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 كل كشور 1399بررسي اليحه بودجه سال 

 گيرينكات مهم و محورهاي تصميم. 1
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 چكيده

آنكه پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي اصالح ساختار رغم به در طول يک سال و نيم گذشته

 1399اليحه بودجه سال  متأسفانهاما  ،ه مزمن دولت مطرح شده استبودجه و مديريت كسري بودج

شده است. ارائه  و بدون اعمال اين اصالحات ساختاري تهيه و به مجلس 1398مشابه اليحه بودجه سال 

توسط مركز  1398سال گذشته و در جريان بررسي اليحه بودجه سال  در گزارشي كه با همين عنوان

كارهاي ها منتشر شده بود ضمن تبيين داليل و الزامات اصالحات ساختاري در بودجه، راهپژوهش

مدت و بلندمدت( براي انجام اصالحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مديريت كسري مختلفي )كوتاه

 برخي از اين موارد عبارت بود از: 1.بودشده ارائه  بودجه دولت

 ،هاي غيرضرورهاي مالياتي و حذف معافيتساماندهي معافيتـ 

 ،هاي بانكي شخصي و تجاري جهت جلوگيري از فرار مالياتي و رفتارهاي سوداگرانهتفكيک حسابـ 

 با) بودجه در( گيريتصميم قابل) غيراجباري و( ضروري) اجباري هايهزينه تفكيک و شناساييـ 

  ،(نهايي نفعذي به پرداخت سازوكار از استفاده

 ،رهزينههاي پُهاي عملياتي كاهش هزينه براي دستگاههاي عمومي دولت و تهيه برنامهكنترل هزينهـ 

 ،هاكاري بين دستگاهحذف موازيـ 

 ،ايآغاز اصالحات پارامتريک در حوزه بازنشستگي و بيمهـ 

 ها،هاي در اختيار صندوقو سرمايه هاافزايش بازدهي شركتـ 

 ،موجود هايكاريموازي و هاناهماهنگي از جلوگيري جهت حمايتي هايسياست ساماندهيـ 

 ،عمراني هايطرح اجراي و انتخاب رويه تغيير و عمراني هايطرح سريع واگذاري براي زمينه كردن فراهمـ 

 ،نهادهاي عموميهاي دولتي و گذاري شركتساماندهي سرمايهـ 

 ،ها در خزانهتمركز كليه منابع شركتـ 

 هاي بانكي،ماليات بر سود سپردهـ 

 ،ماليات بر عايدي سرمايه )امالك(ـ 
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 ،هاي لوكسماليات بر خانهـ 

 ،جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغلـ 

 ماليات بر مجموع درآمد. ـ 

ته چارچوب اصالحات ساختاري بودجه بسجمله مطالعات مختلفي ازدولت نيز طي سال جاري در 

را  1399ل توانست بودجه سامي پيشنهادي مناسبي براي اصالحات بودجه تهيه كرده بود كه اعمال آنها

ر منابع و اصالح جدي د تقريباًدهد، مي نشانها اما بررسي ت از چارچوب اليحه فعلي قرار دهد،متفاو

ه و دچار تهيه شد 1398مشابه اليحه بودجه سال  1399دجه سال مصارف بودجه انجام نشده و اليحه بو

ن دارد آقابل توجهي در حوزه منابع است. بررسي كارشناسي اليحه بودجه حكايت از هاي برآورديبيش

حال حاضر براي اصالحات ساختاري بودجه رغم مطالعات كارشناسي خوبي كه دربه واقعدر كه

قرار دارد، در عمل توجه كافي به اين پيشنهادات  شوراي اسالمي روي ميز دولت و مجلس

 برآورد منابعبيشتوجهي، حجم باالي اصالحي انجام نشده است. يكي از پيامدهاي مهم اين بي

د رويكرها اصالح در اليحه تقديمي دولت بوده است. بر اين اساس پيشنهاد اوليه مركز پژوهش

هاي اصالحات . شايان ذكر است با عنايت به آماده بودن بستهتوسط دولت است تنظيم اليحه

 سرعت تهيه و به مجلس ارسال گردد.تواند بهساختاري، اليحه اصالحي مي

شود پيشنهاد مي شوراي اسالمي توسط مجلس كل كشور 1399بودجه  كليات اليحهتأييد  در صورت

و رابطه  اين اصالحات در سه حوزه منابع، مصارفانجام شود. با كمک و همكاري مؤثر دولت اصالحاتي 

 بودجه و نفت عبارتند از:

 در حوزه منابع  اصالحاتالف( 

 بانكي هايسپرده كالن سودهاي بر ماليات معافيت فذح  

 (تجاري و)شخصي  بانكي هايحساب تفكيک 

 مشاغل از برخي مالياتي فرار از جلوگيري 

 مالياتي هايمعافيت ساماندهي 

 اقتصادي ويژه و آزاد مناطق افزودهارزش بر ماليات حذف 

 لوكس هايخانه از ماليات اخذ هدف با امالك انتقالونقل ماليات كردن پلكاني 

  بر مجموع درآمد  ياتمال 

  (سهام و امالك) سرمايه عايدي بر ماليات 

 زمين ارزش بر ماليات (LVT) 

  



 

 

 

 ب( اصالحات در حوزه مصارف

هاي اجباري منظور شناسايي و تفكيک هزينهنهايي به نفعذيسياست پرداخت به كامل و دقيق . اجراي 1

 گيري( در بودجه )ضروري( و غيراجباري )قابل تصميم

 1هاهزينه بازنگري سازوكار از استفاده باهاي عمومي دولت . كنترل هزينه2

 هاكاري بين دستگاه. حذف موازي3

 برداري كامل از سامانه ستادمعامالت دولت با بهره. مديريت هزينه در 4

 ج( بازآرايي نحوه استفاده از منابع نفتي در بودجه

 

 مقدمه

 .پردازدمي كشور كل 1399 سال بودجه اليحه گيريتصميم محورهاي و مهم نكات بررسي به گزارش اين

همچنان بدون  اليحه بودجه، سال از اعمال محدوديت بر صادرات نفت كشور دوگذشت حدود رغم به

مي تقديم شده است. اين ي گذشته به مجلس شوراي اسالهاسالاجراي اصالحات اساسي و طبق روال 

گزارش نكات مهم و محورهاي  شده در ارائههاي توصيه عمده توانمي نحوي است كهمسئله به

ارائه هاي بهتر با توجه به توصيهعبارت به .كردتكرار  مجدداًرا  1398گيري اليحه بودجه سال تصميم

راهكارهاي كارشناسي براي مديريت كسري رسد مينظر به شده توسط مراكز پژوهشي مختلف،

ولي نبود اراده و توان اجرايي كافي در كنار  ،ريزي وجود داشتهبودجه و اصالح ساختار بودجه

اصالحي شده هاي سياستنفوذ مختلف، مانع از اجراي و ذي نفعذيهاي هاي گروهمقاومت

، 1399 در رابطه با اليحه بودجه سالگيري محورهاي تصميمترين مهم در ادامه ضمن بررسياست. 

انجام اصالحات در منابع، مصارف و بازآرايي رابطه نفت و بودجه ارائه  برخي محورهاي پيشنهادي براي

 شده است. 

 

   1399در اليحه بودجه سال تصوير كالن منابع و مصارف عمومي  .1

 ارقام اين مقايسه به 1399 سال بودجه اليحه كالن ارقام از تصويري ارائه ضمن 1 جدول و 1 نمودار در

 .است شده پرداخته مصارف و منابع تفكيک به 1398 سال بودجه قانون در متناظر ارقام با

 

 
 

                                                 

1. Spending Riview 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

4 

   1399بودجه سال  اليحه كالن تصوير. 1 نمودار

 (ريال ميليارد)هزار  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ريال ميليارد هزار 19887 حدود كشور كل بودجه شود،مي مشاهده 1 نمودار در كه طورهمان

 هايشركت بودجه را آن چهارمسه و عمومي بودجه را آن چهارميک حدود كه است شده بينيپيش

 كه است ريال ميليارد هزار 5638 حدود كشور عمومي بودجه منابع 1.دهدمي تشكيل هابانک و دولتي

 درآمدهاي را آن ريال ميليارد هزار 792 حدود و دولت عمومي منابع را آن ريال ميليارد هزار 4846 حدود

 2.610رد ريال( از سه جزء درآمدها )هزار ميليا 4.845منابع عمومي دولت ) .دهدمي تشكيل اختصاصي

هاي مالي هزار ميليارد ريال( و واگذاري دارايي 988اي )هاي سرمايههزار ميليارد ريال(، واگذاري دارايي

است، ههاي مالي مانند سهام شركتهزار ميليارد ريال( كه عمدتاً استقراض و فروش دارايي 1.247)

تشكيل شده است.

                                                 
ها را هاي دولتي )جريان درآمد و هزينه شركتزدن رقم بودجه عمومي دولت با رقم بودجه شركت. از ديدگاه فني جمع 1

نظر گرفته شده  اما اين رويه طبق قانون محاسبات عمومي معمول است، همچنين رقم در ،دهد( صحيح نيستنشان مي
 است كه در صورت اعمال اين ارقام كاهش خواهد يافت. ها داراي مالحظاتيبراي بودجه شركت

 بودجه كل كشور

19887 

 درآمدهاي اختصاصي

792 
 

 بار منظور شدهكسر اقالم دو

590 

 منابع عمومي دولت

4845 

 

 دولتي هايشركت بودجه

14.839 

 بودجه عمومي دولت

5638 

 

 هاي ماليواگذاري دارايي

124 

 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي

988 

 

 درآمدها

2610 

 



 

 

 

 

 1399 سال بودجه اليحه و 1398 سال در مصارف و منابع كالن ارقام از تصويري. 1 جدول

 منابع

قانون 

سال 

1398 

 عملكرد بيني پيش

ارائه شده توسط سازمان برنامه 

در سقف مصوب سران قوا براي 

 1398بودجه 

اليحه 

 سال

1399 

رشد نسبت 

 به قانون

 )درصد(

 رشد نسبت 

 بيني عملكردبه پيش

ارائه شده توسط 

 سازمان

 )درصد(

 مصارف

قانون 

سال 

1398 

 عملكرد بيني پيش

 ارائه شده توسط 

سازمان برنامه در سقف 

مصوب سران قوا براي 

 1398بودجه 

اليحه سال 

1399 

رشد نسبت 

 به قانون

 )درصد(

 رشد نسبت 

 بيني عملكردبه پيش

ارائه شده توسط 

 سازمان

 رصد()د

 3113 3524 هاهزينه 6/31 3/9 2610 1984 2389 درآمدها
3672 

(3998) 

2/4 

(5/13) 

0/18 

(4/28) 

واگذاري 

هاي دارايي

 ايسرمايه

1585 601 
988 

(1247) 

7/37- 

(21-) 

4/64 

(107) 

تملک 

هاي دارايي

 ايسرمايه

669 430 703 1/5 5/63 

واگذاري 

 هاي ماليدارايي
510 510 1247 5/144  5/144 

تملک 

هاي دارايي

 مالي

293 316 470 4/60 7/48 

جمع منابع 

 عمومي دولت
4484 

3095 

 3860)با استفاده از ساير منابع به 

 افزايش يافت(

4845 

(5104) 

1/8 

(8/13) 

5/56 

(9/64) 

جمع مصارف 

 عمومي دولت
4486 3859 

4845 

(5171) 

0/8 

(3/15) 

6/25 

(4/34) 

 هزار ميليارد ريال  259 بايستن ميدر نظر گرفته شوند. بنابراي بايست اين ارقام نيزه است براي انجام مقايسه دقيق ميمنتقل شد «14»با توجه به اينكه بخشي از منابع و مصارف بودجه عمومي به جدول تبصره  :توضيح

   پس از اعمال اين تغييرات صورت پذيرد. ارقام داخل پرانتز با در نظر گرفتن اين مالحظه محاسبه شده است.ميليارد ريال به سمت مصارف افزوده شود و مقايسه  هزار 326به منابع و 
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 ارقام منابع و مصارف عمومي دولت به تفكيک اجزاي اصلي آن ارائه شده است.  2در جدول 
 

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

 مصارف منابع

 482                     . منابع حاصل از نفت و گاز1

 براي صندوق(درصد  36)با احتساب سهم 

روش و واگذاري اموال منقول منابع حاصل از ف .2

 495                                             منقولو غير

  1950             درآمدهاي ماليات و گمرك .3

 1247                                           . استقراض4

 880                                    انتشار اوراق      

 300             استقراض از صندوق توسعه ملي      

 671                                                     . ساير4
  
  
  
  
  
  
  
  

  3672                                           اي. اعتبارات هزينه1

 حكم پرداخت ـ جبران خدمات كاركنان دولت )فصل اول

 1134                                                         (كاركنان

 1306            بازنشستگي و رفاه اجتماعي )فصل ششم(حق 

 507                                   صندوق بازنشستگي كشوري

  344                     سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح

  0 ها(ارانهي)منتقل شده به                       سازمان بيمه سالمت

  455                                شاغلين و ساير مواردحق بيمه 

 262                      )فصل دوم( استفاده از كاالها و خدمات

  91             ها و كمک بالعوض )فصل چهارم و پنجم(يارانه 

  87    (نيروهاي مسلحهاي هزينه عمدتاًـ  )فصل هفتمها هساير هزين

 703                 ايهاي سرمايهتملك دارايي. اعتبارات 2

 446                          (1هاي عمراني ملي )پيوست طرح 

 128                                 هاي عمراني استانيطرح 

 128                                        هاي متفرقهرديف 

 470                       ماليهاي . اعتبارات تملك دارايي3

 400                                       بازپرداخت اصل اوراق  

 70                                                                        ساير

 4845                                                 جمع مصارف 4845                                            جمع منابع

 .1399اليحه بودجه سال  مأخذ:

 

 1399 سال گيري در اليحه بودجهمحورهاي تصميمترين مهم .2

 1399 سال بودجه تهيه و تصويب رويكرد .2-1

قابل تصور است.  1399سال  مالي دولت، دو رويكرد براي تدوين و تصويب بودجههاي با توجه به مضيقه

زايش درآمدهاي صورتي كه با افه رويكرد اول اقدام براي انجام اصالحات در منابع و مصارف بودجه است. ب

اين رويكرد  1.ها، وابستگي بودجه به نفت كاهش يافته مشكل كسري بودجه مديريت شودسالم و كاهش هزينه

لحاظ اجرايي نيازمند اهتمام گرفت، هرچند بهمي كار دولت قرار در دستورها كه بايد از ابتداي بازگشت تحريم

 لحاظ كارشناسي قابل دفاع است، كمتر مورد توجه قرار گرفت.جدي دولت به اين امر بوده و به

                                                 

 هاي مجلس مطرح شده است.هاي مختلفي توسط مركز پژوهشرشاقدامات قابل انجام در اين رابطه در گزا .1



 

 

 

هيه و تبودجه و  و مصارفمنابع )حاصل از صادرات نفت و ساير منابع( تنظيم صوري رويكرد دوم 

خواهد نتحقق  در عمل بودجه و مصارف منابع در اين رويكرد اگرچهتصويب بودجه بر اين اساس است. 

طول سال اقدام  تخصيص يا اصالح بودجه در مراجع ديگر در زاراببا استفاده از  توانداما دولت مي يافت،

 ضر بررسي و تصويب بودجه نقحقوق قوه مقننه د عمالً رويكردبا اين  به اصالح بودجه كند.

 گردد.مي

 

 1399 سال . منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز در اليحه بودجه2-2

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

 هاي پيشض تا چه ميزان با واقعيتبيني كرده است و اين فرودولت با چه فروضي منابع نفتي را پيش

از  ي گذشته منابع حاصلهاسالرغم به 1399گفتني است در اليحه بودجه سال  .رو همخواني دارد

دي )هدفمن «14»تبصره ع جدول فروش داخلي ميعانات گازي از منابع عمومي خارج شده و به مناب

 ها( منتقل شده است.يارانه

 

 ريالي فروض در نظر گرفته شده براي محاسبه منابع  .3جدول 

 گاز و ميعانات گازي ،حاصل از صادرات نفت

 واحد مقدار عنوان

 درصد  سهم صندوق توسعه ملي از صادرات

 درصد 16 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 )ساليانه( خالص صادرات گاز

 دالر  )فوب( قيمت نفت

 ميليارد دالر ميزان واگذاري ارز به نرخ ترجيحي

 تومان  نرخ ارز ترجيحي

  مانده ارز دولتينرخ ارز براي باقي

 (تومان عنوان شده است 8500مازاد )نرخ اعالمي براي فروش ارز 
 تومان

 

ز صادرات فروض در نظر گرفته شده در اليحه بودجه براي محاسبه منابع ريالي حاصل ا 3در جدول 

در اليحه  م حاصل از منابع نفتيارقا برمبناي فروض فوق نفت، گاز و ميعانات گازي آورده شده است.

