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 نام خدابه 
 

 )مقطع تغيير دولت( 1400ونيم ماهه بودجه بررسي عملكرد چهار

 سال پايان تابيني كسري بودجه غيرقابل تأمين و پيش

 

 

 

 

 
 مقدمه

خصوص از محل صادرات برآورد شده بهتوجه و منابع بيشگذشته همراه با كسري قابل چند سالهمانند  1400اليحه بودجه سال 

مخارج و عدم دليل افزايش رغم تقويت درآمدهاي دولت در مجلس، بهنفت به مجلس شوراي اسالمي ارسال گرديد. علي

 سال انتهاي تا تأمين غيرقابل كسري كارشناسي برآورد توجهي نكرد. طبقسازي منابع، كسري بودجه در مجلس تغيير قابلواقعي

 از استفاده يا مخارج كاهش به نياز آن رفع براي كه بود خواهد تومان ميليارد هزار 300 حدود منابع تحقق عدم از ناشي 1400

 .است جديد منابع

 پرداخته شده است 1400 ماهمرداد 15در اين گزارش ابتدا به بررسي عملكرد تحقق بودجه در منابع و مصارف تا تاريخ 

تأمين  و كسري غيرقابل 1400تحقق منابع بودجه تا آخر سال بيني پيش . در ادامه(ـ مقطع تغيير دولت ونيم ماهه)چهار

 د.شوارائه مي

 

 1400ماه ابتدایی سال چهارونيم در  1400. عملکرد منابع و مصارف 1

 1 نمودار در همچنين. است آمده 1400و  1399 سال ماههچهارونيم كل سال و  مصارف منابع وعملكرد گزارش  1در جدول 

 تصوير تا است شده كشيده تصوير به 1399 عملكرد و 1400 مصوب ماهه،چهارونيم  مصوب به نسبت بودجه منابع وصول درصد

 .بگذارد نمايش به مدت اين عملكرد از را بهتري

 شرح زير است:در اين باره نكات مهم به

  ماهه اول چهارونيم مصوب  درصد 46و  1400رقم مصوب  درصد 18صورت كلي منابع محقق شده تا نيمه ماه پنجم به

 نشده است. وصولیافت، ماهه اول سال تحقق میچهارونيم منابعی که باید در  درصد 50بيش از سال است. بنابراين 

 ماهه تحقق يافته است.چهارونيم از منابع مصوب  درصد 58همچنين درصورتي كه سقف اول را مالک ارزيابي قرار دهيم، 

   صورت بههرچند درآمدهاي مالياتي و گمركي تا حد خوبي تحقق پيدا كرده است، اما اين منبع درآمد نيز نتوانسته است

 سال محقق شود. اول ماههچهارونيم  درصد در 100

   چهارونيم مصوب  درصد 15و تنها  1400 سال های نفتی قانون بودجهوردهااز منابع حاصل از نفت و فر درصد 3تنها

 بودجهبرآورد تحقق اين منبع در قانون دهنده بيشكه نشان روز ابتدای سال محقق شده است 139منبع مذکور در  ماهه

 است. 1400 سال

 براي عمدتاً كه غيرنقدي)اوراق  اسالمي خزانه اسناد انتشار براي شده گرفته نظر ، منابع در1400 سال بودجه قانون براساس 

 بيش 1400 سال ماههچهارونيم  در تنها كه درحالي است؛ بودهتومان  يلياردهزار م 52( شودمي پرداخت كارانپيمان طلب پرداخت

درصد  20 سال اول ماههچهارونيم  در دولت ديگر عبارتبه. است شده واگذار و منتشر اوراق اين از تومان ميليارد هزار 64 از

 .است کرده منتشر اسالمی خزانه اسناد 1400 سال کل بودجه از سقف يشترب
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  براساس. برساند فروشبه پول بازار و سرمايه بازار در( نقدي اوراق) اسالمي مالي اوراق الزم اندازه به است نتوانسته دولت ديگر سمت از 

 .است شده فروخته و منتشر رفت،می فروش مردادماه نيمه تا باید که اسالمی مالی اوراق از درصد 18 تنها زير جدول

