورد با مبلغ  0094میلیارد ریال در حال تکمیل مدارک،  079029پرونده با مبلغ  0422به شعبه بانک ارجاع شده است، 

میلیارد  20411مورد تسهیالت به مبلغ  0741میلیارد ریال در مرحله پرداخت تسهیالت است و در مجموع  014342

 ریال تسهیالت پرداخت شده است.

 عملکرد اجرای برنامه های بخش صنعت و معدن -8جدول

 مبلغ )میلیارد ریال( تعداد پرونده عنوان مرحله ردیف

 659923 8844 تشکیل پرونده 1

 519162 6586 کمیته بررسی 5

 155922 5991 کارگروه استانی 6

 125555 5523 ارجاع به شعبه بانک 8

 156836 1235 تکمیل مدارک 2

 152423 1862 بررسی و تصویب 3

 51259 1529 پرداخت تسهیالت 5

 4523 91 نظارت 4

 های تولید و اشتغال برپایه سیاستهای کلی برنامه اقتصاد مقاومتیهای برنامهمأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش       

 0011بررسی تبصره های الیحه بودجه 

های مختلف  تبصره های تجویزی احکام متنوعی وجود دارد که در صور ت اجرا می تواند اثر مناسبی در بخش بین در

 :اقتصادی از جمله حوزه تولید بر جای بگذارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود
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 به گازی خالص صادرات و گازی میعانات و نفتی درآمدهای از درصد 0094 صرفا تخصیص 0 تبصره در 

 آینده ایران در خارجی شرکتهای گذاری سرمایه عدم و ها تحریم علیرغم گاز ملی شرکت و نفت ملی شرکت

استفاده از اعتبارات  0و در بند و تبصره  .میکند مواجه جدی محدودیت با را حوزه این در گذاری سرمایه

اسنادی داخلی صرفا به شرکتهای دولتی مرتبط با وزارت نفت محدود شده است در صورتیکه باید در بخشهای 

 مختلف این امکان  باید فراهم شود.

 ذاری های شرکتهای دولتی توثیق سهام این نوع شرکتها نزد بانکها و موسسات مالی در راستای تسهیل واگ

 ممنوع شده است.  که می تواند مسیر خصوصی سازی را تسهیل کند

  میلیارد دالر توسط بانکها به طرحهای توسعه ای و زیربنایی  9ریالی به میزان  –اجازه اعطای تسهیالت ارزی

در صورت تحقق فرصت مناسبی را می تواند برای اقتصاد   0در تبصره بخش صنعت و معدن و بخش برق 

 فراهم آورد.

  میلیارد یورو از صندوق توسعه برای طرحهای آبیاری، نیروی مسلح، طرحهای نوآورانه در تبصره  793برداشت

 پیش بینی شده است. 0

 داخل در این تبصره  به تخصیص  تاکید بررعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی برای حمایت از ساخت

 اعتبارات در راستای ارتقا توان داخل می تواند اثر  فراوانی داشته باشد

  هزار میلیارد تومان جهت اجرای طرحهای  294اجازه به شرکتهای دولتی جهت انتشار اوراق مالی به میزان

از اوراق فروش نرفته به طلبکاران از هزار میلیارد تومان  79دارای توجیه فنی و اقتصادی در اجازه واگذاری 

 جمله پیمانکاران، مشاوران 

  جهت پرداخت بدهی های قطعی شده  0019هزار میلیارد تومان تا سررسید  71صدور اسناد خزانه به میزان

 دستگاه های اجرایی و طلبکاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی

 دهی آنها به بانکها که به عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانکها امکان تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با ب

 منظور میشود 

  انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط بیمه مرکزی و بیمه بازرگانی جهت پوشش در بیمه حوزه

 خطرپذیر

  سرمایه گذاری در  میلیارد تومان اوراق توسط شزکتهای تابعه وزارت خانه صمتف نفت و نیرو جهت 941انتشار

 طرحهای میادین مشترک نفت و گاز

  ریالی توسط وزارت نفت برای بازپرداخت بدهی های سررسید شده  –میلیارد دالر اوراق ارزی  9انتشار

 قراردادهای بیع متقابل

 اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تاسیس نهادهای واسط ناشر برای انتشار اوراق بهادار ارزی و 

 4مولدسازی داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسالمی در بند ک تبصره 
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  در زمان مقرر تسلم کرده اند در  0932-12قطعی کردن اظهارنامه های مودیان مالیاتی که پرونده خود را بین

 فرصت مناسبی برای بسته شدن انبوه پرونده های در دست بررسی خواهد بود. 2تبصره 

 مقرر گردیده است تا زمانی که دستگاه کارفرما مالیات بر ارزش افزوده پیمانکار را نپرداخته  2صره در بند ل تب

 باشد سازمان امور مالیاتی حق درخواست مالیات بر ارزش افزوده را ندارد

  میلیارد تومان توسط وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل در قالب کمک های بالعوض  311اختصاص

 03شده و یا تسهیالت ترجیحی در تبصره  وجوه اداره

 گیری و پیشنهادهانتیجه

المللی کل کشور براساس یک سلسله فروضی تنظیم شد که با توجه به فضای سیاسی و بین 0011الیحه بودجه سال 

به موجود امکان عدم قطعیت آن زیاد است. یکی از فروض در نظر گرفته شده در الیحه لحاظ کردن صادرات نفت خام 

بینی شده برای دنیا و مازاد میلیون بشکه در روز است که با توجه به پایین بودن نرخ رشد اقتصادی پیش 9/7میزان 

تقاضایی که در بازار جهانی نفت وجود دارد احتمال حصول آن کار چندان راحتی نیست. عالوه براین در حال حاضر 

ع بسیار جدی برای دستیابی به این هدف است که بشرط تحریمهایی که به کشور تحمیل شده است، یکی از موان

آید به کم این فضا برای ایران فراهم خواهد شد که این هم به نظر میالمللی کمهای سیاسی در عرصه بینگشایش

 بینی وجود داشته باشد اجرای آن برای نیمه دوم سال خواهد بود.نخواهد رسید و اگر هم این خوش 0011بودجه سال 

 راستای استفاده بهینه از منابع بودجه پیشنهادهای ذیل ارایه می شود:در 

با توجه به کاهش اعتبارات واقعی طرحهای سرمایه گذاری نسبت به سال قبل سازمان برنامه و بودجه گزارشی از 

اساس  وضیعت طرحهای عمرانی که تکمیل کننده زنجیره ارزش در بخشی از صنایع ارایه کند تا تخصیص اعتبار بر

 اولویت تخصیص یابد

با توجه به شرایط ناشی از شرایط کرونا زمان قراردادها و تسهیالت اعطاشده توسط بانک ها  براساس تعداد روز های 

 قرمز و نارنجی تعدیل شود و تعدیل قراردادها نیز براساس میانگین  تورم سه سال گذشته بصورت گیرد

های مالیاتی شرکتها را با طلب قطعی شده آنها از شرکتها و موسسات  در راستای تحرک بخشی  امکان تهاتربدهی

دولتی را فراهم و با تضمین نهادهای توسعه ایی مرتبط امکان انتشار اوراق مالی توسط شرکتهای بخش خصوصی مورد  

 .تایید توسط تشکل مربوطه را فراهم آورد