 است.  محاسبه و ارائه شده 4 در جدول 1399 سال بودجه
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 درآمدهاي حاصل از فروش نفت و سهم دولت، .4جدول 

 )طبق فروض اليحه( صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت و گاز

 ميليون دالر/ هزار ميليارد ريال() 

 عنوان
 كل منابع

 )ميليون دالر(

 سهم مناطق

 خيزنفت

 يافتهو كمتر توسعه

 سهم

 دولت

استقراض 

 از صندوق

 توسعه ملي

 سهم

 صندوق

 توسعه ملي

 سهم

 شركت ملي

 نفت يا گاز

9202   صادرات نفت و ميعانات

640  خالص صادرات گاز

 جمع صادرات نفت،

گاز  صادرات ميعانات و خالص

 )دالر(

 5603

 ص صادرات گازلميعانات و خامجموع نفت، 

)هزار ميليارد ريال(
485303 

  788 )هزار ميليارد ريال( مجموع

 

ال ه شده در اليحه بودجه سفروض در نظر گرفت براساس ،گونه كه در جدول فوق مشخص استهمان

 50يمت ق ميليارد دالري، 4 گاز در روز نفت و ميعانات، خالص صادراتميليون بشكه  1صادرات ) 1399

ناطق )با احتساب سهم م درصدي صندوق توسعه ملي( درآمد ارزي سهم دولت 36دالري نفت خام و سهم 

 ستقراض كردهاواحد درصد از سهم صندوق را  16عالوه دولت . بهميليارد دالر خواهد بود 11خيز( حدود نفت

 4200ن را با نرخ ميليارد دالر آ 5/10به سياست حمايتي اعالمي، ميليارد دالر(. با توجه  56/3)معادل  است

ع حاصل از اين توماني واگذار خواهد شد. مجموع مناب 8500توماني واگذار خواهد كرد و مابقي نيز با نرخ 

ذيل  210101هزار ميليارد ريال در رديف  480)حدود  برآورد شده است. هزار ميليارد ريال 788 محل

 شده است(. مالي منعكسهاي واگذاري دارايي ذيلهزار ميليارد ريال  302و اي هسرمايهاي واگذاري دارايي

 «14»تبصره گفتني است در اليحه بودجه منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي در جدول 

بوطه در ها( منعكس شده و لذا از سقف منابع عمومي خارج شده است كه تحليل آن در بخش مر)يارانه

 شده است.گزارش حاضر ارائه 

ز نفت ، نحوه ورود منابع حاصل ا1399رغم پيشنهادهاي كارشناسي، همچنان در اليحه بودجه به

بع حاصل از ها براي تغيير كامل رابطه بودجه و مناز فرصت تحريمبه بودجه مانند سنوات قبل است و ا

 نفت استفاده نشده است.

 

 

 



 

 

 

 دولتهاي مديريت هزينهو سازي شفاف .3-2

منظور دولت بههاي بوده، كنترل هزينه تأكيدمورد از محورهايي كه از سال گذشته تاكنون  يكياگرچه 

ته براي طول سال گذش دراي هشواهد حاكي از آن است كه اقدام ويژ اما ،استدولت بوده  كاهش كسري

اسايي شن ،هاي كاهش هزينهبراي انجام سياستيكي از اقدامات اساسي . انجام نشده است اين موضوع

 زائد است كههاي و اقدام در راستاي بازآرايي، ادغام و حذف برنامه ياجرايهاي موازي دستگاههاي برنامه

  در اين حوزه توسط دولت انجام نشده است. قابل توجهي رسد اقداممينظر به

سازي دولت فراهم آورد، شفافهاي زمينه را براي كاهش هزينه دتوانمي اقدام مهم ديگري كه

دولت مشخص نيست. هاي )براي دولت و حاكميت( است. درحال حاضر تركيب دقيق هزينهها ههزين

صورت سرجمع از طرف خزانه هب 1دليل اصلي اين امر نيز آن است كه در سازوكار فعلي، اعتبارات دستگاه

بندي و طبقهتفصيلي »ات نمايند. لذا اطالعمي كرد آنهااقدام به هزينهها هبه ايشان داده شده و دستگا

زمينه براي كنترل  صورت متمركز وجود نداشته و طبيعتاًهب كرد اعتبارات نزد خزانهاز نحوه هزينه «شده

كه در تالش بود تا  1398قانون بودجه سال  «21»تبصره فراهم نيست. ها هبراي هزينگذاري هو قاعد

اعالم كنند، به داليل مختلف داري هد را به خزانرا مكلف كند كه اطالعات ريز پرداختي خوها هدستگا

صورت هخزانه بهاي كه پرداخت اين استها ه. يكي از الزامات اصلي مديريت يا كنترل هزيناجرايي نشد

جاي آنكه خزانه اعتبار را در اختيار دستگاه قرار هعبارت بهتر بنهايي صورت گيرد. به نفعذيمستقيم به 

 خزانه( پرداخت كند، )اعم از كاركنان، پيمانكاران، فروشندگان و... نهايي نفعذيدستگاه به سپس داده و 

 ند.كپرداخت  كند، مستقيماًمي اني كه دستگاه معرفينفعذيمحل اعتبارات دستگاه به  از بايد

دريافتي كاركنان لحاظ فني قابل اجرا بوده و درحال حاضر نيز براي قسمت حكم مربوط به اين امر كه به

 ازجمله: .دنبال خواهد داشتدرحال انجام است، فوايد متعددي بهها هدستگا رسمي

 مختلفهاي در حوزهها هكرد دولت و دستگاشفاف شدن ميزان و تركيب هزينه 

 قيقاًدطور كه پيشتر مطرح شد، درحال حاضر اين شفافيت وجود ندارد. براي مثال مشخص نيست همان

ست دولت كند. يا اينكه مشخص نيمي حقوق به تفكيک انواع قرارداد كاركنان پرداختدولت چه ميزان 

 كند.مي براي امور حمايتي صرف اعتبار چه ميزان

 هامديريت هزينهدرباره گيري براي تصميمسازي زمينه 

و... بدون داشتن ها ههزيندر مورد ميزان افزايش حقوق، كاهش برخي گيري هرگونه تصميم اجراي صحيح

دولت  علت وقوع شرايط خاص،بهكه درصورتي براي مثال برد.مي سراز ابهام بهاي هچنين بستري، در هال

مختلف دولتي باالتر از هاي هيچ فردي از دستگاههاي و مجلس بخواهند تصميم بگيرند مجموع دريافتي

بيشتر است اضافه كار و... دريافت  ميزان مشخصيشان از كاركناني كه دريافتي ،نباشد يمبلغ مشخص

                                                 

نفع نهايي( )ذي صورت مستقيم به كاركنانه)حكم حقوق( كه از طرف خزانه ب بخشي از دريافتي كاركنان یاستثنابه .1

 شود.ميپرداخت 
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خارجي هاي مانند برخي از مأموريت غيرضرورهاي نتوانند هزينهها هكنند، يا در سال آينده برخي دستگان

نفعان نهايي را انجام شده به ذيهاي زيرساختي هستند كه اطالعات پرداختنيازمند  ...و داشته باشند

 اهم نمايد.صورت غيرقابل خدشه فربه

 پذير شدن اجراي صحيح سياست ماليات بر حقوق كاركنانامكان 

 دليل نبود چنين سازوكاري، ماليات حقوق كاركنان دردهد، بهمي انجام شده نشانهاي بررسي

 شود. اجرايي درست اخذ نميهاي دستگاه

ه بايد برخي است كه البت گامي مثبت در اجراي اين اقدام 1399اليحه بودجه  «21»تبصره در اين راستا 

كليه  اوالًاست  عبارت بهتر الزمبه دولت( رفع گردد.هاي مختلف هزينههاي ناظر به شمول بخش )عمدتاً نواقص آن

محدود به  ثانياًرا شامل شود )نه فقط پرداخت حقوق كاركنان( و  به كاركنان دولتيهاي دستگاههاي پرداختي

 ها را نيز شامل شود.از محل درآمدهاي اختصاصي دستگاهها بلكه پرداخت، نبودهاز محل منابع عمومي ها پرداخت

 

 (اختصاص يا عدم اختصاص ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي) سياست ارزي دولت .4-2

 ياالهاكدولت در واردات  يتيحما استيبدان توجه داشت س ديبا حهيال يكه در بررس يگريد محور مهم

حدود  1399بودجه سال  حهيدر البراساس اظهارات مسئوالن دولت مربوطه است.  يارز استيو س ياساس

تومان( در  4200)با نرخ  ياساس يواردات كاالها يدالر از منابع حاصل از صادرات نفت برا ارديليم 5/10

 استيس نيا ياهانعكاس بودج ،تحقق اين مقدار درآمد ارزي براي دولت امكانفارغ از  نظر گرفته شده است.

 آزادارز نرخ  يجاهدهد، بيكاالها اختصاص م نيواردات ا يبراكه  يدالر کي هر يازاآن است كه دولت به

ه مابقي كهمچنين دولت اعالم كرده آورد. يدست مهتومان ب 4200، تومان( 12000 مثالً) انيم سامانه

سو ز يکاخواهد داد. اين سياست نيز تومان براي واردات تخصيص  8500منابع ارزي حاصله را با نرخ 

دليل وجود اختالف موجب از دست رفتن بخشي از منابع قابل تحقق براي دولت بوده و ازسوي ديگر به

 خواهد شد. تومان  4200قيمت با نرخ ارز در بازار موجب مسائلي مشابه اختصاص ارز با نرخ 

 ديگرهاي چنين سياست ارزي كه در گزارشهاي آسيب محدوديت شديد منابع بودجه و با توجه به

 4200ارز با نرخ  صيتخص استيشود سيم شنهاديپاولويت اول،  عنوانبه مطرح شده است اين مركز

آزاد  يالياز منابع ر يبخش ،يتيحماهاي سياست و براي اجراي كنار گذاشته شدهكاالهاي اساسي تومان 

وليد و در تو بخشي نيز در راستاي حمايت از  ييكننده نهامصرف اريدر اخت ،مصرف ييشده در حلقه نها

 . گيردقرار ها هگانگردش در اختيار ب قالب مواردي مانند سرمايه در

شود حجم ارز يم هيتومان، توص 4200ارز با نرخ  صيتخص استيس يدر صورت اصرار بر اجرا

شود كه چه اقالم  يبررسالزم است لذا مورد اصالح و بازنگري قرار گيرد. داده شده  صيتخصترجيحي 

 تومان 4200معادل نرخ ارز  يبا نرخ تينهابرخوردار بودند، در يتيكه تا به حال از ارز حما يياز كاالها



 

 

 

رسد نظر ميبه. ابديكاالها اختصاص  نيبه ا صرفاً يتيتا ارز حما گرفته استقرار كننده مصرف اريدر اخت

خواهد براي اعطاي ارز ترجيحي مورد نياز دالر،  ارديليم 5/10نسبت به  يكمترمنابع ارزي روش  نيبا ا

 . بود

 

 اي نسبت به منابع آنو تكاليف بودجه صندوق توسعه ملي .2-5

رات درصد منابع حاصل از نفت )صاد 20معادل  1399سهم صندوق توسعه ملي در اليحه بودجه سال 

براساس  نظر گرفته شده است. اين درحالي است كه نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز( در

درات نفت درصد منابع حاصل از صا 36( قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق بايد 7ماده )« ب»بند 

، 1399 از اين محل، دولت براي سال نفت و كاهش درآمد كاهش صادراتدليل شد. بهدر نظر گرفته مي

، 310705و از اين محل در رديف  تسهيالت برداشتعنوان به درصد از سهم صندوق توسعه ملي 16

 ق صادراتكرده است. البته روشن نيست كه در صورت عدم تحقبيني پيشهزار ميليارد ريال منابع  300

ا اين آي ،درصد استقراض از صندوقواحد  16 كاهش منابع حاصل ازنتيجه درنفت و  يک ميليون بشكه

 عدد كاهش خواهد يافت يا صندوق مكلف است از محل ساير منابع اين اعتبار را تأمين كند.

ت كه بر اين، تكاليف ديگري نيز در اليحه بودجه براي صندوق توسعه ملي مشخص شده اسعالوه

در  ودهاي كلي برنامه ششم توسعه است. ازجمله تكاليف موجسياست« 10»اين موضوع مغاير با بند 

 از محل منابع صندوق توسعه ملي عبارتند از: 1399هاي اليحه بودجه سال تبصره

كننده مالي خارجي، شود پس از عقد قرارداد با تأمينبه دولت اجازه داده مي :«4»تبصره  «ج»بند  .1

نس( از محل )فاينا( تسهيالت مالي خارجي % 15) درصد اقدامات قانوني الزم را براي تأمين سهم پانزده

 هاي ريلي هزينه كند.عمل آورد و براي طرحمنابع صندوق توسعه ملي به

پنج ميليون وبيستوشود مبلغ سه ميليارد و چهارصدبه دولت اجازه داده مي :«4»تبصره  «ـه» بند .2

دولت  با تضمينصورت تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي را به 1399( يورو از منابع سال 3.425.000.000)

 (5)جدول  .دشرح جدول اين بند برداشت كرده و منابع مذكور را با رعايت شرايط مطرح شده به مصرف برسانبه
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 . مصارف مطرح شده جهت استقراض از صندوق توسعه ملي5جدول 
 رديف عنوان 1399سال اليحه بودجه  1398سال قانون بودجه 

 1 آبياري تحت فشار و نوينهاي طرح ميليون يورو 150تا سقف  ميليون يورو 150تا سقف 

 2 آبخيزداري و آبخوانداري ميليون يورو 150تا سقف  ميليون يورو 150تا سقف 

 3 برقهاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه ميليون يورو 100تا سقف  ميليون يورو 100تا سقف 

 4 ( قانون برنامه ششم توسعه106) تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده ميليون يورو 2000سقف تا  ميليارد يورو 5/1تا سقف 

 ميليون يورو 50تا سقف  ميليون يورو 40تا سقف 

  وزارت علوم، هاي تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه

وزارت بهداشت، درمان و هاي تحقيقات و فناوري و دانشگاه

 اهداف آموزشيآموزش پزشكي براي 

5 

 6 هاي نوآورانه جهاد دانشگاهيطرح ميليون يورو 15تا سقف  ميليون يورو 15تا سقف 

 7 جمهورهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيسطرح ميليون يورو 70تا سقف  ميليون يورو 70تا سقف 

 ميليون يورو 150تا سقف  ميليون يورو 150تا سقف 
ه ( قانون برنامه ششم و توسع93) اجراي مادهسازمان صداوسيما در 

 توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريالهاي وكيفي برنامهكمي
8 

 9 آنهاي هاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكهطرح ميليون يورو 150تا سقف  ميليون يورو 150تا سقف 

 10 پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب شهرهاي پرتنش ميليون يورو 50تا سقف  ميليون يورو 50تا سقف 

 11 افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات ميليون يورو 100تا سقف  -

 12 رفع مشكالت حاد پسماندها ميليون يورو 150تا سقف  -

 13 هابنيان در استانهاي دانششركت ميليون يورو 100تا سقف  -

 14 شهري )ترانزيت(نقل ريلي برونوحمل ميليون يورو 140تا سقف  -

 15 نوآوريهاي كارخانه ميليون يورو 50تا سقف  -

 ميليون يورو 3425 يوروميليون  2375
 جمع:

 (1398درصد رشد نسبت به سال  2/44)

 

كه خالف اي هبر مالحظات مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي تكاليف بودجعالوه

 ملي، با توجه به منابع در دسترس صندوق توسعه نظر داشت كه اساسنامه اين صندوق است بايد در

ه به عدم پذير خواهد بود. همچنين با توجتحميل اين بار به صندوق توسعه ملي تا چه اندازه امكان