  تومان ميليارد 100 تنها درواقع. است نكرده پيدا تحقق تقريباً 1399 سال ماههچهارونيم  در هاي دولتيمنابع حاصل از واگذاري شركت 

 صفر) است گرديده محقق شده، گرفته نظر در 1400 بودجه قانون در دولتي هايشركت واگذاري محل از كه منابعي تومان ميليارد هزار 255 از

 1(.درصد

   عبارت ديگر ست. بهرا استفاده كرده اسال  اين مدتدر درصد از منابع صندوق توسعه ملي  92ماهه قانون، دولت چهارونيم براساس مصوب

ق توسعه صندو، منابع در نظر گرفته شده از )از لحاظ درصد تحقق( بعد از انتشار اسناد خزانه، بيشترین منبع محقق شده برای دولت

 ملی بوده است.

  براساس گردانتنخواه ماا است، دولت عمومي بودجه درصد 3 دولت گردانتنخواه ميزان عمومي، محاسبات قانون (24) ماده براساس 

 4) ریال دميليار هزار 549 مبلغ به ریال هزارميليارد 412 مبلغ از وزيران تئهي 29/03/1400 مورخ ـه58740.ت/33604 شماره مصوبه

 افزايش موجب استفاده اين .است کرده استفاده سال اول ماهه 5 در را ميزان این تمام دولت که یافت افزایش( بودجه منابع درصد

 .و خواهد شد شده تورم و نقدينگيتوسعه خلق شد كه سبب  سال ابتداييهاي ماه در پولي پايه شديد

 سمت مصارف بودجه است:دهنده موارد زير در به خوبي نشان 1همچنين جدول 

 58 نيم ماههچهارو عملكرد نبودن يكسان مهم، نكته. است شده محقق 1400 سال اول ماههچهارونيم  در بودجه مصارف مصوب درصد 

 صورتی در مچنينه. است سال اول تنخواه از دولت استفاده دهندهنشان درواقع كه است( منابع به نسبت مصارف بودن بيشتر) مصارف و منابع

 .است شده محقق چهارونيم ماهه مصوب مصارف از درصد 72 دهيم، قرار ارزیابی مالک را اول سقف که

 60 اي مصوب، در اين مدت محقق شده است.درصد پرداخت اعتبارات هزينه 

  92 تبارات تملک اعاي در چهارونيم ماهه اول محقق شده است. درواقع پرداخت هاي سرمايهدرصد از پرداخت اعتبارات تملک دارايي

 اي بيشترين ميزان تحقق را در سمت مصارف داشته است.هاي سرمايهدارايي

   ايين بودن اين قسمت، هاي مالي در چهارونيم ماهه ابتداي سال محقق شده است. يكي از داليل پدرصد از اعتبارات تملک دارايي 10تنها

 ل و درنتيجه سررسيد بخش عمده اوراق در نيمه دوم سال است.هاي قبفروش كمتر اوراق مالي در چهارونيم ماهه اول سال

  آنجايي از. ستا شده تعيين دوم سقف در تومان ميليارد هزار 1277 معادل ،1400 سال بودجه قانون در دولت عمومي مصارف و منابع 

 لسا دوم ماهه شش از درآمدها تحقق به منوط بودجه دوم سقف کردهزینه ،1400 سال بودجه قانون واحدهماده «ب» بند طبق كه

 ماههشش در...  و معلمان حقوق سازیهمسان علمی، اعضای هيئت حقوق سازیهمسان نظير اجرای مواردی لذا. است شده 1400

نحو به بایدبودجه،  دوم سقف منابع تحقق عدم بودن محتمل به توجه با نيز دوم ماههشش در آن اجرای و غيرقانونی بوده است اول

 .مقتضی تدبير شود

 

 

                                                                                       

را  «2»تبصره « و»بند هزار ميليارد تومان از سهام دولت در راستاي اجراي  110اي انتقال هيئت وزيران طي مصوبه 11/5/1400شايسته ذكر است در تاريخ . 1

