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عملكرد قانون بودجه و بررسي 

 1399عملكرد مالي دولت در سال 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

برآوردي منابع کارشناسي با بيشهاي گذشته و بر خالف توصيههاي همانند سال 1399بودجه سال 

هزار ميليارد  563عملكردي قريب به  1399درآمدي تصويب شد. مجموع بودجه عمومي کشور در سال 

 1399هزار ميليارد تومان در سال  16حاصل از فروش نفت و گاز به ميزان  تومان داشته است. منابع

درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جايگزين دولت از واگذاري دارايي مالي محقق  28تنها 

برابر ميزان مصوب  2 هزار ميليارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي تقريباً 171شد. با فروش 

توجهي از بخش قابل 1399برابر ميزان مصوب سال  3دولتي به ميزان هاي واگذاري شرکتبا بودجه و 

هزار ميليارد  80هماهنگي اقتصادي سران قوا  عاليتصويب شوراي توضيح آنكه باشد. تأمين  بودجه

براساس مصوبات و مجوزهايي بود که حين سال و در ها واگذاريهمچنين تومان اوراق مالي منتشر شد. 

هماهنگي اقتصادي و ستاد مقابله با تحريم صورت گرفت. مجموع کسري بودجه  عاليشورايتصميمات 

 هزار ميليارد تومان شد.  229با احتساب مجوزها بالغ بر  1399سال 

 توجه است:قابل 1399نكات زير درباره عملكرد مالي دولت در سال 

  بدون در نظر گرفتن مجوزهايي که طي  1399مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال  از

عالي شد که همين مسئله ورود شوراي درصد محقق 78بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها سال عالوه

 هماهنگي اقتصادي و صدور مجوزهايي خارج از بودجه را در پي داشت. 

   سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و بي 1399در سال کاهش شديد درآمدهاي نفتي

 35حدود خود اختصاص داده است. درصد از عملكرد منابع عمومي دولت را به 9/2ميعانات گازي تنها 

)به  هزار ميليارد تومان نيز با مجوز ستاد مقابله با تحريم از محل استقراض از بانک مرکزی

و تحويل اسناد خزانه .م.ت(  هـ 5/22)حدود نفت بدون ارز در دسترس  حاصل از صادرات منابع اتكاي

 انجام شده است. .م.ت(( هـ 5/12)حدود  اسالمي به بانك مرکزي

  هزار ميليارد تومان مجوز  150معادل  1399در سال اقتصادي هماهنگي  عاليبا مجوز شوراي

قانون بودجه صادر ار ميليارد توماني هز 88بر مجوز جديد برای انتشار اوراق مالي اسالمي عالوه

است.  شدهمجوز در بودجه عمومي دولت استفاده  دو درصد از اوراق اين 65شد. طبق آمار موجود 

منابع مالي دولت در بودجه سال تأمين  براساس گزارش عملكرد دولت، ميزان عملكرد انتشار اوراق جهت
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 هزار ميليارد تومان رسيد. 171مجموعاً به رقم )با لحاظ اوراق واگذار شده به بانك مرکزي(  1399

  آمدي بودجه شار اوراق مالي اسالمي که منابع ناپايدار درتمالي يا انهاي سهم واگذاري دارايي

 شود.درصد منابع بودجه عمومي را شامل مي 42شوند حدود مي محسوب

   سبت به هزار ميليارد تومان بوده است که ن 171بالغ بر  1399سال  بودجهکسری تراز عملياتي

 کشور بوده است.  ريزيبودجهتاريخ سابقه در بي هزار ميليارد تومان افزايش يافته و رقمي 47سال قبل از آن 

  98ا و مجوزهاي حين سال برابر بها عملكرد درآمدهاي دولت با احتساب واگذاري 1399در سال 

 36الغ بر ب 1399درصد ميزان مصوب بوده است. سهم درآمدهاي مالياتي از کل منابع وصولي دولت در سال 

 درصد رشد داشته است.  28حدود  1398درصد است که نسبت به سال 

  درصدي 12با کاهش  1398گمرك جمهوري اسالمي ايران نسبت به مدت مشابه سال  وصولي 

 همراه بوده است. 