نابع سقف مواحده قانون بودجه در مادهدر  «4»انعكاس منابع و مصارف در نظر گرفته شده تبصره 

كه از  تبديل شده استاي هاين تبصره به جدول منابع و مصارف مستقل ارزي فرابودج عمومي، عمالً

 است. هاي جديريزي داراي اشكالبودجهاصول لحاظ 

 

 ها هدفمندي يارانهتحت عنوان  «14»منعكس شده در تبصره منابع و مصارف . 2-6

 رفته شده درمنابع در نظر گ .ها اختصاص داردكردن يارانه قانون بودجه به موضوع هدفمند« 14» تبصره

سازي ندبيني شده است. سهم مصارف سازمان هدفمپيش تومانهزار ميليارد  250بيشتر از اين تبصره 

 .در نظر گرفته شده است تومانهزار ميليارد  152ها نيز يارانه

 



 

 

 

 1399اليحه بودجه سال  «14»تبصره  جدول (منابع)ها دريافتي .6 جدول

بودجه  اليحه

1399 

بودجه  قانون

1398 
 رديف )منابع(ها دريافتي

 1 نفتيهاي وردهادريافتي حاصل از فروش داخلي فر 455 770

888 435 
التفاوت نفتي پس از كسر مابههاي وردهادريافتي حاصل از فروش صادراتي فر

 هااز پااليشگاهنفتي دريافتي هاي وردهاخوراك تحويلي و فر
2 

309 245 
دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و 

 افزودهعوارض و ماليات ارزش
3 

243 219 
 عوارض و ماليات بر دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركين( با احتساب

 قصنعت برقانون حمايت از ( 5)موضوع ماده  )پس از كسر عوارض افزودهارزش
4 

 5 هاسوخت نيروگاه 17 4

 6 هاخوراك ميعانات گازي پتروشيمي - 259

 7 منابع حاصل از فروش آب 33 31

 مجموع 1407 2.507

 

 (يالر يليارد)م     1399سال اليحه بودجه  «14»تبصره شده در جدول  )مصارف( هاپرداختي .7 جدول

اليحه بودجه 

1399 
 رديف ها )مصرف(پرداختي

 مصارف هدفمندي

 23 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 428.000

 24 اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارها 310.000

155.500 

معلولين،  اجراي قانون حمايت از خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي، مطلق رفقكاهش 

ون جامع قان( 38)اجراي تبصره ذيل ماده  داراي معلوليت،قانون حمايت از حقوق افراد  (6)اجراي ماده 

 رساني ايثارگرانخدمات

25 

52.000 

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

هاي زينههبه تأمين درماني، كمک  مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و

قانون ( 28)ماده  «د» العالج كه از طريق بندصعب ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص وتحمل

 .شوداعمال مي  2 مقررات مالي دولت الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از

26 

55.250 
ها، حق دن يارانههدفمند كر قانون( 11)تا ( 8)جراي ساير اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجراي مواد ا

 مندگان معسر، كمک به رز(برون شهري، قاليبافان نقل درون ووازجمله رانندگان حمل)بيمه سهم دولت اقشار خاص 
27 

 28 يارانه نان و خريد تضميني گندم 121.000

 29 تغذيه و امور رفاهي دانشجويان 4.000

 30 كشاورزيهاي نقل ريلي، مسكن و نهادهوحمل ،«(18» تبصره «الف»بند )توليد و اشتغال  102.000

 31 اين قانون 9 و 7 ساير مصارف هدفمندي به شرح مندرج در جداول 292.513

  مصارف هدفمندي 1.520.263

 

ست. همراه بوده ا يي قبل با تغييراتهاسالنسبت به قوانين اليحه بودجه  «14»تبصره جدول 

 اين تغييرات عبارتند از:ترين مهم برخي از
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ورده و قيمت بنزين در منابع حاصل از فروش داخلي فرا اخير انعكاس منابع و مصارف افزايش .1

 ،خانوارها معيشتي طرح حمايت

رخ ارز فراورده ناشي از افزايش حجم صادرات و نافزايش قابل توجه منابع حاصل از صادرات  .2

اين  معموالً نفتيهاي علت عدم شفافيت موجود در رابطه با ميزان صادرات انواع فراوردهنيمايي )البته به

 ،شود(مي و حتي عملكرد با انحراف مواجهبيني پيشرديف در 

عمومي  داخلي از منابعهاي انتقال منابع حاصل از فروش خوراك ميعانات گازي به پتروشيمي  .3

 ،به منابع هدفمندي

اند بوده انتقال برخي از مصارفي كه از جنس حمايت عمومي و پرداخت به غير از كاركنان دولت .4

  .عموميمصارف به مصارف هدفمندي و حذف اين موارد از 

فروش به اي هيارانهاي مرتبط كردن پرداخت كه هدف از اين تغييرات، رسدمي نظربه 

 انينقوحال بسياري از اين اقدامات مغاير نفتي بوده است. با اينهاي داخلي و صادرات فراورده

مثال عنوان به بوده و در قانون بودجه نيز احكامي براي آن در نظر گرفته نشده است. فعلي كشور

 مشخص نيست كه:

 ها هارانمنابع هدفمندي ي ءنفتي جزهاي طبق چه مبناي قانوني منابع حاصل از صادرات فراورده

 در نظر گرفته شده است؟

 از منابع عموميها پتروشيمي طبق چه مبناي قانوني منابع حاصل از خوراك ميعانات تحويلي به 

 به منابع هدفمندي منتقل شده است؟

 چه سازوكار  مربوط به يارانه معيشتي ناشي از افزايش قيمت بنزين باهاي قانوني پرداخت از منظر

 ؟شودمي هايي انجامويهو ر

 ايي مبناي قانوني انتقال برخي از مصارف عمومي به مصارف هدفمندي چه بوده و شاخص شناس

ل يک مربوط به اجراي پزشک خانواده از محهاي مصارف مذكور چه بوده است؟ مصارفي مانند هزينه

  چگونه به مصارف منتقل شده است و غيره. افزودهدرصد ماليات بر ارزش

ي در توماند هزار ميليار 250بر نكات مذكور عدم انعكاس منابع و مصارف هدفمندي با اعتبار عالوه

ي اگر دولت به مرور زمان اين تبصره را به بودجه مستقلي تبديل كرده است. حت منابع و مصارف عمومي

ين اقدام در مومي بود اعهاي انتقالي و ساير اقدامات حمايتي از هزينههاي دنبال مجزا كردن پرداختبه

بر اين وهسقف منابع عمومي و با در نظر گرفتن جداول مستقل براي اين موضوع قابل اعمال بود. عال

ديف سهم سازمان هدفمندي در ر بايستمي ( قانون برنامه ششم توسعه نيز39ماده )« 4»طبق بند 

 د.شمي ( منابع بودجه عمومي منعكس210102)



 

 

 

ه سنوات وايح بودجنسبت به ل« 14»تبصره  هرچند كه انعكاس منابع و مصارف از منظر شفافيت نيز

افيت الزم از شف دهنده منابع و مصارفيلجزئيات تشك بارهدر هنوز اين وجودبا  است بهبود يافته قبل

مل كاعدم تحقق كاهش امكان نظارت و  در طول سال موجبممكن است برخوردار نيست و اين مسئله 

 . شود در نظر گرفته شده اعتبارات

 

 انتشار اوراق مالي اسالميميزان . 7-2

 1399تصويري از اوراق بدهي در اليحه بودجه سال ـ 

در  است. دهبه صدور مجوز براي انتشار اوراق بدهي اختصاص داده ش 1399اليحه بودجه « 5»تبصره 

 ت.منتشركننده ارائه شده اس نهاد مجموع اوراق منتشره در اين تبصره به تفكيک 8جدول 

 

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

 درصد رشد 1399اليحه بودجه  1398قانون بودجه  عنوان

 مجموع اوراق ريالي 

 ها(هاي دولتي و شهرداري)دولت، شركت
640 1090 70 

 25 100 80 هاي دولتيشده به شركتمجموع اوراق ريالي مجوز داده 

 95 940 480 *مجموع اوراق ريالي مجوز داده شده به دولت

 - 5/952-965 500-520 **مجموع اوراق ريالي داراي بار مالي براي دولت 

است. همچنين  الهزار ميليارد ري 500در برنامه ششم توسعه مجوز استفاده از منابع حاصل از واگذاري اوراق در بودجه تا سقف * 

 هزار ميليارد ريال است. 880سقف استفاده از منابع حاصل از واگذاري اوراق در جداول كالن بودجه برابر 

شوند و دولت  منظور تأمين مالي قطارهاي شهري منتشرها بايد بهاوراق مرتبط با شهرداري درصد 50** با توجه به اينكه حداقل 

 965تا  5/952بين  اوراق مرتبط با قطار شهري است، لذا اوراق داراي بار مالي براي دولت درصد 50 كننده اصل و سودضامن و پرداخت

 هزار ميليارد ريال خواهد بود.

 

 1090در مجموع مجوز انتشار  1399شود، در اليحه بودجه مشاهده مي 8طور كه در جدول همان

كه نسبت ها صادر شده هاي دولتي و شهرداريشركت هزار ميليارد ريال انواع اوراق بدهي ريالي به دولت،

درصد افزايش يافته است. بخش اصلي اين اوراق ماهيت استقراض  70حدود  1399به قانون بودجه سال 

و اشخاص حقوقي و حقيقي خصوصي( گذاري هسرمايهاي ها، صندوقاز بخش خصوصي )شامل بانک

هزار ميليارد ريال  100ريال انواع اوراق بدهي ريالي، مجوز انتشار هزار ميليارد  1090دارد. از مجموع 

هاي وابسته و هزار ميليارد ريال سهم شهرداري و سازمان 50هاي دولتي اختصاص دارد و آن به شركت

درصد  50، حداقل «5»تبصره « د»ميليارد ريال( سهم دولت است. مطابق با بند  هزار 940مابقي آن )

هاي قطار شهري اختصاص يابد. تضمين و بازپرداخت بايد به طرحها شره توسط شهردارياز اوراق منت
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درصد  50درصد برعهده دولت و  50هاي قطار شهري، به نسبت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح

  برعهده صادركننده است.

روش و فمنابع حاصل از  هاي مالي،دارايي در جداول كالن اليحه بودجه در زيرمجموعه واگذاري

ين درحالي بيني شده است. اهزار ميليارد ريال پيش 800واگذاري 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 يک

وز اخذ شده در هزار ميليارد ريال مج 860ز نتيجه دولت اهزار ميليارد ريال دارد. در 860ارزشي برابر 

 هزار ميليارد ريال آن را دارد.  800قابليت استفاده از  «5»تبصره 

ر ميليارد هزا 80به وزارت اقتصاد و امور دارايي مجوز انتشار « 12»تبصره  «د»همچنين در بند 

هاي داراييسازي يي با هدف مولداجراهاي منقول دستگاهغيرهاي ريال اوراق صكوك اجاره بر پايه دارايي

اي هسرمايهاي ذيل درآمد حاصل از واگذاري دارايي 5دولت داده شده است. منابع اين بند در جدول 

ودجه دولت بهزار ميليارد ريال از منابع حاصل از اوراق اين بند در  80آورده شده است. لذا معادل 

 استفاده شده است.

 880تواند تا سقف دريافت شده براي واگذاري اوراق مالي، دولت ميهاي با احتساب تمامي مجوز

نمايد. اين در  مالي در مصارف بودجه استفادههاي هزار ميليارد ريال از منابع حاصل از واگذاري دارايي

از درآمد حاصل  ميليارد ريال هزار 500حالي است كه در قانون برنامه ششم توسعه تنها مجوز استفاده از 

جه سال به دولت داده شده است. شايسته ذكر است كه در بود 1399واگذاري اوراق بدهي در سال  از

ولت داده شده ميليارد ريال از محل واگذاري اوراق مالي اسالمي به د هزار 430مجوز استفاده از  1398

 بود.

پوشش  ريال برايهزار ميليارد  627در مجموع معادل دولت  1399عالوه در اليحه بودجه سال به

 :م زير بودالاق در نظر گرفته است. اين رقم شامل 1399 بار مالي ناشي از اوراق سررسيد شده در سال

  400  صل ابازپرداخت »( تحت عنوان 8جدول شماره ) 102000-1هزار ميليارد ريال در رديف

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

 ( 9) جدول شماره 600000-1هزار ميليارد ريال رديف  130هزار ميليارد ريال از  127 حدود

انتشار و حق هاي مين هزينهأهاي خارجي و تسود و كارمزد اوراق بهادار داخلي و وام»تحت عنوان 

وان دريافت تي گذشته ميهاسالبا مقايسه ارقام قوانين بودجه واقع در«. عامليت واگذاري اوراق بهادار

 5/0د )حدود هزار ميليارد ريال(، كارمز 1هاي خارجي )حدود كه از اين رديف مبالغ مربوط به سود وام

زار ميليارد ريال( ه 8/0حدود ) انتشار و حق عامليت واگذاري اوراق بهادارهاي هزينههزار ميليارد ريال( و 

هزار ميليار  127حدود مبلغ قابل توجهي از اين رديف )رود كه چندان قابل توجه نيستند و لذا انتظار مي

 ريال( به بازپرداخت اوراق مالي داخلي اختصاص داده شود.



 

 

 

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

براي به تعويق انداختن عبارت ديگر يا به 1399بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 

هزار ميليارد ريال اوراق منتشره براي بازپرداخت اصل و  100نكته قابل توجه اينكه  1هاي دولت.بدهي

( 8اليحه بودجه انعكاس يافته است در حالي كه در سمت مصارف و در جدول ) 5سود اوراق در جدول 

هزار ميليارد ريال از كسري بودجه  100سد رمينظر به درج شده است. لذا 1در مقابل اين رديف عدد 

 شود.دولت نمايش داده نمي

 انتشار و عرضه اوراق مالي دولت تغييرات در نحوهـ 

هاي غيردولتي در حال حاضر اوراق مالي دولت )صكوك دولتي و اسناد خزانه( همچون اوراق مالي شركت

هاي آن و و دستورالعمل 1384آذر  1ايران مصوب اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي بر

ي اخير با افزايش حجم هاسالدر  2.گرددذيل سازمان بورس و اوراق بهادار )بورس( منتشر و عرضه مي

هاي حاكم قواعد و رويه ي دربارهسوي وزارت امور اقتصادي و دارايي انتقاداتانتشار اوراق مالي دولتي از

اين است كه شود مي آنچه در دفاع از رويه فعلي مطرحبر انتشار اوراق مالي دولتي ابراز شده است. 

هاي غيردولتي است و تبعيت از قواعد انتشار هاي دولت و مالحظات حاكم بر آن متفاوت با شركتويژگي

هايي را براي دولت مشكالت و هزينه هاي غيردولتي نوشته شده است،و عرضه اوراق مالي كه براي شركت

 ايجاد خواهد كرد. 

عرضه  كردن خود از قواعد حاكم بر انتشار و ادولت در جهت مستثن 1399در اليحه بودجه سال 

حه آورده است. الي «5»ذيل تبصره  ، احكامي راواقع تسهيل انتشار اوراق مالياوراق مالي ذيل بورس و در

قانون  «5»تبصره  «م»بند  «3»از سال گذشته شروع شد و در جزء  ذكر است كه اين رويه عمالً شايسته

ي و دارايي اجازه تأسيس نهادهاي واسط براي انتشار اوراق توسط وزارت امور اقتصاد 1398بودجه سال 

 داده شده بود.