 .سازي شده استقيمتگذاري سازمان خصوصيمنوط به انتقال نهايي ، گذاري اين سهامبا توجه به لزوم قيمت تصويب نمود.
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 15/5/1400لغایت  1400گزارش منابع و مصارف سال . 1جدول 

 عنوان

 مصوب درصد وصول نسبت به عملکرد

 1399سال  1400سال 
 مصوب

 

مصوب 

1400
عملکرد 

 1399سال 
 سال

  منابع: (الف
 درآمدها .1

 درآمدهاي مالياتي و گمركي. 1-1
 .سازمان امور مالياتي كشور

گمرک جمهوري اسالمي ايران. 2-1-1
 ساير درآمدها:

 ايسرمايههاي واگذاري دارايي. 2
 منابع حاصل از نفت و فراوردهاي نفتي. 1-2

 واگذاري دارايي مالي. 3
 فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسالمي. 1-3

270124238333ياسالم خزانه اسناد انتشار. 1-1-3
188366666 ياسالم يمال اوراق فروش. 2-1-3

 هاي دولتيمنابع حاصل از واگذاري شركت .2-3
126،53989،8419235141137،858362،000ياستفاده از صندوق توسعه مل. 3-3

 مصارف: (ب
 :ايهزينه پرداخت اعتبارات

 اي:هاي سرمايهپرداخت اعتبارات تملک دارايي
 هاي ماليپرداخت اعتبارات تملک داريي

 

 15/5/1400لغایت  1400منابع سال  درصد وصول گزارش. 1نمودار 
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مشخص شده است. بر همين اساس و  1400ماهه اول سال  5مالي مخارج در تأمين  سهم هريک از منابع محقق شده براي 2در نمودار 

 سال اول ماهچهارونيم  در درصد بيشترين سهم را در سمت منابع بودجه 25بدهي با درصد، اوراق  34ترتيب، درآمدهاي مالياتي و گمركي با به

 .اندداشته 1400

 

 1400 سال بودجه ماههچهارونيم  یمال نيتأم در منابع از کیهر سهم .2 نمودار

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400عملکرد منابع بودجه تا آخر سال بينی پيش .2

 «ب» بند طبق البته. است شده تعيين دوم سقف در تومان ميليارد هزار 1277 معادل ،1400 سال بودجه قانون در دولت عمومي مصارف و منابع

در همين . است شده 1400 سال دوم ماهه شش از درآمدها تحقق به منوط بودجه دوم سقف كردهزينه ،1400 سال بودجه قانون واحدهماده

 د. وشميارقام سقف اول بودجه عمومي پرداخته بيني پيش به صرفاً ،تأمين جهت محاسبه كسري غيرقابلراستا در اين گزارش 

  :درصد درآمد مالياتي( و همچنين در صورت تالش دولت  90با توجه به روند دو سال گذشته )تحقق باالي  درآمد مالياتی و گمرکی

شود ميبيني پيش ( و جلوگيري از فرار مالياتي،محورامانهمميزمحور مالياتي به سمت نظام سستاني )حركت از نظام جديد براي بهبود نحوه ماليات

 محقق گردد. 1400درصد اين منبع تا پايان سال  95كه حدود 

  نسبت  %15تنها  سال اول ماههچهارونيم  در منبع اين شده با توجه به اينكه درصد محقق های نفتی:وردهامنابع حاصل از نفت و فر

 ها،بوده است و با توجه به احتمال عدم تغيير خاص در رفتار بازيگران خارجي ازجمله آمريكا و پايداري تحريمبه ميزان مصوب براي اين دوره 

 برايهمچنين عملكرد اين بند  .درصد تا پايان سال باشد 20حدود )براي سقف اول و دوم بودجه( شود كه درصد تحقق اين منبع ميبيني پيش

آن در  درصد 19سقف اول بودجه كه بخش اصلي آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي است هم با توجه به درصد تحقق 

تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و  ،با توجه به وضعيتي كه ذكر شد شود.بيني ميپيشدرصد تا پايان سال  25ماهه اول سال، حدود  5