   عنوان هسهم صندوق توسعه از در آمدهاي نفتي ب بخشي ازدر چند سال اخير با درخواست دولت

 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي 16نيز،  1399شود و در سال مي دولتقرض، صرف بودجه 

ن است. همچني ای شدهصرف مخارج بودجهدرصد( از درآمدهاي نفتي  36درصد و  20التفاوت )مابه

ه ک، 1399قانون بودجه سال « 4»طبق تبصره  ميليون يورو از صندوق 700ميليارد و  2برداشت 

ي صندوق است. از آنجايي که دسترسي به منابع ارز شدهماهيت استقراض داشته در اين سال استفاده 

 سعهتو صندوق از دولت هايبرداشت جهيدرنترسد نظر ميهمراه است بههايي توسعه ملي با محدوديت

 شده است.کشور افزوده  يپول هيبه پا 1398نيز همانند سال  1399ملي در سال 

   ر افزايشي بيش باعث شد تا درآمد مالياتي دولت نيز از اين بازا 1399رونق بازار سرمايه در سال

حقق شده و تومان مهزار ميليارد  23معادل  1399داشته باشد. ماليات بر ثروت در سال ها بينياز پيش

 درصد افزايش يافته است. 180 ،1398نسبت به سال 

  است و  بودهدرصد رقم مصوب بودجه  105حدود  1399مالياتي در سال  درآمدهاي وصولي

 درصدی در 47ورم ت است که با توجه به نرخ يافته افزايشدرصد  34حدود  1398نسبت به سال 

 دهد. ميقي در درآمدهای مالياتي را نشان حقي کاهش ،1398درصد در سال  41و  1399سال 

  د تومان هزار ميليار 1500برابر  1399هاي دولتي در پايان سال هاي دولت و شرکتميزان بدهي

ش ذکر است بخ شاياندرصد افزايش يافته است.  28حدود  1398 ماهبوده است که نسبت به اسفند

 مهمي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در اين رقم منعكس نشده است. 

  دهد که اين نشان مي 1399خارجي بانك مرکزي در سال هاي بررسي تغييرات خالص دارايي

 1399سال  در دولتهزار ميليارد تومان افزايش يافته است.  123به ميزان  1398رديف نسبت به سال 

ترجيحي براي واردات کاالهاي اساسي اختصاص داد که بخشي از آن از محل ارز ليارد دالر مي 11حدود 
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خارجي بانك هاي به داراييارز جديدي  1399در سال  از آنجايي کهذخاير بانك مرکزي بوده است. 

ذخاير خريد ارز از سامانه نيما توسط بانك مرکزي براي جبران توان دريافت که مي ،مرکزي اضافه نشده

هاي خارجي بانك مرکزي شده است. درواقع بانك مرکزي ذخاير منجر به افزايش رقم ريالي خالص دارايي

به ازاي هر دالر به فروش رسانده و براي جايگزين نمودن آن، دالر با نرخ  4200ارزي خود را با نرخ 

ای فرابودجه مالي عمليات نايدرنتيجه رسد نظر ميلذا به .سامانه نيما از بازار خريداري کرده است

 بانک پولي پايه به تومان ميليارد هزار 123 حدود 1399 سال در)سياست ارز ترجيحي(  دولت

  .است شده افزوده مرکزی

   يافتهدرصد افزايش  34نسبت به سال گذشته  1399در سال  ایاعتبارات هزينهپرداخت 

 1395بوده است که از سال  قانون بودجههزار ميليارد تومان بيش از مقدار مصوب در  14و 

جوز افزايش سازمان برنامه و بودجه براي م 696488قه است. دليل اصلي اين امر بخشنامه شماره بسابي

نجر به بود که م 1398درصد در انتهاي سال  50امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري تا 

 شد. 1399کارکنان دولت در سال حقوق و دستمزد هاي توجه هزينهافزايش قابل

 

 مقدمه

چندين هايي بود که موجب شد انحراف از عملكرد آن، بسيار باال باشد. همراه با چالش 1399بودجه سال 

هاي شيوع پاندمي کرونا و رکود بازارها همراه با محدوديت سال تعلل در اصالح ساختار بودجه در کنار

 انه بودجه بوده است. يتغيير برنامه سالاز علل هايي تحريمي فروش نفت بخش

کارشناسي و برخالف اصول هاي نيز بدون توجه به توصيه 1399همانند سنوات گذشته بودجه سال