حه بودجه گيرد، اما در الياساس قانون صورت نكته اصلي آن است كه انتشار اوراق مالي بايد بر

 «6»نمونه در جزء عنوان به هاي قانون بازار اوراق بهادار داده شده است.شدن از رويه اپيشنهاد مستثن

 هادارايي از رأساً شودمي داده اجازه دارايي و اقتصادي امور وزارت به»آمده است: « 5»تبصره « ك»بند 

 تشريفات ترعاي بدون تبصره اين موضوع اسالمي مالي اوراق انتشار پشتوانهعنوان به دولت مطالبات و

 تصويب به ذكورم وزارتخانه پيشنهاد به اجرا نحوه و معيار و ضوابط. كند استفاده بورس به مربوط قانوني

  «.رسدمي رانوزي تئهي

                                                 

1. Roll Over 

( دارد و 1376شهريور  30انتشار و عرضه اوراق مشاركت دولتي قانون مستقل )قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب  .2

 ذيل قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران نيست. 
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بند  «4»اما در جزء  ،سوي دولت نيز تحت قواعد سازمان بورس استبه همين ترتيب عرضه اوراق از

لت ذكر صورت مبهم براي فروش اوراق مالي دوها بدون تعريف و بهاي از روشمجموعه« 5»تبصره  «ك»

ي مربوط به انتشار اوراق مالول ئمسوزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت  -4»شده است: 

حراج، دريجي، عرضه تجمله اوراق از هياول انتشار يهاروش هيكلاز  است مجازدولت است. اين وزارتخانه 

 .«كند استفاده هابازار در يعرضه خصوصي و سينورهيپذفروش اوراق به كسر )كمتر از قيمت اسمي(، 

 اساساً ،«فروش اوراق به كسر»از آنها مثل  بسياريعرض نيستند و سنگ و هممواردي كه بيان شده هم

 كسر از قيمت مشخص نيست «فروش اوراق به كسر»براي مثال در رابطه با  شود.روش محسوب نمي

ها و وشبايست هر يک از اين رالقاعده ميعلياسمي طبق چه قواعدي و تا چه حدي مجاز خواهد بود. 

يجاد تبيين گردد تا در اجرا مشكل ادقيق تعريف و صورت بهمستقل قانون يک هاي آن در محدوديت

 و زمينه براي فساد فراهم نگردد.نشده 

 ق مالي دولتساختار بازار اوراچنانچه اين بندها در اليحه بودجه تصويب شود همچنان براين عالوه

جايگاه بازار ديگر و ها با يكنحوه عرضه اوليه، بازار معامالت عمده، بازار معامالت خرد و ارتباط آنشامل  ـ

نظمي ر به بيمبهم خواهد بود و منج ـ هاانتقال آنوسرمايه در اين ميان و چگونگي ثبت معامالت و نقل

ت بندهاي متناظر گردد. بر اين اساس با توجه به ابهامادر انتشار و عرضه و معامالت اوراق مالي دولت مي

كند؛ ضروري است دولت بازار اوراق مالي دولت ايجاد مينظمي كه در در اليحه پيشنهادي و ابهام و بي

 آن ا تصويبخصوص نحوه انتشار اوراق مالي دولت و ساختار بازار آن ارائه كند و تاي مستقل دراليحه

ي است بندهاي هاي فعلي بازار سرمايه صورت گيرد. لذا ضروراساس چارچوببرانتشار اوراق دولتي  ،اليحه

اي نيز ندارند، در اليحه نحوه انتشار و عرضه و ثبت اوراق مالي دولت كه اساسا ماهيت بودجهمرتبط با 

 د. شوبودجه حذف 

 گرفته در اليحه بودجه براي جلوگيري عرضه و تقاضاي اوراق مالي دولت و تمهيدات صورت

 از افزايش شديد نرخ سود

سبت به قانون نانتشار اوراق مالي دولت  1399سال با توجه به كسري قابل توجه بودجه، در اليحه بودجه 

يمت عرضه اين حجم از اوراق باعث كاهش ق گيري داشته است و طبيعتاًرشد چشم 1398بودجه سال 

اد. دولت براي هزينه استقراض دولت را افزايش خواهد ددر روال عادي اوراق مالي دولت در بازار شده و 

لزام نهادهاي سود اوراق، تالش كرده است تا تقاضاي اوراق را از طريق اجلوگيري از افزايش شديد نرخ 

ص روشي خصوگذاري با درآمد ثابت( به خريد آنها افزايش دهد. درهاي سرمايهها و صندوقمالي )بانک

 گرفته است چند نكته مهم وجود دارد: كه دولت در اليحه در پيش

 كنون تاخالف رويه معمول در ساير كشورها، ها برگذار پولي با بانکسياستضابطه بي رابطه واسطهبه

اين رويه باعث شده است  .ها از بانک مركزي بدون وثيقه )اوراق مالي دولت( بوده استاستقراض بانک



 

 

 

 5/134به  1398ها به بانک مركزي در پايان خرداد اساس آخرين گزارش بانک مركزي، بدهي بانکكه بر

 ها نزد بانک مركزي وجود ندارد. دولت در اليحهسوي بانکاي ازهزار ميليارد تومان برسد كه البته وثيقه

به دنبال آن بوده است كه از اين ظرفيت براي ايجاد تقاضا براي اوراق مالي خود استفاده كند و  بودجه

وثيقه )اوراق مالي دولت(  ،از بدهي خود به بانک مركزي ها را الزام كرده است كه به اندازه نيميلذا بانک

ها از چه محلي نكته اساسي در اين ميان آن است كه بانک .(1«5»تبصره  «م»بند  «1» نگه دارند )جزء

شود كه سوي بانک مركزي مشخص ميخواهند اين پول را تأمين كنند. با نگاهي به آمار منتشره ازمي

هزار ميليارد  7/46هاي تجاري دولتي )بانک ملي و بانک سپه(، هزار ميليارد تومان مربوط به بانک 4/5

)بانک صنعت و معدن، بانک مسكن، بانک كشاورزي، بانک  يهاي تخصصي دولتتومان مربوط به بانک

ي است. بر اين اساس هاي غيردولتهزار ميليارد تومان مربوط به بانک 3/82توسعه تعاون( و بقيه يعني 

هاي غيردولتي ضعيف است عمده اين بدهي متعلق به بانک مسكن )ناشي از پروژه مسكن مهر( و بانک

طور براي خريد اين اوراق دوباره متوسل به بانک مركزي و اضافه برداشت خواهند شد. به كه احتماالً

در حال حاضر با منابع بانک مركزي در حال  ،ها و مؤسسات اعتباري خصوصي ضعيفمشخص بانک

اضافه برداشت خواهند كرد.  گذاري مجدداًفعاليت هستند و لذا براي تأمين اوراق مالي دولت جهت وثيقه

كه عمده اما با توجه به اين ،كندها را اصالح ميچه رابطه بانک مركزي با بانکدر مجموع اين بند اگر

اندازي به منابع بانک مركزي منجر به دست هاي ضعيف هستند، عمالًزي بانکبدهكاران به بانک مرك

اندازي به منابع بانک مركزي خواهد بود و با منطق انتشار اوراق مالي دولت كه براي جلوگيري از دست

 است، تعارض دارد. 

  تركيب اند كه نيمي از شدهگذاري با درآمد ثابت ملزم هاي سرمايهصندوق 2«5»تبصره  «ر»در بند

گذاري با درآمد ثابت هاي سرمايهگذاري كنند. صندوقخود را در اوراق مالي دولتي سرمايه هايدارايي

 معموالًگري آنهاست. واسطه ضعف در تنظيمها، مشكالت دروني دارند كه آن هم بهنيز به مانند بانک

عمده منابع خود را در اوراق مالي )اعم از دولتي و شركتي(  ،درآمد ثابتگذاري با هاي سرمايهصندوق

گذاري هاي سرمايهصندوقاما ها ناچيز است. كنند و سهم سپرده و سهام در ترازنامه آنگذاري ميسرمايه

اند و عمده ها بودهبا درآمد ثابت در ايران برخالف استانداردهاي جهاني ابزاري جايگزين سپرده براي بانک

ي اخير سازمان بورس تالش كرده هاسالهاي بانكي بوده است. در ها از همان ابتدا در سپردهمنابع آن

ها كاهش دهد، اما خيلي موفق نبوده است. دولت در اليحه هاي آناست كه سهم سپرده را در دارايي

                                                 

)کنترل( بلندمدت نقدینگی( و مهار )کنترل( در راستای مهار هاي سود )منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخبه -1 .1

تورم و در راستای اجرای عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثيقه، به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده 
ای که گونهدار نماید بهها و مؤسسات اعتباری )شامل خط اعتباری و اضافه برداشت( را وثيقهتدریج بدهی بانکشود بهمی

ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثيق به اوراق بدهی منتشره ( بدهی بانک% 50درصد ) در پایان سال حداقل پنجاه
 سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثيق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. به خزانه باشد.

 پنجاه برابر با یصندوق در اوراق بهادار دولت یهاییبا درآمد ثابت از کل دارا یگذارهیسرما یهاصندوق یگذارهیسرما حداقل -ر .2

 ديقانون رفع موانع تول( 17ماده ) «ب» بند یهااتيمال یهامهیمشمول جر فيتکل نی. عدم انجام اشودیم نييتع %( 50درصد )
 یاجرا یبرا یاتيبا سازمان امور مال یبورس اوراق بهادار مکلف به همکار سازمانکشور است و  ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت

 حکم است. نیا
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ها را داشته و لذا آن دولتيها در خريد اوراق صندوقنگاهي نيز به ظرفيت بالقوه اين  1399بودجه سال 

سهم  1398پايان مهر  درصد برسانند. در 50الزام كرده است كه سهم اوراق دولتي در ترازنامه خود را به 

 درصد 7/34 ثابت درآمد با گذاريسرمايه هايصندوق ترازنامه در( غيردولتي و دولتي ازاوراق مالي )اعم 

 درصد 3/54 هايصندوق اين ترازنامه در بانكي هايسپرده سهم و( تومان ميليارد 58300)معادل 

اين  ،اليحه بودجهدر حكم  اين اساس براي اجراي اين بر. بوده است( تومان ميليارد هزار 91105)

باطل كنند كه عدم تدريج در اجراي آن  )سپرده( ميليارد تومان 27340 1بايست حداقلميها صندوق

  ها و هم در بازار سرمايه خواهد داشت.تأثير قابل توجهي هم در بانک

صورت جاي اوراق مالي بهو تأكيد بر اوراق دولتي به تركيب داراييدو اشكال عدم تدريج در تغيير 

گذاري يهتغييرات در سبد سرما خصوص اشكال اول بايد گفت ايندر .كلي مشكل اين بند از بودجه است

گردد. راق مالي ميها )خروج سپرده( و بازار اوبر است و الزام سريع آن باعث فشار قابل توجه به بانکزمان

 أمينتهايي كه از طريق اوراق مالي اشكال دوم آن است كه اين بند آسيب قابل توجهي براي شركت

هاي با درآمد ثابت سوي صندوقواقع الزام به خريد اوراق مالي دولت از. درآوردمي وجودبهكنند، مي مالي

 . منجر به ايجاد محدوديت و مشكل در تأمين مالي بخش خصوصي از طريق اوراق مالي خواهد شد

ي آتي ديگر هاسالهايي براي تقاضاي اوراق محدود است و نكته اساسي آن است كه چنين ظرفيت

ياز به حجم نحوي مديريت كند كه نبودجه خود را به بايدچنين قابليتي را نخواهند داشت و لذا دولت 

   گسترده اوراق مالي و توسل به اين قسم از كارها نداشته باشد.

 

 دولتهاي سازي داراييو مولد . واگذاري8-2

ه داده شده به وزارت اقتصاد و دارايي اجاز 1399اليحه بودجه سال « 12»تبصره  «د»بند  «3»در جزء 

ت به استثناي منقول مازاد دولمنقول و غيرهاي هزار ميليارد ريال از اموال و دارايي 400است تا سقف 

هستند( را بدون  قانون اساسي )بناها و اموالي كه از نفايس ملي هشتادوسومانفال و موارد مندرج در اصل 

لزام شده قانون محاسبات عمومي ا (115)ويب هيئت وزيران )كه در ماده رعايت تشريفات مربوط به تص

 است( از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.

خود بوده است. هاي انه مجاز به فروش بخشي از اموال و دارايييسالهاي پيش از اين نيز دولت در بودجه

در پي  1398همچنين در سال  شده است.ارائه  9در جدول آمار مربوط به منابع حاصل از اين مجوزها 

بلغ ممشخص شدن كسري بودجه پنهان دولت، با مجوز شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر شد تا 

استفاده  سازي و فروش اموال دولتي بابت پوشش كسري بودجه دولت موردميليارد ريال از محل مولد 100

 است. انتهاي ماه هفتم اين مجوز عملكردي نداشتهقرار گيرد. مطابق با آخرين آمار در دسترس تا 

                                                 

درصد  7/34 درآمد ثابت هاي بابا توجه به اينكه در حال حاضر مجموع اوراق مالي دولتي و غيردولتي در ترازنامه صندوق .1

 غيردولتي هستند. عمالا  باشد و بخشي از اوراق ماليمي



 

 

 

 (ريال)ميليارد     هاي منقول و غيرمنقولارقام مصوب و عملكرد فروش دارايي .9جدول 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 25500 15525 15500 17458 10802 4200 ارقام مصوب 

 3770 3635 3965 3225 2701 2667 عملكرد 

 

هاي لمنقول و غيرمنقول در سال جاري و ساهاي به منابع حاصل شده از فروش داراييبا توجه 

فيت حصول توان نتيجه گرفت كه ظرگذشته و عدم تغيير قابل توجهي در ساختار دولت در اين مورد، مي

الي يليارد ريهزار م 400محدود است. لذا پيش بيني درآمد  هاي كنونيحداقل با شيوه درآمد از اين محل

 قابل توجهي همراه است.  برآوردبا بيش 1399در بودجه سال 

با اهداف متفاوتي نظير  1عمومي هاي المللي مديريت داراييبايد در نظر داشت كه در تجربه بين

گيرد. مي هاي حكمراني و ايجاد جريان درآمدي انجامافزايش ارزش، بهبود كيفيت خدمات، كاهش هزينه

، بلندمدتمدت و هاي دولت نظير اجاره كوتاهبراي ايجاد جريان درآمدي از داراييمختلفي هاي روش

ها نسبت روش مزيت ساير شود.محسوب ميها ه... وجود دارد و فروش تنها يكي از اين راترهين، توثيق و

است. اين ي آتي هاسالنتيجه امكان ايجاد جريان درآمدي مجدد در به فروش، عدم انتقال مالكيت و در

فروش حجم زيادي از اموال با هدف  1399دولت در اليحه بودجه سال گيري در حالي است كه جهت

منظور ايجاد جريان هاي خود بهحقيقت دولت از هدف صحيح مديريت داراييست. درهاهپوشش هزين

تصحيح رويكرد دولت الزم است تا مجوز فروش  برايها بسنده كرده است. درآمدي، به فروش دارايي

شود حركت هايي كه در آن انتقال دارايي انجام نمياموال محدود شده تا دولت به سمت استفاده از روش

 كند. 

هاي دولت فقدان مديريت واحد و متمركز براي صحيح داراييسازي يكي از موانع اصلي در مولد

هاي در حال حاضر بخش اصلي اموال دولت در اختيار دستگاه ي گذشته است.هاسالاموال دولت در 

اين در حالي است كه  2.اجرايي است و دولت آمار صحيحي از تعداد، ارزش و نحوه كاربري آن ندارد

هاي اجرايي جريان درآمدي حاصله در اختيار دولت )و نه دستگاه اجرايي( قرار خواهد گرفت. لذا دستگاه

براي مشاركت در اي هنداشته و انگيز «سادا»هاي خود در سامانه تمايل به اعالم و ثبت اموال و دارايي

  يند ايجاد جريان درآمدي از آن محل ندارند.افر

ايجاد يک نهاد مستقل، داراي توانايي اقتصادي و مالي و اختيارات كافي مسئله  حل صحيح ايناهر

براي مديريت واحد اموال دولت و ايجاد جريان درآمدي از آن محل است كه با توجه به ابهامات موجود 

                                                 

1. Public Asset Management 

اندازي سامانه سادا دولت اقدامات مثبتي را براي شناسايي اين اموال انجام شايسته ذكر است كه در چند سال اخير با راه .2

 داده است.
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تواند با اقداماتي مدت ميدارد. دولت در كوتاهاي هبر بوده و نياز به قوانين و مقررات جداگانامري زمان

 اند:روند درآمدزايي صحيح از اموال خود را تسريع بخشد. در اين رابطه پيشنهادات زير قابل طرح

 ا استفاده باجرايي در سامانه سادا هاي در نظر گرفتن ضمانت اجرا براي ثبت سريع اموال دستگاه

 ،ز يک دوره معيناجرايي به وزارت اقتصاد پس ااز احكامي نظير انتقال دائم دارايي ثبت نشده از دستگاه 

 سازيهاي اجرايي از عوايد حاصل از مولدكاري براي بهره بردن دستگاهوطراحي ساز،  

 ه اقتصادي هاي خود و جانشين شدن نگاحسابداري دولت به اموال و داراييـ  تغيير رويكرد حقوقي

  ،و مالي با جذب نيروهاي تخصصي

  سادا و تسهيل دسترسي نهادهاي حاكميتي و نظارتي به آنبهبود سامانه، 

 انه يالتعيين نرخ اجاره براي اموال در اختيار هر دستگاه و كسر هزينه مربوطه از تخصيص س

 .دستگاه

تواند يند فروش و واگذاري اموال توسط دولت ميادهد فرمي سازي در كشور نشانتجربه خصوصي

هاي دولت اموال و داراييسازي در مولدمسئله  راستاي جلوگيري از اينبا مفاسدي همراه باشد. در 

 مالحظاتي به شرح زير قابل ذكر است:

 حاصل از  همراه داشته و منابعتواند فساد قابل توجهي بهعدم شفافيت در فروش اموال دولتي مي

يي الزم از بيني ضمانت اجراتوان با پيشاين محل را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. بدين منظور مي

يت تمامي در سامانه ستاد اطمينان حاصل كرده و يا از سازوكار بورس براي شفافها هبرگزاري مزايد

امل قيمت همراه جزئياتي شمراحل واگذاري بهره برد. همچنين اعالم عمومي موارد موضوع واگذاري به

 ثر باشد.ؤتواند مده در فروش در اين زمينه ميپايه كارشناسي و همچنين برگزاري فرايند رقابتي مزاي

 كل كشور داري هها امري بسيار ضروري است. خزانتعيين قيمت پايه كارشناسي براي واگذاري

دولت معرفي  كارشناسي مناسب براي اموال كار روشن و صحيحي براي تعيين قيمت پايه )اوليه(وبايد ساز

 روش را به سامانه سادا اضافه نمايد.نموده و ارزش تخميني اموال از اين 

 عنوان به ور... ديوان محاسبات كش، اجاره وگذاري، فروشالزم است تا در تمامي مراحل ثبت، ارزش

ي اسالمي انه در اختيار نمايندگان مجلس شورايصورت سالهاي مربوطه را بهناظر معرفي شده و گزارش

 قرار دهد.