 .شودنميحتمال بسيار باال محقق با ا

درآمدهای مالياتی و 

%33/4؛ گمرکی

%12/7؛ سایر درآمدها

منابع حاصل از نفت و 

%4/1؛ فراوردهای نفتی

%25/6؛ اوراق بدهی

%19/6؛ تنخواه گردان

منابع حاصل از واگذاری 

%0/1؛ شرکت های دولتی

استفاده از صندوق 

%4/5؛ توسعه ملی



 

 
5 

  :ماهه اول سال و همچنين باال بودن تورم انتظاري بازيگران  5اين منبع در مدت  يدرصد 27با توجه به تحقق  فروش اوراق بدهی

نگهداري اوراق به ميزان ها براي تكليف به بانکمثال براي ، در صورتي كه قواعد خاصي براي خريد اوراق گذاشته نشود )1399اقتصادي در سال 

به  هاي درآمد ثابتخريد اوراق، الزام صندوق يها به استثناهاي بانکرشد ترازنامه گذاري بر، محدوديتهادرصد مشخصي از مجموع سپرده

درصد نخواهد  50سال بيشتر از  هاي بهره باالتر براي اوراق در نظر گرفته نشود، تحقق اين منبع تا پاياناوراق و ...( و يا نرخ حداقلي از نگهداري

تمامي اوراق بدهي فروخته  شود با اتخاذ اقدامات اصالحي،بيني ميپيشمالي دولت تأمين  بود؛ اما با توجه به نياز مبرم دولت به فروش اوراق براي

 شود. 

  مدت و همچنين عملكرد ضعيف هاي دولتي در اين : با توجه به روند واگذاري شركتهای دولتیمنابع حاصل از واگذاری شرکت

درصد محقق شود. در مورد  30)منابع مربوط به سقف اول( حدود  هاشود كه منابع حاصل از واگذاري شركتميبيني پيش ،1399دولت در سال 

فروش  ميليارد تومانزار ه 30و  «2»تبصره « و»واگذاري سهام و حقوق مالكانه موضوع بند  زار ميليارد تومانه 130سقف دوم ) به منبع مربوط

نظر به نهادهايي مانند  هاي مددولت نهايتًا با واگذاري شركتشود كه بيني ميپيشاي( هاي سرمايههاي دارايياموال براي اجرا و تكميل طرح

هزار ميليارد تومان  70بازنشستگي و ... اين قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل و فصل كند كه با توجه به برآوردهاي انجام شده  هايصندوق

 خواهد شد.هاي بازنشستگي صندوقاز اين منابع كسري تراز نقدي 

  و با توجه به شود ( تسعير مي4200و نه ارز صندوق با نرخ نيمايي ) ارزي دليل آنكه منابعبه: منابع حاصل از صندوق توسعه ملی

 ل از صندوق توسعه ملي محقق گردد.صدرصد منابع حا 100شود كه ميبيني پيش افزايش نرخ ارز نيما،

با بودجه تا آخر سال محقق شود و درنتيجه  سقف اول از منابع درصد 67شود میبينی پيش با توجه به توضيحات ارائه شده

 خواهد داشت.تأمين  قابلهزار ميليارد تومان کسری غير 280حدود  1400بودجه سال درصدی مصارف سقف اول،  100فرض عملکرد 

 شده است.بيني پيشدر سقف اول  بودجه و ميزان كسري بودجه دولت منابع تحقق ،2در جدول 

 

 سال آخر تا )سقف اول( بودجه منابع تحققبينی پيش .2 جدول
 (هزار ميليارد تومان) یبينپيش بينی )درصد(پيش رقم مصوبعنوان

 309 325 درآمدهاي مالياتي و گمركي
123 92درآمدها ريسا

199 30ميعانات گازي ، گاز ومنابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام
25 2فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول

132 100 132اوراق بدهي
96 3029دولتي )سقف اول(هاي منابع حاصل از واگذاري شركت

36 10036يمل توسعه صندوق از استفاده
 937 67630منابع جمع

 937 100 937 مصارف

 - -307اول سقف تأمينقابل غير یکسر ینيبشيپ

 