هزار  563هاي نفتي، با منابعي بالغ بر برآوردي منابع حاصل از صادرات نفت و فراوردهريزي با بيشبودجه

دهد در همان اوايل مي داري کل کشور نشانارائه شده خزانهميليارد تومان به تصويب رسيد. آمارهاي 

هاي نفتي بسيار کمتر از ارقام قانون سال مشخص بود که ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت و فراورده

 ايهاي سرمايهعملكرد منابع حاصل از واگذاري دارايي 1399بودجه خواهد بود. طبق اين آمارها، در سال 

ن مصوب بودجه بوده است. اين درحالي است که نسبت به عملكرد مدت مشابه سال درصد ميزا 6/37

آن بر تأثير  بر آن شيوع ويروس کرونا ودرصد کاهش يافته است. عالوه 15قبل اين رديف، در حدود 

بيني منابع ويژه در قسمت منابع شد. پيشدر بودجه بههايي اقتصاد در طي سال منجر به ناترازي

عدم تحقق و تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي و درنتيجه آن  1399در اليحه بودجه سال غيرواقعي 

عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا شوراي 1، ورود مجدد1399بودجه در سال  ي از منابعتوجهقابل بخش

                                                 

هماهنگی عالی دلیل واقعی نبودن منابع درج شده در قانون بودجه، شورایهیندی مشابه و بانیز طی فر 1398در سال . 1

 .اقدام كردبه اصالح بودجه کشور  اقتصادی
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 را در پي داشت که مقرر شد از طريق انتشار اوراق مالي اسالمي، اين کسري بودجه پوشش داده شود. 

بخشي ( قانون تنظيم 10ماده ) براساسهيئت دولت  ،در رابطه با استفاده از تنخواه در ابتداي سال

درصد  3ش از اين گردان دولت از بانك مرکزي که تا پيسقف مجاز دريافت تنخواه 1مقررات مالي دولتاز 

ي نتوانانيز پس از  1399بودجه عمومي بود را به ميزان يك واحد درصد افزايش داد. در انتهاي سال 

تأمين  گردان( که از محل پايه پولي بانك مرکزيسالي خود )تنخواهدولت براي بازپرداخت بدهي درون

داده  پس بازگردان تنخواهميليارد تومان از  هزار 35معادل  ميبا تحر مقابلهبار با مجوز ستاد شده بود، اين

 .افتي شيافزا يتوجهقابل زانيبه م يپول هيمحل پا نينشد و از ا

اخير موجب شده است تا هاي بودجه ساليانه در سال قانون صدور مجموع اين مجوزهاي خارج از

بخش  زيرا باشد؛متفاوت « عملكرد قانون بودجه»نسبت به بررسي « عملكرد مالي دولت»بررسي 

توجهي از ارقام گزارش شده در گزارش عملكرد مالي دولت، به مجوزهايي خارج از بودجه مربوط قابل

ويژه هاي گذشته، بهرا با بودجه سال 1399است. اين موضوع همچنين مقايسه دقيق عملكرد بودجه سال 

 1399ا عملكرد قانون بودجه سال ابتددر گزارش حاضر د. به همين منظور، کندر سمت منابع، دشوار مي

هاي انجام شده بينيبا کسر منابع و مصارف حاصل از مجوزهاي اضافي بررسي شده تا ميزان تحقق پيش

تري درباره عملكرد منابع و مصارف هاي دقيقمشخص شود. سپس بررسي 1399در قانون بودجه سال 

 2ارائه شده است. 1399عمومي دولت در سال 

 

 های خاص(و مجوز 1399قانون بودجه سال )براساس بررسي عملكرد مالي دولت . 1

هاي مصوب در قانون بودجه و با احتساب ، برمبناي رديف1399، عملكرد قانون بودجه سال 1در جدول 

ترتيب،  اين (، ذکر شده است. بهاقتصاديهماهنگي  عاليشورايمنابع حاصل از مجوزهاي اضافي )مجوز 

 دهد.نشان مي 1399يزان انطباق عملكرد مالي دولت را با ارقام مصوب در بودجه سال م 1جدول 

  

                                                 

 .رمترقبهیغ حوادث از یناش خسارات جبران و یامدادرسان ،یریشگیپ منظوربه. 1

های داخلی ها و سایتصورت عمومی توسط رسانهشایان ذکر است این گزارش، براساس آمارهایی تهیه شده است که به. 2