 

 هاي دولتيشركتو واگذاري سازي خصوصي .9-2

 «الف»بند  «1»سازي، داراي يک نكته مهم است. جزء در زمينه خصوصي 1399اليحه بودجه سال 

را مدنظر قرار داده  ETFگذاري هاي سرمايهسازي از طريق صندوقاليحه بودجه، خصوصي «2»تبصره 

است. به سبب آنكه در اليحه، جزئيات بيشتري در اين مورد عنوان نشده، تحليلي كه در ادامه خواهد 



 

 

 

هاي سازي و صندوقنظر دولت براي خصوصي مورد ETFهاي آمد با فرض مشابه بودن ساختار صندوق

ETF در اين شيوه، مديريت  اوالً است:ر متداول در بازار سرمايه است. در اين راستا چند نكته قابل ذك

سازي توان نام خصوصيهاي دولتي مشمول واگذاري، كماكان در يد دولت باقي خواهد ماند و لذا نميبنگاه

ها، رسد هدف دولت از اين ابتكار، درآمدزايي از ناحيه واگذاري مالكيت بنگاهمينظر به بر اين كار نهاد.

بوده است. نكته قابل ذكر اينكه حتي اگر اين هدف را فارغ از مطلوب بدون از دست دادن مديريت آنها 

 بود. يا نامطلوب بودن بپذيريم، راه بهتر براي دستيابي به آن، انتشار اوراق اجاره سهام 

هام خرد س معموالًها در سطح جهان، دومين نكته معطوف به ماهيت اين ابزار است. اين نوع صندوق

سبدگرداني(  باال نگهداري كرده و اصوالً هدف آنها )كسب بيشترين سود از طريق شوندگيبا قابليت نقد

مين زمينه، با در اختيار داشتن سهام كنترلي و دخالت در اداره بنگاه متعارض است. نكته ديگر در ه

اي صندوق است. بازارگردان با خريد و فروش واحده« بازارگردان»توجه به كاركرد نهادي تحت عنوان 

احدها ايجاد ودر بازار و ارزش ذاتي اين  زه نخواهد داد كه فاصله زيادي بين قيمت واحدهاي صندوقاجا

يد واحدهاي تر باشد، بازارگردان با خرقيمت بازار از ارزش ذاتي اين واحدها پايينكه درصورتي شود.

بايست هزينه اين ق مياما در مقابل صندو ،كندصندوق، قيمت بازار را به ارزش ذاتي واحدها نزديک مي

ها موجود نباشد، هعمليات را به بازارگردان پرداخت نمايد. اگر در صندوق دارايي ديگري غير از سهام بنگا

صورت بلوكي اعطاي سهام خواهد بود كه در اين صورت سهامي كه بهن دابازارگرتنها راه پرداخت به 

دان در بازار تر توسط بازارگرصورت خرد و با قيمت پايينبرسد، بهتوانست با قيمت باالتري به فروش مي

 به فروش خواهد رسيد.

مدت دولت به نكته سوم ابهام در سرنوشت اين صندوق است. اگر فرض كنيم بخشي از نياز كوتاه

ه دست ها را بخواهد براي هميشه كنترل اين بنگاهنقدينگي با اين ابتكار پوشش داده شود؛ آيا دولت مي

 طور كلي جايگاه و آينده اين صندوق حداقل با اطالعات فعلي مبهم است.داشته باشد؟ به

ي، بر قانون اساس (44) وچهارمچهلهاي كلي اصل قانون اجراي سياست (19)سوي ديگر در ماده از

شرط  اجاره به هاي واگذاري مالكيت همچونها اعم از روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهكليه روش

 مچونهاي واگذاري مديريت هتمليک، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال و همچنين روش

ها ام شركتهايي همچون تجزيه، انحالل و ادغاجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت و همچنين روش

ورد استفاده سوي هيئت واگذاري مها، هنوز ازتأكيد شده است. اين در حالي است كه بسياري از اين روش

، جاي واگذاري مالكيتها بهها، خصوصاً واگذاري مديريت بنگاهبسا اتكا به اين روشقرار نگرفته است و چه

هي است نحو بهتري محقق سازد. بديهاي كلي و قانون را بهاز مشكالت موجود كاسته و اهداف سياست

 سازي است.له گرفتن از نگاه درآمدزايي به موضوع خصوصينياز اتخاذ اين رويكرد، فاصكه پيش
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 بودجه استاني .10-2

جه استاني گزارش بود پيوست در رابطه با بودجه استاني، انتشار 1399يكي از نكات اليحه بودجه سال 

بندي آن در اين گزارش طبقه است. در گزارش بودجه استاني اگرچه برخي اطالعات تكراري است و صرفاً

. اطالعات شده استارائه ها اما اطالعات جديدي نيز در رابطه با بودجه استان ،به تفكيک استاني درآمده

 :جديد ارائه شده به اين شرح است

( 1وست )استاني ويژه مندرج در پياي هسرمايهاي تملک داراييهاي توزيع استاني اعتبارات طرح -

زار ه 36حدود  1399شد. اين اعتبارات در اليحه بودجه سال ساله فقط سرجمع آن ارائه ميكه همه

ان، فارس و ميليارد ريال برآورد شده است. بيشترين سهم از اين اعتبارات متعلق به سه استان خوزست

 خراسان رضوي است. 

استاني ملي اي هسرمايهاي هزار ميليارد ريال از اعتبارات تملک دارايي 108توزيع استاني مبلغ  -

 1399ال اي اليحه بودجه سدرصد از كل اعتبارات تملک دارايي سرمايه 15شده است. اين مبلغ  مشخص

 . استارس دهد. بيشترين سهم از اين اعتبارات متعلق به سه استان تهران، خوزستان و فمي را تشكيل

. اين ستاي ملي مشخص شده اهزار ميليارد ريال از اعتبارات هزينه 1.675توزيع استاني مبلغ  -

ز اين ادهد. بيشترين سهم را تشكيل مي 1399درصد از كل مصارف عمومي اليحه بودجه سال  37مبلغ 

 . استاعتبارات متعلق به سه استان تهران، خراسان رضوي و اصفهان 

ص مشخ 5مختلف در جدول شماره هاي سرجمع آن به تفكيک رديف استاني كه قبالًهاي درآمد -

شده  صورت مجزا مشخصدستگاه براي هر استان به ـ استاني به تفكيک رديفبود، در گزارش بودجه 

هزار  764غ است. براي مثال در استان تهران بيشترين درآمد متعلق به سازمان امور مالياتي )به مبل

ها اع ماليات. از بين انواستهزار ميليارد ريال(  22ميليارد ريال( و سپس نيروي انتظامي )به مبلغ 

اشخاص  هزار ميليارد ريال( و سپس ماليات 312افزوده )رين درآمد متعلق به ماليات بر ارزشبيشت

يشترين درآمد هزار ميليارد ريال( است. از بين منابع درآمدي نيروي انتظامي، ب 149حقوقي غيردولتي )

 بيني شده است.هزار ميليارد ريال( پيش 17م رانندگي )به مبلغ ئاز محل جرا

ي هر استان دستگاه اجرايي استاني )مستقر در استان( برا 25اي بين توزيع اعتبارات هزينهنحوه  -

 ماده ئمي واحكام داقانون  (43)اين اعتبارات طبق قانون )ماده توزيع مشخص شده است. در اين پيوست 

ريزي اي برنامهر(( وظيفه شو2)برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الحاق قانون  (34)

دول در اليحه . ابهامي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه آيا وجود اين جاستو توسعه هر استان 

؟ يا استن ريزي و توسعه استادر قانون بودجه محدودكننده اختيارات شوراي برنامه نهايتدربودجه و 

 ريزي و توسعه استانشوراهاي برنامهآيا اگر جنبه اطالعي ندارد،  ؟دارند جنبه اطالعي اين جدول صرفاً

 ؟ يا خير جا كنندرا در سطح مشخصي جابهها هتوانند اعتبارات دستگامي



 

 

 

عبارت ديگر نحوه ملي مشخص شده است. به اجراييهاي دستگاهاي ههزين اعتبارات استاني برش -

مجموع اعتبارات  درصد از 45اي ملي )كه بيش از اعتبارات هزينههزار ميليارد ريال از  1.675توزيع مبلغ 

ش از مستقر هستند مشخص شده است. پيها دستگاه اجرايي ملي كه در استان 19اي است( بين هزينه

كردند سهم هر استان مي اي كه با سازمان برنامه مبادلهنامهاساس موافقتبرها و سازمانها هاين وزارتخان

 كردند. مي را مشخص

 

  استاني اي هزينه اجرايي استاني از اعتباراتهاي سهم دستگاه .2 نمودار
 )درصد(

 
 

 مشاركت استانيهاي پروژه وها ن طرحين( و همچ4اي پيوست )تملک دارايي سرمايههاي طرح -

 به تفكيک هر استان مشخص شده است.  «19»خصوصي موضوع تبصره  ـ ميعمو

 

 هاي دولتيشركتبودجه  .11-2

 هايحساب ي تصويب اقالمامعنهاي دولتي توسط مجلس شوراي اسالمي بهاگرچه تصويب بودجه شركت

جز اقالم مرتبط با ليكن در عمل، ب ،هاستشركت اين( مصارف و)منابع  ايسرمايه هايحساب و جاري

 گيرد. ازارقام منابع و مصارف مورد بررسي قرار نميمنابع عمومي )عمدتاً سود سهام و ماليات(، ساير 

ها در فرصت اندك بررسي گير بودن بررسي بودجه شركتتوان به وقتداليل اين موضوع ميترين مهم

خاص، عدم دسترسي به اطالعات كافي و  هاي هر حوزهبودجه در مجلس، لزوم بررسي تخصصي شركت

نتيجه اين عوامل، بررسي بودجه . دركردها اشاره مجلس به بودجه شركت مبهم بودن الگوي مطلوب ورود

هاي دولتي در مجلس شوراي اسالمي همواره در حاشيه قرار داشته و اين موضوع خود باعث شركت

16

16
12

9

5

استانداري اداره كل جهاد كشاورزي

اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي اداره كل بهزيستي

اداره كل منابع طبيعي
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شكاف بزرگي بين بودجه مصوب و عملكرد طوري كه تشديد عدم شفافيت در اين حوزه شده است؛ به

 دارد.دولتي وجود  هايشركت

هاي دولتي توان يک نقطه عطف در بررسي بودجه شركترا مي 1399از طرفي، اليحه بودجه سال 

به اين جهت كه سازمان برنامه و بودجه يک ماه پيش از تقديم سند اصلي بودجه، بودجه  .دانست

شده سال هاي مالي حسابرسي جمله صورتهمراه اطالعات عملكردي آنها )ازهاي دولتي را بهشركت

دن كرررنگ اين اتفاق، يک فرصت مغتنم جهت پُ 1.قبل(، به مجلس شوراي اسالمي تقديم نموده است

شمار هاي دولتي بهصالحيت تصويبي و صالحيت نظارتي مجلس شوراي اسالمي در موضوع بودجه شركت

 رود. مي

هاي دولتي، حسابرسي بيني شده براي نظارت بر عملكرد شركتپيش سازوكارسوي ديگر، از

ه ها است. اگرچه ممكن است به داليلي )كمجامع عمومي شركت توسطهاي مالي و تصويب آن صورت

امع هاي مالي در مجتشريح آن موضوع اين گزارش نيست( تذكرات حسابرسان، در زمان تصويب صورت

جلس توانند مبناي خوبي براي ورود مرد، ليكن همين تذكرات ميعمومي مورد توجه جدي قرار نگي

مطرح د مثال، بررسي موارعنوان به .فراهم كندهاي دولتي در بودجه شوراي اسالمي به موضوع شركت

دهد موارد هاي دولتي نشان ميشركت 1397هاي مالي سال حسابرسان در بررسي صورت شده توسط

 اند:ر بودهزير از تواتر بااليي برخوردا

  بانكي مختلف نزد بانک مركزيهاي كردن حسابنمتمركز، 

 عدم ثبت اطالعات كاركنان در پايگاه اطالعاتي نظام اداري، 

 عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا، 

 كشور عدم ارائه اطالعات پرداختي به مديران به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل، 

 )عدم انجام تمامي مراحل معامالت از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد، 

 منقولمنقول در سامانه جامع اطالعات اموال غيرعدم ثبت اموال غير،  

 عدم رعايت مفاد و مقررات قانون برگزاري مناقصات، 

 هاوجود حجم باالي زيان انباشته نسبت به سرمايه شركت، 

  شده و اضافه نمودن آن به حساب بدهكار دولتبيني پيشعدم تحقق سود، 

 هاي ثابت مشهوداي براي موجودي مواد و كاال و داراييعدم كفايت پوشش بيمه، 

 ار سيستم حسابداري قيمت تمام شده.قرتعدم اس 

تواند با درج احكامي ذيل اليحه بودجه، به مرتفع شدن نكته بسيار مهم اينكه مجلس شوراي اسالمي مي

قانون بودجه  «2»تبصره  «ط»كمک نمايد. در همين راستا، تكرار برخي احكام بند  برخي از مشكالت فوق

                                                 

 .نامه داخلي مجلسقانون آيين (182)موجب عمل به تكليف جديد مقرر در ماده به .1



 

 

 

بخش طور رضايتاحكامي كه بهكل كشور، همراه با در نظر گرفتن ضمانت اجراي مطلوب براي  1398سال 

  رسد.مينظر به ، ضروريفوقاجرايي نشدند و نيز درج احكام جديد جهت مرتفع شدن برخي از مسائل 

 
 

 مديريت و كاهش كسري بودجه بدون نفت براي پيشنهادهايي. 3

براي اصالح  شوراي اسالمي نيم گذشته پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلسودر طول يک سال

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

تهيه شده و  1398مشابه اليحه بودجه سال  1399و مصارف بودجه انجام نشده و اليحه بودجه سال 

مطالعات رغم به توان گفت،مي عبارت بهترقابل توجهي در حوزه منابع است. بههاي برآورديدچار بيش

كارشناسي ارزنده انجام شده، پروژه اصالح ساختار بودجه در دولت عملكرد ضعيفي داشته 

يک سال گذشته در اصالح ساختار هاي . با توجه به ارائه اليحه بر اين مبنا، انتظار اينكه بتوان ضعفاست

، منطقي نيست. با اين حال همچنان بودجه را در مدت كوتاه بررسي بودجه در مجلس جبران كرد