 بندیجمع

 هايشركت سهام واگذاري شيوه در خصوصبه اساسي اصالحات اجراي عدم و فعلي روند تداوم صورت در گزارش در شده ارائه توضيحات به توجه با

 100 تحقق فرض با و صورتاين در شود، محقق 1400 سال انتهاي تا( اول سقف در) بودجه منابع از درصد 67 شودمي بينيپيش ،دولتي

 بودجه مخارج تأمين براي ديگر عبارتبه. داشت خواهد تأمين غيرقابل كسري تومان ميليارد هزار 307 حدود 1400 سال بودجه ،مصارف درصدي
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 پولي پايه محل از منابع اين تأمين صورتاين غير در ؛است نياز مخارج كاهش يا منابع افزايش تومان ميليارد هزار 307 به 1400 سال انتهاي تا

 .است محتمل تورم ايجاد و

 به ملي توسعه صندوق از استقراض و بدهي اوراق رقم تا است الزم ،1400 سال ساختاري بودجه كسري محاسبه براي كه است ذكر شايان

 .است تومان ميليارد هزار 470 حدود در عدد اين. شود اضافه تأمين قابلغير كسري

 قانون در درصدي 25 رشد و خاص و ويژه هايالعادهفوق انواع از ناشي اجرايي هايدستگاه كاركنان پرداختي توجه قابل افزايش به توجه با

 براي تصميم صورت در كه دهدمي تشكيل دولت كاركنان حقوق را بودجه اول سقف مخارج از توجهيقابل بخش سفانهأمت ،1400 سال بودجه

 . است باره اين در اساسي گيريتصميم نيازمند هاهزينه مديريت

 

 1400در سال پيوست: علل عدم تحقق منابع دولت 

 
 عدم تحقق تعلمنبع

 درآمدهاي مالياتي 

 هاي لوكسها و ماشينعدم اجراي ماليات بر خانه 

 هاي خاليعدم پيشبرد ماليات بر خانه 

 هاتحقق پايين ماليات بر شركت 

 درآمدهاي گمركي
  مبناي محاسبه حقوق ورودي ارزنرخ  بودجه درباره اصالحقانون حكم عدم اجراي  

 جهاني قيمت افزايشكاالهاي اساسي ناشي از  واردات كاهش 

درآمدها ريسا
  بيش برآوردي منابع
 دولتي در نيمه اول سال هاي تحقق پايين سود سهام شركت 

  درصدي قيمت ليتر نفت گاز 20عدم افزايش 

ابع حاصل از ارزش صادرات من

ميعانات گازي ، گاز ونفت خام

 بيش برآوردي منابع
  صادرات اندک نفت در نيمه ابتدايي سال 

 و عدم حذف ارز ترجيحي تومان 4200مين كاالهاي اساسي با نرخ منابع ارزي براي تأ از استفاده 

فروش و واگذاري اموال منقول 

و غيرمنقول

 برآوردي منابعبيش
 موجود هاي دليل ريسکپاياني براي فروش اموال بههاي عدم اراده سياسي دولت در ماه
 الوصول نظير تنخواهوجود منابع جايگزين سهل
 دليل عدم نفع مالي در برخي وجوه مولدسازيبراي مشاركت بهها انگيزه پايين دستگاه 

 و در دسترس بودن تنخواهبراي فروش اوراق تالش دولت  عدم اوراق بدهي

 هامانده سپرده درصد 3 اندازه به اوراق نگهداري برمبني اعتبار و پول شوراي مصوبه اجراي برايها بانک بر نظارت عدم 

منابع حاصل از واگذاري 

هاي دولتي )سقف اول(شركت

 برآوردي منابعبيش
 مناسب نبودن وضعيت بازار سرمايه براي فروش 

 و عدم امكان فروش ها توثيق بخش مهمي از سهام دولت نزد بانک 

 هاكاري كارشناسان دادگستري و هيئت واگذاري در قيمتگذاري براي واگذاري شركتمحافظه
 