 منتشر شده است.
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 نسبت به اعتبار مصوب 1399. مقايسه عملكرد ارقام منابع و مصارف بودجه سال 1جدول 
 )هزار ميليارد تومان(

 عنوان
قانون بودجه 

 1399سال 

 1399عملكرد سال 

 خاص نشده و مجوزهایبينيبا کسر ارقام پيش

درصد عملكرد نسبت 

 به مقدار مصوب

 % 96 279 288 درآمدها

 % 37 18 107 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي

 % 86 150 174 هاي ماليواگذاري دارايي

 - 35 - *پايه پولي

 - 80 - سران مجوز - مالي هايدارايي واگذاري

 % 98 563 571 جمع منابع

 % 103 450 436 ايهزينه

 % 79 69 88 ايهاي سرمايهداراييتملك 

 % 89 42 47 هاي ماليتملك دارايي

 % 98 562 571 جمع مصارف

 محاسبات تحقيق. مأخذ:

 5/22)معادل  دسترس در ارز بدون نفتي منابع محل از 1399 سال در مرکزي بانك تنخواه تسويه تحريم، با مقابله ستاد مصوبه * طبق

 محل از مالي تأمين همان واقعدر که است شده انجام.م.ت(  هـ 5/12)معادل  مرکزي بانك به اسالمي مالي اوراق تحويل و.م.ت(  هـ

 .است پولي پايه

 

 دهنده موارد زير است:خوبي نشانترتيب، بررسي جدول باال بهاينبه

   درصد تحقق داشته است که در  6/98 نسبت به مصوب آن، 1399منابع عمومي دولت در سال

دهنده انضباط اما نشاندهد مي درصد افزايش را نشان 2/37 حدود 1398مقايسه با عملكرد سال 

هزار ميليارد تومان اوراق )مازاد بر  150زيرا اين عملكرد با مجوز فروش نيست.  1399مالي در سال 

ربوط به ستاد مقابله با تحريم )از محل و منابع م هماهنگي اقتصادي عاليشورايسقف بودجه( ازسوي 

 پايه پولي( صورت گرفته است.

  78الذکر، در حدود بدون لحاظ دو مجوز فوق 1399تر عملكرد منابع بودجه سال در يك نگاه دقيق 

 دارد. 1399توجه منابع در قانون بودجه سال درصد مقدار مصوب است که حاکي از بيش برآوردي قابل

   با مجوز ستاد مقابله با تحريم از  1399هزار ميليارد تومان از منابع بودجه سال  35در حدود

 مرکزي بانك تنخواه تسويه تحريم، با مقابله ستاد 1/31 شماره مصوبه شد. طبقتأمين  محل پايه پولي

 مرکزي بانك به اسالمي اوراق مالي تحويل و دسترس در ارز بدون نفتي منابع محل از 1399 سال در

  .است پولي پايه محل از ماليتأمين  همان درواقع که است شده انجام

   هزار ميليارد تومان مجوز  150معادل  1399در سال هماهنگي اقتصادي  عاليشورايبا مجوز

هزار ميليارد توماني قانون بودجه صادر شد. طبق  88بر مجوز جديد براي انتشار اوراق مالي اسالمي عالوه

 از. است گرفته مجوز در بودجه عمومي دولت مورد استفاده قراردو درصد از اوراق اين  65آمار موجود 
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ها( نيز )هدفمندي يارانه «14»آنجايي که مجوز صادر شده شامل استفاده اوراق براي منابع تبصره 

 . باشد شده هدفمندي منابع صرفمانده مل است که بخشي از اوراق باقيلذا محت ،شده استمي

  562 حدودها هزار ميليارد تومان و کل پرداخت 563 حدودمنابع عمومي دولت هاي کل دريافت 

عنوان موجودي پايان دوره منظور ميليارد تومان مازاد منابع به 719هزار ميليارد تومان بوده است. مبلغ 

 مالي سال جديد منتقل شده است.و به حساب 

  درصد از  80هزار ميليارد تومان معادل  450با مبلغ  1399در سال اي عملكرد اعتبارات هزينه

 خود اختصاص داده است. مجموع مصارف عمومي دولت را به

  درصد  28تومان بوده که فقط  يلياردهزار م 16معادل  يگاز يعاناتحاصل از نفت خام و م منابع