گفتني كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.  مدت وجود داردراهكارهايي براي اصالحات در كوتاه

ند، كمردم فشار وارد نمي عموماند كه به اي طراحي شدهگونهاست پيشنهادهاي مطرح شده به

 . ثير قرار دهدأرا تحت تنفوذ ذيهاي هرچند ممكن است منافع برخي گروه

 

 لزوم توجه به افزايش عادالنه درآمدهاي مالياتي و در حوزه منابع اصالحات .1-3

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

و مطمئن  يهادرآمد نيدر گرو تأم دهديجامعه قرار م اريكه دولت در اخت يكاالها و خدماتمين أثبات ت

اقتصاد هستند كه تحت  يزادرون يجار يندهايادولت، فر داريپا يدولت است. منشأ درآمدها يبراپايدار 

نگاه،  ني. با ارنديگيقرار نم يالمللنيب يهاميو تحر ينفت يمانند نوسانات درآمدها يرونيب يهاشوك ريثأت

 ،ينفت يبودجه دولت از درآمدها يبه هدف جداساز لين زيحاضر و ن طيبودجه در شرا نهيبه تيريجهت مد

جهت گذر  يمدتو اقدامات كوتاه مدتانيدر م يعموم يدرآمدها داريپا شيافزا يبرا ييالزم است راهكارها

يكي از اين راهكارها توجه به منابع مالياتي و . در نظر گرفته شود روشيدولت در سال پ يابودجه ياز تنگنا

 ي و افزايش درآمدهاي مالياتياتياصالح نظام مال برايكه  ييهابرنامهافزايش درآمدها از اين محل است. البته 

 مدتانياصالحات م نديادر فر اًيكار ضربه نزنند و ثانوكسب يبه فضا اوالًباشند كه  ياگونهبه ديبا شوند،يارائه م

فشار به فعاالن  قياز طر ياتيمال يدرآمدها شياگر افزا .نكنند جاديا يخلل دار،يپا ييدرآمدزا يدر راستا

شود،  ياتيمال يدرآمدها شيمدت باعث افزاحاصل شود، هر چند ممكن است در كوتاه يبخش رسم ياقتصاد

 خواهد شد. دولت  ياما در بلندمدت منجر به ركود و كاهش درآمدها
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ويژه در شرايط كنوني كه با كاهش شديد درآمدهاي همدهاي مالياتي در كشور بآعدم توجه به توسعه در

شود دولت منابع الزم براي مصارف خود را از طرق ديگري كه عمدتاً به زيان رو هستيم، موجب مينفتي روبه

مين منابع از طريق استقراض أروش ت عمدتاًها دست آورد. البته دولتهطبقات محروم و متوسط جامعه است، ب

تورم ناشي از  كهدرحاليسياسي كمتري همراه است.  گزينند چراكه با هزينه اقتصاداز بانک مركزي را برمي

افزايش پايه پولي و متعاقب آن نقدينگي، فشار مضاعفي را بر طبقات فرودست جامعه ايجاد خواهد كرد كه 

اي گونههستاني در كشور باساس مطالعات انجام شده وضعيت مالياتخواهد داشت. برنارضايتي آنها را در پي 

است كه برخالف بسياري از كشورهاي دنيا سهم ثروتمندان در كل ماليات پرداختي نسبت به ساير اقشار 

سهم  نيز آمريكا مانند داريسرمايه ي با نظامكشور مثال حتي درعنوان بهدرآمدي در ايران بسيار كم است )

توان با وضع راحتي ميلذا به 1(.درصد است 70بالغ بر  شده دو دهک باالي درآمدي از كل ماليات پرداخت

كند و يا ساماندهي و حذف برخي اصابت مي افراد بسيار ثروتمندهاي مالياتي كه تنها به برخي پايه

 شوند، ضمن افزايشهاي باالي درآمدي اعمال ميمرفه و دهکهاي مالياتي كه بيشتر به نفع اقشار معافيت

تر شدن هدايت كرد. درصورت اتخاذ اين ستاني كشور را به سمت عادالنهدرآمدهاي مالياتي، نظام ماليات

ستاني نه تنها اثر منفي بر رشد اقتصادي نگذارد، بلكه اثر مثبت توان انتظار داشت افزايش مالياتمي رويكرد

م به دنبال داشته باشد. اين رويكرد مورد توجه برخي از اقتصاددانان نيز بوده است، چنانكه يكي از برندگان ه

)ابهيجيت بانرجي(، راز رشد اقتصاد را نه در تخفيف و كاهش مالياتي به ثروتمندان  2019نوبل اقتصاد سال 

و ها ثروتمندان و صرف آن براي بقيه بخشستاني از ريزش از باالي ثمرات رشد، بلكه ماليات و ايده

داند. پل كروگمن، نوبليست معروف اقتصاد و صاحب نظريات متعدد در توانمندسازي فقرا و تحريک تقاضا مي

 شود، در عمدهدهنده بودن ثروتمندان تقديس مينجاتعنوان بهتجارت و پولي، معتقد است، آنچه هاي حوزه

خاطر ايفاي آنها، نه به كه بخش عمدهتصوري است كه واقعيت ندارد، چرا و صرفاًموارد حبابي بيش نيست 

اند كه چندان مولد نبوده است. كروگمن هايي صاحب ثروت شدهنقش در افزايش توليد ملي، بلكه در حوزه

خاطر يا ايجاد ثروت به... فروشي وبه فعاليت در بازارهاي مالي، خريد و فروش ملک، خردهها هدر ميان اين حوز

 روز سياست عرصه در حتي مذكورهاي بحثكند. وجود انحصارهاي قديمي يا جديد )تكنولوژيک( اشاره مي

 و مريكاآ انتخابات در جمهوريرياست نامزدهاي از توجهي قابل بخش كهاي هگونبه كرده پيدا راه نيز دنيا

 اين. كندمي كمک اقتصاد شدن بزرگ و رشد تشديد به ثروت، ماليات كه معتقدند آنها حامي اقتصاددانان

 زاكمن گابريل) فرانسه/آمريكا مقيم اقتصاددان سه تجربي مطالعات با آنها نظريات كه اقتصاديـ  سياسي گروه

 توزيع و ستانيماليات مورد در( پاريس اقتصادي مدرسه از پيكتي توماس و بركلي دانشگاه از سائز امانوئل و

 با تناقضي اقتصاد، شدن بزرگ قديمي ايده كه كنندمي حمايت را نظريه اين شود،مي حمايت ثروت

ماليات هاي طرح .كندمي كمک اقتصاد شدن بزرگ به امر اين حتي و ندارد اقتصاد از افراد سهمسازي متناسب

                                                 

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



 

 

 

مطرح شده در هاي از طرحاي ههنگفت، نمونهاي يا صاحبان ثروت 1ثروت سوپرثروتمندانمجموع پلكاني بر 

عدالتي مالياتي در تواند به افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش بياين حوزه است. برخي از اصالحات كه مي

  :به شرح ذيل است ،است 1399رده و قابل اعمال در اليحه بودجه سال كشور كمک ك

 

 هاي بانكي سپرده «كالن»ف معافيت ماليات بر سودهاي ذح 

شک يمعاف از ماليات است. ب 2(145)موجب ماده هاي بانكي بههاي مستقيم، سود سپردهدر قانون ماليات

عنوان به گذاري در بانک و كسب سود قطعيهاي بانكي بدين معناست كه سپردهمعافيت سود سپرده

 دهد. گذاري در بخش مولد اقتصاد را كاهش مييک فعاليت بدون ريسک، جذابيت سرمايه

ترين مهم هاي بانكي يكي ازبررسي تجارب ديگر كشورها حاكي از آن است كه ماليات بر سود سپرده

هاي بانكي ماليات بر سود سپرده OECD4است. براساس گزارش  3اندازها در اشكال مختلف پسماليات

در  6.انهيصورت ماليات بر درآمد سالشود يا بهمي اخذ)تكليفي(  5صورت كسر در منبع نهايييا به معموالْ

كه  7شوندبر ماليات بر درآمد مشمول ماليات بر ثروت نيز ميهاي 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 بر سود سپردهكه بايد درباره ماليات سؤاالتي  ازجمله

هاي انجام بررسي ؟آيا نرخ سود حقيقي مثبت، شرط الزم براي وضع ماليات بر سود سپرده است يا خير

مدت و هاي كوتاهشده حاكي از آن است كه در بسياري از كشورها با وجود سود حقيقي منفي در سپرده

 8.شوداخذ ميمدت، اين ماليات بلند
  

                                                 

1  . Extreme wealth tax 

 سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت ماليات معاف است: .2

ایرانی در حدود های انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای مربوط به کسور بازنشستگی و پسسود متعلق به سپرده .1
 مربوطه. مقررات استخدامی

سسات اعتباری ؤهای ایرانی یا مهای مختلف نزد بانکانداز و سپردههای پسسود یا جوایز متعلق به حساب .2
گذارند نخواهد می سسات اعتباری غيربانکی مجاز نزد همؤها یا مهایی که بانکغيربانکی مجاز. این معافيت شامل سپرده

 .بود

 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. .3

اوردرافت( و سپرده ثابت به شرط های خارج از ایران بابت اضافه برداشت )های ایرانی به بانکسود پرداختی بانک .4

 معامله متقابل.

 سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. .5

3  . Saving Vehicle 

4  . OECD (2018), Taxation of Household Savings, OECD Tax Policy Studies, No. 25, OECD 

Publishing, 

Paris. 

5  . Final withholding tax 

6  . Personal Income Tax 

 شود. عنوان ماليات بر ثروت محسوب میعنوان ماليات بر درآمد و ماليات بر اصل سپرده بهماليات بر سود سپرده به 7.

 شود.صورت تفصيلي به اين موضوع اشاره ميدر گزارشي مستقل به .8
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نرخ سود حقيقي بلند مدت

نرخ سود حقيقي بلند مدت

 

  داراي پايه مالياتي سود سپرده OECDعضو كشورهاي در  بلندمدتنرخ سود حقيقي  .3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند اثر مهمي در كاهش كالن بانكي ميهاي ماليات بر سود سپردهوضع شک از لحاظ درآمدي يب

 .پايه مالياتي در چند گام اجرا شوداجراي اين شود سري بودجه ايفا كند. از جهت اجرا پيشنهاد ميك

هاي بعد اشخاص حقيقي و در گامشوند اين ماليات اشخاص حقوقي مشمول  برخي عنوان مثال ابتدابه

 .با سود باال را مشمول اين ماليات كرد

 

 هاي بانكي )شخصي و تجاري(تفكيك حساب 

ارزي و كسري بودجه موجب شده محدوديت درآمد  حجم باالي نقدينگي نسبت به توليد ناخالص ملي،

 1،هاي بانكيوسيله تكميل اطالعات هويتي حسابهاي بانكي بهدار كردن تراكنشاست كه شناسنامه

هاي بيش از آستانه تعيين شده )تقويت تراكنشهاي تجاري و شخصي و الزام به درج بابت تفكيک حساب

راهكار مديريت شرايط موجود مورد اجماع عنوان به ها(،پولشويي درخصوص تراكنشمقابله با الزامات 

اين كار كه مقدمات قانوني آن در بند  گيرد. ماليه عمومي قرار پولي و كارشناسان حوزه اقتصاد كالن،

تواند آثار نيز فراهم شده است )هرچند اجرايي نگرديد( مي 1398قانون بودجه سال  «16»تبصره  «ح»

تواند به شناسايي عملكرد هاي غيرمولد ميبر كنترل فعاليتعالوهنحوي كه به كندمثبتي در كشور ايجاد 

عنوان تجاري ثبت شده باشند يا شخصي( كمک كند و بالتبع به كاهش كليه فعاالن اقتصادي )خواه به

فرار مالياتي و افزايش درآمد مالياتي منجر شود؛ لذا تمركز بر رصد جريان پول در كشور از اين طريق 

 رسد. نظر ميضروري به

 

                                                 

 .متوفی افراد بانکی هایحساب از استفاده از پيشگيری و هاحساب برخی برای شده ثبت نامعتبر ملی هایکد اصالح .1



 

 

 

 جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل 

له اطالعات اطالعات بانكي ازجم استفاده مطلوب از طرف و عدماستقرار نظام جامع مالياتي از يک عدم

در سال  هاي بانكي از طرف ديگر منجر به فرار مالياتي زيادي در كشور شده است.تراكنش مربوط به

كرر م (169)هاي اجرايي موضوع ماده ام مجلس شوراي اسالمي اطالعات بيشتر دستگاهجاري با اهتم

ان شاهد اين همچن متأسفانهاما  ،هاي مستقيم در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفتقانون ماليات

 موضوع هستيم كه اهداف در نظر گرفته شده براي طرح جامع مالياتي محقق نشده است. 

تحقق  ايمانعي برفروشگاهي هاي تمكين برخي مشاغل درباره استفاده از پايانه ديگر عدماز طرف 

هش نتيجه كاتواند عدم تمكين ساير اصناف و درمي خودمسئله  شفافيت مالياتي شده است كه اين

 دنبال داشته باشد. شفافيت و فرار مالياتي را به

 

 هاي مالياتيمعافيت ساماندهي 

اعطاي  ندرت از مسيرهاي گوناگون بهنظري و تجارب ساير كشورها، حمايت از فعاليتبراساس مباني 

ود چنين ترين داليل اين مهم آن است كه وجگذرد و يكي از مهمها ميآن فعاليت به معافيت مالياتي

ف شدن هاي مالياتي )تالش براي معاهاي غيرهدفمندي موجب بروز پديده خزش معافيتمعافيت

دليل اكنون بهشود؛ مسائلي كه همهاي مذكور ميشفافيت در فعاليت هاي مختلف( و نيز افزايش عدمگروه

هاي مختلف ليتواقع از يک طرف فعاها در قانون مالياتي ايران شاهد آن هستيم. دردامنه گسترده معافيت

ات هستند و از دنبال معاف نمودن خود از پرداخت مالي به هااقتصادي با استناد به معافيت ساير فعاليت

 هاي گوناگون غيرشفاف و نامعلوم است.طرف ديگر جريان وجوه در فعاليت

عاالن فتوان به درآمدهاي ها ميآن جملههاي مالياتي زيادي وجود دارد كه ازدر ايران معافيت

ت برخي از هاي بانكي، صادراه اقتصادي، سود سپردهصنعتي و مناطق ويژ ـ اقتصادي مناطق آزاد تجاري

نري اشاره ههاي فرهنگي و هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، مدارس غيرانتفاعي و فعاليتمواد خام، فعاليت

و دائمي  غيرهدفمند، غيرمشروط هاي مالياتي در كشور كه اكثراًكرد. اين فهرست بلندباالي معافيت

تي يد درآمدهاي مالياتي شده است باعث شده در عمل نظام ماليااست، ضمن آنكه موجب كاهش شد

 درستي انجام ندهد.يكي از كاركردهاي اصلي خود يعني بازتوزيع درآمد را به

 

 افزوده مناطق آزاد و ويژه اقتصاديحذف ماليات بر ارزش 

كه در حال حاضر در دستور مجلس  افزودهماليات بر ارزش اليحهيكي از موضوعات بسيار مهم در بررسي 

مسئله معاف يا مشمول بودن مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در نظام ماليات بر  شوراي اسالمي قرار دارد،

گيري در اين خصوص بر افزوده است. دليل اهميت بسيار زياد اين موضوع آن است كه تصميمارزش

به نفت، ميزان فرار مالياتي در كشور و شفاف ميزان درآمدهاي مالياتي دولت و كاهش وابستگي بودجه 
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هاي كارشناسي حكايت از آن و خدمات در كشور اثرگذار خواهد بود. بررسي الشدن زنجيره عرضه كا

در اين شرايط سخت ) دارد كه معافيت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ضمن كاهش منابع عمومي دولت

 .و فرار مالياتي در كشور خواهد شد احتماليروز فساد ها، منجر به بها و دهياريو شهرداري (تحريمي

 

 هاي لوكسانتقال امالك با هدف اخذ ماليات از خانهوپلكاني كردن ماليات نقل 

هاي لوكس ابزار مناسبي در جهت ارتقاي نظام مالياتي است كه در بسياري از اخذ ماليات از خانه

شود. اين ماليات در قالب صورت پلكاني، اخذ ميبهيافته متناسب با ارزش امالك و كشورهاي توسعه