کاهش  1398عملكرد نسبت به سال  ينبوده است. ا 1399بخش از قانون بودجه سال  ينع مصوب امناب

که  است درصد 3منابع عمومي دولت کمتر از شده از کل  يادسهم منابع  ينداشته همچن يدرصد 59

 درصد بوده است.  6/9معادل  1398اين نسبت در سال 

 1399بيني شده در قانون بودجه سال مصارف پيشتفاضل منابع محقق شده )غير از استقراض( تا 

 عنوان کسري بودجه معرفي و نحوه پوشش آن تبيين شده است.به 2در جدول 

 

 )هزار ميليارد تومان(         دهنده آن. تراز کلي بودجه و منابع پوشش2جدول 

 موارد پوشش کسری بودجه کسری بودجه

)غير  تفاضل منابع محقق شده

از مصارف  از استقراض(

 شدهبينيپيش

استقراض از 

 صندوق توسعه ملي

انتشار اوراق مالي اسالمي ـ خارج از 

 1399سقف قانون بودجه سال 

استقراض از بانك 

 مرکزي 

 )پايه پولي(

انتشار اوراق با 

 بودجه مجوز قانون

229- 35 80 35 79 

 مأخذ: همان.

 

هزار ميليارد تومان کسري داشت که از  230حدود  1399تر بودجه دولت در سال ساده عبارتبه

 شده است.تأمين  محل اوراق بدهي، صندوق توسعه ملي و پايه پولي

 1398اي در مقايسه با سال بودجه کلي ترازهاي منظر از را 1399 سال بودجه عملكرد 3 جدول

 .است آمده ادامه در آن به مربوط نكات و دهدمي نشان
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 )هزار ميليارد تومان(  ایبودجه. ترازهای 3جدول 

 عنوان
 1398عملكرد سال 

 )مصوب(

 1399عملكرد سال 

 )مصوب(
 تغييرات

 تراز عملياتي
124- 

(113-) 

171- 

(148-) 

47- 

 

 ايتراز سرمايه
6/1 

(92) 

29- 

(19) 

27.4- 

 

 تراز مالي
125 

(21) 

201 

(127) 
76 

 مأخذ: همان.

 

   افزايش يافته است. نسبت  1398نسبت به مدت مشابه سال  1399کسري تراز عملياتي سال

تأمين  هاي جاري از محل درآمدهاي دولتدرآمد به هزينه دولت بيانگر آن است که چه درصدي از هزينه

 نمايش داده شده است. 1هاي اخير، در نمودار شده است. روند نزولي اين نسبت در سال

  هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال گذشته کاهش  -29برابر  1399اي سال ايهتراز سرم

درصدي منابع حاصل از صادرات نفت  59کاهش  ،چشمگيري داشته است. دليل اصلي کاهش اين تراز

 است. 1399نفتي در سال هاي وردهاو فر

   انتشار شدت افزايش يافته که بيانگر به 1398نسبت به مدت مشابه سال  1399تراز مالي سال

 تري از مخارج دولت با استفاده از استقراض است.پوشش بخش بزرگوسيع اوراق مالي و 

 

 1393 - 1399های ها در سال. نسبت درآمدها به هزينه1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مأخذ: همان.

۰/۵۶

۰/۵۸

۰/۶۰

۰/۶۲

۰/۶۴

۰/۶۶

۰/۶۸

۰/۷۰

۰/۷۲

1393 139۴ 139۵ 139۶ 139۷ 139۸ 1399
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 1399 سال بودجه منابع عملكرد جزئيات بررسي. 3

هاي اي و واگذاري داراييهاي سرمايهشامل سه محور کلي درآمدها، واگذاري دارايي منابع عمومي بودجه

آمده است. در اين نمودار مشخص  2مالي است که موارد اصلي ذيل اين محورها به تفكيك در نمودار 

از طريق استقراض )فروش اوراق و برداشت از صندوق  1399درصد از منابع بودجه  36است که حدود 

  شده است.تأمين  صورت مستقيم از محل پايه پولي بانك مرکزيدرصد آن به 4ملي( و  توسعه

 

 1399ها( در عملكرد بودجه سال . ترکيب منابع )دريافت2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محاسبات تحقيق. مأخذ:

 

و  1«(14»)مانند تبصره  ايبدون در نظر گرفتن مخارج فرابودجه، 2در نمودار  ذکر شدهموارد 

 مخارج ناشي از يك ميليارد يورو کمك بالعوض صندوق توسعه ملي براي مقابله با کروناست.

درصد( از سهم صندوق توسعه ملي از  36درصد و  20التفاوت واحد درصد )مابه 16گفتني است 

، در حكم بدهي دولت به صندوق 1399قانون بودجه سال « 1»درآمدهاي نفتي که به موجب تبصره 

قانون « 4»ميليون يورو از صندوق طبق تبصره  700ميليارد و  2رود، همچنين برداشت مي شماربه

منعكس  1399، که ماهيت استقراض داشته و در جداول منابع و مصارف بودجه سال 1399بودجه سال 

 شده است در نمودار فوق و ذيل استقراض از صندوق توسعه ملي آمده است. 

درصد از منابع عمومي  9/2 معادل 1399از و ميعانات گازي در سال منابع حاصل از فروش نفت، گ

سفانه أاخير کمترين درصد تحقق را داشته است. متهاي خود اختصاص داده که در طي سالدولت را به

                                                 

 .از الیحه تا قانون 1399ارجاع شود به گزارش بودجه سال . 1

اوراق بدهي

صندوق توسعه ملي

فروش نفت خام و 

پايه پوليميعانات گازی

درآمد های مالياتي

ساير درآمدها



 

 

11 

سازي منابع نفتي راهكار مناسب در پيش گرفته نشد و فروش اوراق که به نوعي بدهكار در جايگزين

 اند.و استفاده از تنخواه بانك مرکزي جبران کسري درآمد نفتي را پوشش دادهکردن دولت به آينده 

بودجه  يجبران کسر يرشد انتشار اوراق برا زانيم رياخهاي سال يکاهش صادرات نفت در ط با

شده است.  ينسلنيبهاي ييفروش دارا نيگزيبدهكار کردن دولت جا گريعبارت دبه ؛بوده است ريگچشم

نشان داده  1400مردادماه  انياصل و سود تعهدات دولت در قبال انتشار اوراق تا پا زانيم 3در شكل 

آن است که بخش عمده اوراق با سررسيد  1405و  1404هاي علت افت مبالغ مربوط به سالشده است. 

 اند.سال منتشر شده 5تا  3

 

 بار مالي بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت. 3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محاسبات تحقيق. مأخذ:

 

 های درآمدی. بررسي عملكرد رديف1-3

منعكس  5در جدول  1399هاي اصلي درآمدي در سال طبق گزارش عملكرد مالي دولت، عملكرد رديف

 شده است. 

  

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

139۵ 139۶ 139۷ 139۸ 1399 1۴۰۰ 1۴۰1 1۴۰۲ 1۴۰3 1۴۰۴ 1۴۰۵

اصل سود  جمع
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 (تومان ميليارد هزار)           1399بودجه در سال  یدرآمد هایرديف عملكرد. 5 جدول

 مصوب

1399 

 عملكرد سال به نسبت عملكرد درصد
 عنوان

 1398 1399 1399مصوب  1398عملكرد 

 درآمدها : .1 217 279 7/96 5/128 288

 درآمدهاي مالياتي و گمرکي:. 1-1 161 206 101 6/128 203

 سازمان امور مالياتي کشور. 1-1-1 140 189 105 134 179

 ماليات اشخاص حقوقي (الف 44 56 126 127 44

 ماليات بر درآمدها (ب 29 37 106 127 34

 ماليات بر ثروت (ج 84 234 276 280 8

 ماليات بر کاالها و خدمات (د 59 72 78 122 92

 گمرك جمهوري اسالمي ايران. 2-1-1 20 18 72 88.5 25

 حقوق ورودي ساير کاالها 15 14 5/69 91 20

 حقوق ورودي خودرو 6/0 1 27 7/16 0

 خرجي( -هاي اجرايي )جمعي حقوق ورودي دستگاه 1/0 01/0 27 16 0/06

 خرجي( -)جمعي  ها و تخفيفات گمرکي به نرخ صفرثبت معافيت 4 4 5/85 91 5/4

 خرجي( -نقل )جمعي وحقوق ورودي قانون مديريت حمل 01/0 0 0 0 2/0

 «7»تبصره  «ب»استرداد حقوق ورودي کاالهاي وارداتي موضوع بند  09/0 1/0 0 130 0

 :ساير درآمدها .2-1 56 72 86 5/128 84

 درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت 24 37 90 155 41

 درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات 7 11 86 126 13

 م و خساراتئدرآمدهاي حاصل از جرا 4 6 64 122 8

 هاي متفرقهدرآمد 19 18 87 98 21

 مأخذ: همان.