هايي )خصوصاً ملک و زمين( كه ارزش شود. در انگلستان دارايياز خريدار اخذ مي 1وانتقالماليات بر نقل

 گيرند. قرار مي 2آنها از يک حد معيني باالتر باشد، مشمول اين ماليات

به برخي ديگر از اقدامات مالياتي كه جنبر موارد مذكور الزم است مقدمات اجرايي عالوه

صورت ساده توان بهمي تري دارند نيز در سال جاري فراهم شود. برخي از اين موارد را حتيمدتبلند

 مورد استفاده قرار داد.شده در سال جاري نيز 

 ماليات بر مجموع درآمد ـ 

 درآمدهاي افزايش نتيجهدر و مالياتي فرار كاهش كشور، مالياتي نظام اصالح جهت راهكارها ازجمله

 هايجريان مجموع از ماليات 3درآمد مجموع بر ماليات. است درآمد مجموع بر ماليات وضع مالياتي،

 ،ماليات نوع اين در مالياتي پايه درواقع آورند؛مي دستبه درآمدي مختلف منابع از افراد كه است درآمدي

 انتقالي هايپرداخت سرمايه، عايدي اجاره، بهره، سود، دستمزد، و حقوق قبيل از فرد درآمدي منابع

 ساختارهاي در مالياتي هاينرخ توانمي ماليات نوع اين براي. شودمي شامل را...  و مشاغل درآمد دولت،

 نسبت درآمد، سطح افزايش باترتيب  به ساختارها اين در گرفت؛ نظر در را تنازلي و تناسبي تصاعدي،

 و مزايا ساختارها اين از هريک. يابدمي كاهش و ثابت افزايش،( ماليات متوسط)نرخ  درآمد به ماليات

 كاهش به منجر و دارد درآمد توزيع بر را اثر بيشترين تصاعدي هاينرخ اما ،دارند دنبالبه را معايبي

 .شودمي طبقاتي شكاف

سبت به ن «ماليات بر عملكرد»شک يكي از آثار نبود چنين مالياتي در كشور، باال بودن نرخ بي 

ر اكثر گونه كه در جدول زير قابل مشاهده است، سهم ماليات بر درآمد دكشورهاي ديگر است. همان

ديگر  رهايتر از ايران است و برعكس سهم ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در كشوكشورها بسيار پايين

ور به ضرر از ايران باالتر است. اين موضوع خود مؤيد اين مسئله است كه نبود چنين مالياتي در كش

 داده است.  ها تمام شده است؛ طبعاً اين موضوع رشد اقتصادي را نيز تحت تأثير خود قرارتوليدكننده

                                                 

1  . Transaction Tax 

2  . SDLT (Stamp Duty Land Tax) 

3  . Personal Income Tax (PIT) 

http://www.gov.scot/Topics/Government/Finance/scottishapproach
http://www.gov.scot/Topics/Government/Finance/scottishapproach


 

 

 

  1سهم انواع ماليات در كشورهاي مختلف .10جدول 

 ايران دانمارك نروژ سوئد آلمان انگلستان آمريكا عنوان

 5/10 2/48 8/42 8/45 3/36 35 8/24 توليد ناخالص داخلي/درآمد ماليات

 14 7/51 2/30 1/36 6/41 34 5/49 ماليات بر درآمد اشخاص حقيقيسهم 

 37 7/5 2/32 9/7 6/7 10 1/11 هاماليات بر سود شركتسهم 

 3/42 6/31 4/26 8/28 46 5/40 1/23 ماليات بر مصرفسهم 

 

 (ر عايدي سرمايه )امالك و سهامماليات ب ـ

تواند اثر قابل گري ميبر كاركرد تنظيمعالوه كههاي مالياتي است يكي از پايه 2بر عايدي سرمايهماليات 

توجهي در افزايش منابع عمومي داشته باشد. ماليات بر عايدي امالك و مسكن، يكي از اجزاي ماليات بر 

عنوان يک پايه مالياتي پذيرفته و اجرا سرمايه است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته آن را به عايدي

گذرد. اين ماليات بر رشد قيمت مسكن يعني تفاضل اند و نزديک به يک سده، از قدمت آن ميكرده

شود. مي عنوان ماليات اخذترتيب، درصدي از عايدي به اين شود و بهقيمت خريدوفروش آن، وضع مي

ويژه در شهرهاي بزرگ(، از بازي در بازار مسكن در ايران )بهبا توجه به آنكه در اغلب اوقات، عوايد سفته

هاي زيادي هاي توليدي، بيشتر است، اين مسئله باعث شده سرمايهميانگين سود بسياري از فعاليت

يكي بر مسكن عالوه خارج شود.هاي مولد و توليدي )حتي توليد مسكن( سوي آن منحرف و از بخشبه

ديگر از مواردي كه در كشورهاي مختلف مشمول ماليات بر عايدي سرمايه است عايدي حاصل از سهام 

است كه بخش زيادي از ماليات بر عايدي  شايسته ذكرالوصول است. است كه از لحاظ اجرايي نيز سهل

ستاني به كاهش فاصله اين نوع ماليات باالي درآمدي است و از اين جهتهاي سرمايه متوجه دهک

  شود.مي طبقاتي نيز منجر

 (LVT) زمين ارزش برماليات ـ 

هاست و براساس آن هاي مناسب براي كسب درآمد پايدار دولتماليات بر ارزش زمين، يكي از راهكار

ود. اين نوع شانه از مالک زمين دريافت مييصورت سالعنوان ماليات، بهبه زمين درصد ثابتي از ارزش

 وري اقتصاديبهرهو افزايش  با هدف كنترل سوداگري، تخصيص بهينه منابعبر ايجاد درآمد ماليات عالوه

 3گيرد.مورد استفاده قرار مي

 

                                                 

  .1396، «هاچالشچگونگي گذر از ابر»نيلي، كتاب اقتصاد ايران،  مسعود. 1

2  . Capital Gain Tax (CGT) 

اثرات صورت دقيق  )ثروت ملل( برای اولين بار به در کتاب مشهور خود 1776آدام اسميت پدر علم اقتصاد مدرن در سال  .3

ماليات بر ارزش زمين را مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که چگونه این ماليات به فعاليت های اقتصادی آسيب 
های زیادی به بهينه بودن ماليات بر های اخير نيز اقتصاددانرساند و موجب افزایش نرخ اجاره نيز نخواهد شد در سالنمی

، این نوع ماليات را راهکاری برای ماکزیمم کردن 1970موئلسون برنده نوبل اقتصاد در سال اند. ساارزش زمين اشاره کرده
، نيز اين ماليات را بهترين نوع ماليات براي اقتصاد 1976داند. فریدمن برنده نوبل اقتصاد در سال مجموع رفاه اجتماعی می

عنوان نيز این ماليات را به  2008يست اقتصاد در سال و کروگمن نوبل 2001داند. استيگليتس نوبليست اقتصاد در سال مي
 کنند.ماليات بهينه معرفی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 اصالحات در حوزه مصارفب( 

مهم هاي نيازارف دولت بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه يكي از پيشاصالحات در سمت مص بارهدر

صورت هدولت بهاي دولت و وجود بستري از اطالعات هزينههاي اين امر شفاف شدن تركيب هزينه

 متمركز نزد دولت است. 

هاي اجباري شناسايي و تفكيك هزينهمنظور نهايي به نفعذياجراي سياست پرداخت به  .1

 گيري( در بودجه )ضروري( و غيراجباري )قابل تصميم

 ريزي كشور آن است كه در حال حاضر دولت اعتباراتيكي از مشكالت اساسي فعلي نظام بودجه

 نفعذي در مورد نحوه پرداخت آن بهها هصورت سرجمع به آنها تخصيص داده و دستگاهرا بها هدستگا

 اين سياست آن است كه:كنند. ماحصل گيري مينهايي تصميم

 ًست دولت هاي خود اطالعي ندارد. براي مثال مشخص نيدولت از نحوه و تركيب دقيق هزينه اوال

د خدمات و چقدر از خريكند كار پرداخت ميكند يا چقدر اضافهمي دقيقا چقدر حقوق و مزايا پرداخت

 است.اي مربوط به كاركنان قراردادي يا شركتي در فصل دوم هزينه

 ًدارد. براي نبراي دولت وجود ها ههاي دولت، امكان مديريت هزيندليل شفاف نبودن هزينهبه ثانيا

قت احصا نمود، ناپذير را به دهاي اجتنابمبناي دقيقي هزينهمثال از آنجا كه در حال حاضر نمي توان بر

 قابل قبولي حذف نمود.با دقت پذير را هاي اجتنابتوان در شرايط خاص، هزينهنمي

 نون نزد دولت، حتي اجراي قاها ههاي دستگادليل در دسترس نبودن ريز اطالعات پرداختيبه

 ماليات بر حقوق كاركنان نيز دچار انحرافات قابل توجهي است.

نابع مهاي انجام شده از محل كليه پرداختراهكار اجرايي اين امر آن است كه در اسرع وقت، 

ود. گفتني نهايي انجام ش نفعذيبه  كل و مستقيماًداري هتوسط خزان ، صرفاًابع اختصاصيعمومي و من

داري هانطور متمركز و توسط خزهاست در حال حاضر بخشي از حقوق كاركنان )رسمي و پيماني( دولت ب

. لذا الزم (1386قانون بودجه سال  «19»تبصره  «و»مبناي بند شود )برمي به ايشان پرداخت مستقيماً

 است:

 كل كشور داري ههاي انجام شده از محل منابع عمومي، توسط خزاندر گام اول، همه پرداخت

 نهايي انجام شود. نفعذيصورت مستقيم به هب

 كل داري ههاي اجرايي مشمول اين فرايند شده و خزاندر گام دوم، اعتبارات اختصاصي دستگاه

نهايي  نفعذيكسر و به حساب ها همبناي درخواست ايشان، از درآمدهاي اختصاصي اين دستگاكشور بر

 پرداخت كند.

 است وجه مبناي درخوهاي دولتي اجرا شده و بردر گام سوم، مشابه اين فرايند براي منابع شركت

 نهايي پرداخت كند. نفعذيها كسر و به حساب ايشان، خزانه از حساب اين شركت



 

 

 

بر كاهش وهعال 1386قانون بودجه « 19»تبصره « و»طور كه اجراي بند شود همانبيني ميپيش

سياست  وجود آورد، اجراي اينسازي حداقلي از حقوق كاركنان دولت را بههاي نابجا، شفافپرداختي

ريت مديو هاي نابجا شده و شفافيت مناسب براي حاكميت پيشنهادي نيز موجب جلوگيري از پرداخت

 را فراهم آورد.  هاهزينه

ناپذير و اجتنابهاي زينهدرستي ميان هتوان بهمي گفتني است در صورت اجراي اين سياست

 پذير تفكيک قائل شد. اجتناب

 1هابازنگري هزينهاستفاده از سازوكار با هاي عمومي دولت كنترل هزينه .2

صورت روشمند اقدام به كنترل و حتي كاهش تا دولت بهبا توجه به محدوديت منابع دولت، الزم است 

مركز  20تا  10منظور هر دستگاه بايد موظف شود بدين اي نمايد.هاي خود در مراكز اصلي هزينههزينه

را شناسايي  در هر دستگاه هاي آن دستگاه دارند(هايي كه بيشترين سهم در هزينهاي )فعاليتهزينه

ارائه دهد. وري و كارايي در اين حوزه ضرور و افزايش بهرهرا براي حذف موارد غيرهاي خود مهكند و برنا

الكترونيكي  و ورياز طريق اصالح فرايندهاي اجرايي، كاهش اتالف منابع و افزايش بهرهاين كاهش هزينه 

 و بودجه ( به سازمان برنامهمشروط به عدم كاهش كيفيت ارائه خدمات)كردن فرايندهاي ارائه خدمات 

تخصصي هاي با توجه به گستردگي انواع مصارف عمومي تشكيل كميته گردد.مي ارائه و مورد توافق واقع

تا حدي كه اين فرايند به  2گيردمي زيادي مورد استفاده قرارهاي با كارويژه مديريت هزينه در كشور

رهبران سياسي نقش اصلي را  نكته مهم اين است كهناپذير تصويب بودجه بدل شده است. بخش جدايي

ها هده رهبران است كه به فرايند بازنگري هزيناعهده دارند به عبارتي عزم و اربرها هدر روند بررسي هزين

 نديااز فر ،)حافظان و اجراكنندگان قانون( ياسيس يسطح باال تعهدبخشد و الزم است با مي معني

 جاديا يراتييتغ نفعان،ي، در نتيجه اعمال نفوذ ذيبازنگر نديافر ياجرا يتا در ط شودمراقبت  يبازنگر

هايي جهت انجام اين امر تشكيل ساختار بودجه، كميته تگفتني است در چارچوب برنامه اصالحا. نشود

 راهكارهاسازي دليل نبود عزم و اراده جدي در پيادهبه )احتماالً هاآن كميتههاي اما نتايج فعاليت ،گرديد

 ( اجرايي نگرديد.هاي اجرايييا عدم دستيابي به تفاهم با دستگاه

 هاكاري بين دستگاه. حذف موازي3

هاي كاري بين دستگاههاي دولت، حذف موازييكي از محورهاي مهم مورد توجه براي كاهش هزينه

 توان به سه دسته زير تقسيم كرد:كاري را ميمختلف است. مفهوم موازي

 كاريدوباره .1

 پوشانيهم .2

                                                 

1  . Spending Riview 

در اند که عضو ادعا کرده یکشورها نيمي از، 2012در سال  (OECD)  ی سازمان همكاري و توسعه اقتصاديطبق بررس .2

ها برخي از كشورها كه تجربه قابل توجهی در بررسی هزینهاين تعداد شامل . هستندها نهیهز یروند بررسحال اجراي 
 شود.اند ميها را انجام دادهطور جدی بررسی هزینهندارند )نظير ایرلند و ایتاليا( و کشورهایي که پيش از بحران مالی نيز به
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 پراكندگي .3

گونه نماه اي 6سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور بايد موظف شوند كه ظرف مدت 

مي ساختارهاي موارد را شناسايي كنند و با مصوبه شوراي عالي اداري يا در صورت نياز مجلس شوراي اسال

 . نمايد اداري را اصالح

 برداري كامل از سامانه ستادبا بهره معامالت دولت مديريت هزينه در. 4

يريت هزينه در و لزوم توجه به مد (عموميطور كلي بخش هبو )حجم باالي معامالت دولتي به با توجه 

را در دستور  كيهاي تداركات الكترونيقبل استفاده از سامانه هاسالكشورهاي پيشرفته از اين حوزه، 

معامالت دولت منجر  تواند از جهات مختلفي به راهبرد مديريت هزينه درمي اين اقداماند. كار قرار داده

 شود كه برخي از اين موارد عبارتند از:

 دهنده، هزينه(دهنده معامله، ارائهانجام شده به تفكيک )دستگاه انجامهاي شفاف شدن هزينه 

 فساد در فرايند معامالت دولتي كاهش 

 تجميع خريدهاي دولتي  

 فاده و استفاده بهينه از كاال و خدمات موجود در بخش عمومي )اشتراك كاالهاي بالاست

 خدمات مشترك(

 :نظارت بر معامالت انجام شده از منظر 

 ضرورت انجام هزينه -

 هكارايي معامله صورت گرفت -

و غم تكليف قانون به ايجاد سامانه تداركات الكترونيكي براي انجام معامالت بخش عمومي رعلى

براي انجام  1390غفلت در سال  هاسالپس از « تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(»سامانه  1،دولتي

و در حال ها طراحي شده هاي اجرايي با رعايت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايدهمعامالت دستگاه

 اند. هزار دستگاه اجرايي در آن عضو شده 9حاضر بيش از 

  

                                                 

 .ساله چهارم توسعه و قانون تجارت الکترونيکبا قانون برنامه پنج 1383از سال  1.



 

 

 

 نام كرده در سامانه اجرايي ثبتهاي نمايي از تعداد دستگاه. 1تصوير 

 1398الي  1389و حجم معامالت انجام شده از سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پرداخته است انجام خريدهاي دولت در بستر اين سامانهوجود قوانين و مقررات متعددي كه به با 

دولتي خارج از سامانه مذكور يردولتي و نهادهاي عمومي غهاي شركت در عمل بخشي از معامالت دولت،

ريزي براي شود كه اين مسئله موجب شده نتوان به خوبي از ظرفيت اين سامانه در برنامهمي انجام

 (كه يكي از محورهاي مهم كاهش كسري بودجه در شرايط جاري است)عمومي هاي مديريت هزينه

تعداد  دولتي،هاي مالي شركتهاي صورتمثال مطابق توضيحات ارائه شده در عنوان به استفاده كرد.