 

 :است توجهقابل زير نكات 1399 سال در درآمدي هايرديف درخصوص عملكرد

  1399 سالدرصد رقم مصوب بودجه براي  105حدود  1399مالياتي در سال  درآمدهاي وصولي 

 47تورم  است که با توجه به نرخ يافته افزايشدرصد  34حدود  1398است و نسبت به مدت مشابه سال 

 دهد. ، افزايش حقيقي در درآمدهاي مالياتي را نشان نمي1398درصد در سال  41و  1399درصد در سال 

   باعث شد تا درآمد مالياتي دولت نيز از اين بازار افزايشي بيش  1399رونق بازار سرمايه در سال

هر نقل و انتقال سهام از مستقيم هاي مكرر قانون ماليات (143)داشته باشد. طبق ماده ها از پيش بيني

يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان ها در بورسها و حق تقدم سهام شرکت

شود. عملكرد بخش ماليات بر ثروت در سال مي درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصولنيم

 .دارددرصدي نسبت به سال گذشته  180هزار ميليارد تومان و افزايش  23تحقق  نشان از 1399

 سال به نسبت و است داشته مصوب به نسبت درصدي 106عملكرد  ،درآمدبر  ياتهمچنين مال 

 .است داشته درصد 27 با برابر رشدي 1398

 درصدي  12با کاهش  1398گمرك جمهوري اسالمي ايران نسبت به مدت مشابه سال  وصولي
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 همراه بوده است. 

  هزار ميليارد تومان بوده است که حدود  16هاي دولتي معادل درآمد حاصل از سود سهام شرکت

با سهم دولتي کمتر هاي از محل سود سهام شرکت 1399درصد مقدار مصوب است. همچنين در سال  117

 هزار ميليارد تومان منابع حاصل شد که نسبت به مقدار مصوب بيشتر بوده است. 6/1درصد نيز  50از 

  است داشته کاهش درصد 2/2متفرقه دولت نسبت به سال گذشته  درآمدهايوصولي  ميزان. 

 

 ایسرمايه هایدارايي واگذاری عملكرد بررسي. 2-3

 اندازچشم نفتي و شيوع بيماري کروناهاي دليل تحريمبه بودجه اليحه تصويب زمان در اينكه با وجود

 تقديم نفت بشكه ميليون يك صادرات فرض با بودجه اليحه، نداشت وجود خام نفت صادرات از روشني

 قبول مورد فرض اينهاي مجلس، رغم هشدارهاي مرکز پژوهشمتأسفانه به و شد اسالمي شوراي مجلس

 نتيجهدر که دهدمي نشان 1399 سال بودجه عملكرد گزارش .گرفت قرار نيز اسالمي شوراي مجلس

درصد کاهش داشته است. واگذاري  59نسبت به سال گذشته عملكرد اين رديف  ،نفت صادرات کاهش

فروش داخلي  و صادرات ميعانات گازي اي شامل منابع حاصل از صادرات نفت خام،هاي سرمايهدارايي

 شود. ئه ميميعانات گازي است که در ادامه توضيحات آن ارا

 

 (تومان ميليارد هزار)       1399بودجه در سال  ایسرمايه هایدارايي واگذاری عملكرد. 6 جدول

 مصوب

 سال

1399 

 عملكرد سال درصد عملكرد نسبت به

عملكرد  عنوان

 1398سال 

مصوب 

1399 
1399 1398 

 اي:هاي سرمايهييواگذاري دارا .2 47 40 37 85 107

 هاي نفتيمنابع حاصل از نفت و فراورده .1-2 39 16 28 41 57

 و خالص صادرات گاز طبيعي منابع حاصل از ارزش نفت خام 30 11 22 39 54

 منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي 4 0.08 - 2 0

 خيزدرصد فروش نفت خام براي مناطق محروم و نفت 3 5/1 0.7 27 48.5 8/2

 از صادرات نفت خام و ميعانات گازيمازاد منابع حاصل  0 0 0 0 0

6/8 98 40 4/3 5/3 
« 1»تبصره  «ج»استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي موضوع بند 