اند. در اين در انجام معامالت خود از سامانه مذكور استفاده نكرده 1397در سال ها زيادي از اين شركت

داراي زمانبندي  مديريت هزينه در قالب يک برنامه مهمهاي يكي از محورعنوان به راستا الزم است كه

اجرايي و استانداردهاي كدينگ سامانه ستاد، هاي ستيمشخص، همزمان با برطرف كردن كا

پرداخت براي تأييد  هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات تنها مجاز بهكليه دستگاهي هاحسابذي

 شود.مي سامانه مذكور انجام از طريقكه  شوندمعامالتي 

احتمالي در اجراي معامالت دولتي، بر پيشگيري از فسادهاي توان عالوهمي با اجراي كامل اين برنامه

نمونه تصوير زير با عنوان به قدرت اعمال حاكميت بر مصارف انجام شده در اين حوزه را فراهم نمود.

عنوان مثال كولر توجه به اطالعات موجود فعلي در سامانه ستاد، نمايي از خريد انواع مختلف كاالها )به

دهنده هزينه و توزيع انجام شده، دستگاه انجامهاي خريدرا به تفكيک ارزش  1398گازي( در سال 

توان در شرايط خاص، انجام مي چنينيمعتبر اينهاي دادهگيري دهد. با شكلمي استاني نمايش

                                                 

 ساله ششم توسعه( قانون برنامه پنج68ماده ) «ج»( و بند 9ماده ) - 1

 های توسعه کشور( قانون احکام دائمی برنامه۵0ماده ) -
سامانه  های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده درت وزیران در خصوص انجام کليه معامالت دستگاهئتصویب نامه هي -
  16/02/1396مورخ « تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد(»

 21/8/1390نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکی دولت مورخ آیين -
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مختلف را محدود كرد يا ضوابط مشخصي را براي آنها در نظر هاي ضرور در حوزهغير بعضاًهاي هزينه

 گرفت.

 

 اجراييهاي فعلي موجود در سامانه ستاد در رابطه با كاالهاي مصرفي در دستگاههاي نمايي از داده .2تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازآرايي نحوه استفاده از منابع نفتي در بودجه ج(

ست كه در صورت ا روبههايي رواز منظر منابع با محدوديت ارائه شده هاي قبل عنوان شد بودجهدر بخش

)بودجه  يهاي اجرايدر نحوه فعاليت دستگاه احتمالي، مشكالت 1399تصويب بدين شكل در طول سال 

شود دولت ميبيني پيشو  انضباط مالي به دنبال خواهد داشتمعيشت عمومي و  ريزي(،قابل برنامه

عالوه دولت در بهند. ك همانند سال جاري اقدام به اخذ مجوزهاي خاص براي مديريت امور مالي خود

 اليحه بودجه انتشار حجم قابل توجهي اوراق در نظر گرفته كه در صورت پياده نشدن تدابير تكميلي،

 زا باشد. تواند آسيبمي

 منابع ورود سازوكار براي تحول مناسبي فرصت نفت، صادرات مقدار توجه قابل كاهش به توجه با

وجود دارد. در اين راستا الگوي زير براي تنظيم رابطه منابع نفتي  1399 سال در بودجه به نفت از حاصل

. گفتني است با توجه به اينكه در اين راهكار حجم قابل توجهي از اوراق به شودمي و بودجه پيشنهاد

 1399براي سال اين پيشنهاد بلكه  ،نگريست بلندمدتيک راهكار عنوان به رسد نبايد به آنمي فروش

هاي يار دولت قرار دهد تا كاستيتند يكسال زمان براي انجام اصالحات اساسي در اختوامي

 هاي اصالحات ساختاري بودجه را پوشش دهد. خود در اجراي سياست



 

 

 

ن، متعارف اوراق براي جبران كسري بودجه و تالش براي تعميق بازار آواقع انتشار غيررد

ولي  ،همراه خواهد داشتمركزي آسيب كمتري بههرچند در مقابل گزينه استقراض از بانك 

 خطرتواند موجب مي دليل افزايش بار مالي بازپرداخت اصل و سود اوراق()به در صورت تداوم

ابع الزم است كه اهتمام اصلي بر تجهيز منبا توجه به اين مسئله  در كشور شود. بحران بدهي

تأمين كسري بودجه از  و باشدجبران كسري بودجه براي غيرضرور هاي و كاهش هزينهپايدار 

جه ابزاري جهت خريد زمان براي به نتيعنوان به در صورت اضطرار و پايدار صرفاًغيرهاي روش

 .رسيدن اصالحات در حوزه ماليه عمومي دولت مورد استفاده قرار گيرد

ر مالي قابل صرف به انتشار اوراق، با يدر صورت عدم اعمال اصالحات در حوزه ماليه عمومي و اتكا

رتبط با ي آينده به دولت تحميل خواهد كرد. نمودار زير روند فزايند چند شاخص مهاسالتوجهي در 

طريق  مين مالي بودجه ازأصرف به ت يو كسري بودجه دولت را در صورت تداوم سياست اتكاها بدهي

و نسبت  GDPنسبت بدهي به هاي شخص است شاخصطور كه مدهد. همانمي نشانانتشار اوراق 

 ي وارد خواهد شد.نامطلوبكسري بودجه به بودجه به محدوده 

 

  متعارفغير مالي تأمين فرايند تداوم صورت در بدهيهاي شاخص تخمين روند .4 نمودار

 اوراق انتشار طريق از
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نسبت كسري بودجه به كل بودجه GDPنسبت فعلي بدهي به 
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 ز:عبارتند ا 1399سال  براي اجراي بودجه محورهاي اصلي پيشنهادبا توجه به نكات فوق 

 منابع حاصل از صادرات نفت پس از كسر سهم شركت ملي نفت و سهم فعلي صندوق توسعه .1

ک مركزي گردد. اين حساب تحت مالكيت صندوق توسعه ملي، نزد بانمي اي واريز«حساب ويژه»ملي، به 

 شود.مي كزي انجامدر مورد نحوه نگهداري و مديريت موجودي آن توسط بانک مرگيري بوده و تصميم

مين خواهد نمود )براي أت 2از محل انتشار اوراق 1دولت تمام كسري بودجه بدون نفت خود را .2

 (. با توجه به اينكه عرضه تمام اين اوراق در بازار1399هزار ميليارد تومان براي سال  150مثال حدود 

 مكمل اجرا نمود:عنوان به زير را هايتوان سياستمي تواند به افزايش نرخ تنزيل آنها منجر شودمي

حساب »پولي و ارزي مورد نظر خود، با فروش بخشي از ارز هاي اساس سياستبانک مركزي بر .1-2

دارايي عنوان به كند. اوراق خريداري شدهمي بخشي از اوراق منتشره توسط دولت را خريداري« ويژه

رسد، تابع مي ارزي حساب ويژه به فروشمبناي آن منابع حساب ويژه منظور خواهد شد. نرخي كه بر

 منوعهاي ارزي مستقل بانک مركزي است. اعمال نرخ ارز تكليفي يا حمايتي از طرف دولت مسياست

 باشد. مي

منظور كنترل بازار هاي پولي و بههاي ارزي و سياستبانک مركزي با در نظر گرفتن سياست .2-2

 منابع خود خريداري نمايد.تواند بخشي از اوراق را از محل مي 3پول

 و رياوراق منتشر شده توسط دولت را خريدا را مكلف نمود تا بخشي ازها مي توان بانک .3-2

فروش بخشي  تواند از محلمي دارايي نگهداري كنند. منابع مورد نياز براي خريد اوراق دولتيعنوان به

. همچنين قانون رفع موانع توليد( تأمين شود (16)ها )موضوع ماده هاي منجمد ملكي بانکاز دارايي

از بانک ها اوراق دولتي در هنگام دريافت ذخيره بانکگيري الزم است بانک مركزي نسبت به وثيقه

 مركزي اقدام كند.

در اوراق  گذاريهاي سرمايهگذاري صندوقنصاب سرمايهمي توان با اصالح دستورالعمل حد  .4-2

مايه، بتوانند فعال در بازار سرگذاري ههاي سرمايزمينه را فراهم كرد تا صندوقگذاري ثابت، با سرمايه

 هاي خود را به خريد اين اوراق اختصاص دهند. گذاريبخش بيشتري از سرمايه

تواند بخشي از مي نرخ ارز، بانک مركزي مديريتدر صورت نياز بانک مركزي به فروش ارز براي . 3

يژه نزد بانک ودارايي حساب عنوان به منابع ريالي حاصله، زار بفروشد. طبيعتاًارز حساب ويژه را در با

 كند.يم پرداخت سودها هسپرد اين به بانكي بين سود نرخ مركزي قرار گرفته و بانک مركزي معادل

اي هتوسعهاي تواند از محل منابع ريالي حساب ويژه، تسهيالت ريالي جهت طرحمي صندوق توسعه

 زيرساختي اختصاص دهد.

                                                 

1. . Non-oil Budget Deficit - هاي مديريت هزينه و در الگوي پيشنهادي، اين كسري بودجه پس از اعمال سياست

 شود.افزايش درآمد محاسبه مي

 تواند اوراق ريالي بر پايه ارز باشد.اين اوراق ميبخشي از  2.

 .هاي عمليات بازار بازدر راستاي سياست 3.



 

 

 

اوراق دولتي و سپرده ريالي نزد بانک مركزي، در  مانده،شامل ارز باقي «حساب ويژه» هايدارايي. 4

 پايان هر سال به صندوق توسعه ملي منتقل خواهد شد.

خش باساس اساسنامه خود اقدام به ارائه تسهيالت جهت توسعه صندوق توسعه ملي بر طبيعتاً

 موجود، اقدام تكميلي و با توجه به تجربهعنوان به اقتصاد ملي خواهد نمود. گفتني استخصوصي و 

توسعه  توان از طريق اصالح اساسنامه صندوق، مصارف صندوق را كارآمدتر كرده و نقش صندوق درمي

مالي ين تواند در قالب مشاركت صندوق در تأممي )بخشي از اين اقدام اقتصاد ملي را تقويت نمود.

توان بخشي از سود حاصل از مي همچنين ،خصوصي انجام شود( ـ هاي مشاركت عموميطرح

 صندوق را به دولت اختصاص داد.گذاري هسرماي

در دوران كمبود سازي ارزي حساب ويژه براي ايفاي نقش ثباتهاي الزم است تا بخشي از دارايي. 5

ا آن خودداري و از انجام هرگونه عمليات داراي ريسک ب شدهداري هدرآمدهاي نفتي در حسابي جداگانه نگ

 شود. 

نفتي، مدهاي غيرپايدار درآ رويه دولت، با توجه به روند نسبتاًبراي جلوگيري از افزايش مصارف بي. 6

مدت صورت ميانقاعده مالي بهعنوان به سقف مجاز انتشار اوراق براي تأمين كسري بودجه بدون نفت،

جام شود. ارقامي كرد كارا و ايجاد درآمد پايدار بر اين اساس انريزي براي هزينهشود تا برنامهمي تعيين

 د.تواند مالك اين امر قرار گيرمي قانون برنامه ششم توسعه (7)ماده  4 مشابه جدول شماره

بانک و  همچنين به جهت جلوگيري از ايجاد انگيزه دولت براي نكول اوراق در اختيار صندوق. 7

سري قاعده مالي مكمل براي قاعده كعنوان به دولتهاي سقف بدهي تعيين مركزي و انباشت بدهي،

 بودجه مورد نياز است.

بع براي قطع وابستگي منا طور كه پيشتر بيان شد در مقطع فعلي اتخاذ چنين رويكرديهمان

ايد توجه درك اهميت اين امر ببراي  است. ترراحتعمومي به منابع حاصل از نفت از هر زمان ديگري 

 و 1392 يهاسال در كشور و يافت كاهش نصف به نفت صادرات ها،تحريم قبلي مرحله داشت كه در

 اما د.ش اداره( بود يافته كاهش شدتبه هم نفت قيمت كهدرحالي) نفت صادرات مقدار همين با 1393

 تكرار بيم زني حاضر حال در. برگشت سابق روال به نفت از استفاده جريان مجدداً ها،تحريم رفع از پس

 بازگشت امكان راحتيبه بود، شده انجام فوق اصالحات اگر كه است درحالي اين. دارد وجود تجربه اين

 كاالهاي اعانو واردات به تبديل نفتي دالرهاي ديگر بار و نداشت وجود بودجه به نفت از حاصل منابع

 سمت رد ساختاري اصالحات پيگيري در را دولت توانستاين اصالح مي شد. طبيعتاًنمي غيرضرور لوكس

 توانستمي كشور نفت، از حاصل منابع سازيذخيره با همچنين و كند ترمصارف بودجه جدي و منابع

ح استفاده نماي كلي نحوه اصال 5نمودار در  .كند صرف اساسي هدف چند به دستيابي براي را منابع آن

 از منابع نفتي در بودجه نمايش داده شده است.
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 نماي كلي نحوه اصالح استفاده از منابع نفتي در بودجه .5 نمودار

 (ارز نرخ و صادرات نوسانات از بودجه استقالل)

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 بنديجمع

در دولت و مجلس براي اصالح ساختار بودجه و  نيم گذشته پيشنهادهاي متعدديو در طول يک سال 

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

تهيه شده و دچار  1398مشابه اليحه بودجه سال  1399انجام نشده و اليحه بودجه سال 

مطالعات رغم به توان گفت،مي عبارت بهتربه قابل توجهي در حوزه منابع است.هاي برآورديبيش

 اصالح ساختار بودجه در دولت عملكرد ضعيفي داشته است.  موضوعكارشناسي ارزنده انجام شده، 

 شود:مي از اين منظر پيشنهاد

محورهاي كلي اصالح اليحه را به دولت ابالغ كند تا اليحه مجلس شوراي اسالمي  ـ اولويت اول

 بر اين مبنا تهيه شود. توسط دولت اصالحي

با كمک  شود اصالحاتيكليات اليحه توسط مجلس پيشنهاد ميتأييد  در صورت ـ اولويت دوم

 در اليحه انجام شود. اين اصالحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از: دولت

 الف( اصالحات در حوزه منابع 

 هاي مالياتيمعافيت. ساماندهي 1

 هاي بانكي )شخصي و تجاري(. تفكيک حساب2

 هاي بانكي. وضع ماليات بر سود برخي سپرده3

 هاي لوكس. ماليات بر خانه5

 . جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل6

 . ماليات بر مجموع درآمد 7

 ها در خزانه. تمركز كليه منابع شركت8

 ب( اصالحات در حوزه مصارف

هاي اجباري منظور شناسايي و تفكيک هزينهنهايي به نفعذي. اجراي سياست پرداخت به 1

 گيري( در بودجه )ضروري( و غيراجباري )قابل تصميم

 هاي عمومي دولت . كنترل هزينه2

 هاكاري بين دستگاه. حذف موازي3

 ج( بازآرايي نحوه استفاده از منابع نفتي در بودجه

 

  



 

 

 

 
 

 16762 :مسلسل شماره  گزارش شناسنامه
 

 1712شماره چاپ:  دوره دهم ـ سال چهارم

 687شماره ثبت:  18/9/1398 تاريخ چاپ:

 

 گيري. نكات مهم و محورهاي تصميم1كل كشور  1399بررسي اليحه بودجه سال : گزارش عنوان

  (اول شيراي)و

 

 

 

  ماليه عمومي و توسعه مديريت مطالعات :دفتر نام

 سيدعباس پرهيزكاري :تدوين و تهيه

، آباديدولتسيدمهدي حسيني فر،هادي ترابي سيدمحمدحسين فاطمي، ان،يمعمار نيمحمدحس: انهمكار

 ناصر يارمحمديان

 محمدهادي سبحانيان داريوش ابوحمزه، سيد ،قاسمي محمد :علمي انناظر

 

 

 

  :كليدي هايواژه

 1399. اليحه بودجه سال 1

 گيري. محورهاي تصميم2

 

 

 25/09/1398 :انتشار تاريخ

 
 