 1397 سال قانون بودجه

 هاي منقول و غيرمنقولفروش و واگذاري دارايي .3-2 4/0 6/1 3/3 343 50

 ايسرمايه هايواگذاري طرح تملك دارايي .4-2 0006/0 0002/0 2/0 6/38 1

 ستاد مقابله با تحريم 31.1. منابع مربوط به مصوبه شماره 5-2 0 5/22 0 0 0

 مأخذ: همان.
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 درصد  37هزار ميليارد تومان و برابر  16نفتي تنها هاي وردهادرصد تحقق منابع حاصل از نفت و فر

ذکر  ياناند. شاکاهش يافته درصد 15رقم مصوب بوده است. اين منابع نسبت به سال گذشته نيز در حدود 

 1.شده استتأمين  هزار ميليارد تومان از منابع مذکور نيز از حساب ذخيره ارزي 3است که حدود 

  يك حدود در 1399 سال در گاز صادرات از حاصل منابع وصولي شده انجامهاي بررسي با طبق 

 .است بوده دالر ميليارد

   ز به ، دولت مجا1400مقابله با تحريم در ابتداي سال طبق با مجوز صادر شده توسط ستاد

با  1399ال سميليارد تومان از تنخواه گردان دريافتي از بانك مرکزي در  500هزار و  22تسويه حدود 

ه موجب بازاي ارزي آن هنوز در دسترس قرار نگرفته است شد. منابع حاصل از صادرات نفت که ما به

ات ولي درواقع اين عملي ،حسابداری تنخواه خود را تسويه نموداين مجوز دولت تنها از نظر 

 شود.مالي بودجه از محل پايه پولي بانک مرکزی محسوب ميتأمين  همچنان

  با  1398نسبت به سال  1399منقول و غيرمنقول در سال هاي ميزان فروش و واگذاري دارايي

ودجه ببيني شده در قانون ولي همچنان تا رقم پيش ،استدرصد( همراه بوده  300توجهي )بلرشد قا

 توجه دارد. تفاوت قابل

  ست. اعملكرد مطلوبي نداشته  1398مانند سال  ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح واگذاري

 هايطرح و هاپروژه رسانياطالعنحوه  ها،دستگاه واگذاري کميته عملكرد حوزه اين در رسدنظر ميبه

 .است جدي اصالح و بازنگري نيازمند هاطرح براي شده تدوين توجيهي

 

 های مالي. بررسي عملكرد واگذاری دارايي3-3

 خزانه اسناد و اوراق انواع فروش از حاصل منابع هاي مالي شاملهاي اصلي بخش واگذاري داراييمحور

ها و استفاده از تسهيالت اصل وام منابع حاصل از دريافتدولتي،  هايشرکت واگذاري از حاصل منابع اسالمي،

ي قواي عالي هماهنگي اقتصاداست. تصميمات اتخاذ شده شوراي استفاده از صندوق توسعه ملي و خارجي

 ده است. گانه براي جبران کسري بودجه، عمدتاً بر عملكرد اين بخش از منابع بودجه تأثيرگذار بوسه

 نمايش داده شده است.  7مالي در جدول  هايهاي واگذاري داراييرديف عملكردجزئيات 

  

                                                 

از  ،مصوب ریمنابع نفت نسبت به مقاد کاهشدر صورت  تواندیم دولت 1397قانون بودجه سال  «1»تبصره  «ج»بند  طبق. 1

 .است شدهتکرار  یزن 1399بودجه سال  قانوندر  زمجو نی. ادیآن را جبران نما یارز رهیذخ حسابموجود در  منابعمحل 



 

 

15 

 (تومان ميليارد هزار)         1399 سال در بودجه مالي هایدارايي واگذاری عملكرد. 7 جدول

 مصوب

1399 

 عملكرد سال درصد عملكرد نسبت به
 عنوان

 1398 1399 1399مصوب  1398عملكرد 

 هاي مالي:ييواگذاري دارا .3 145 243 139 167 174

 منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي .1-3 73 171 195 235 88

 هاي دولتيمنابع حاصل از واگذاري شرکت .2-3 5 35 293 648 12

 منابع حاصل از استفاده از تسهيالت خارجي .3-3 1 0 0 0 0.05

 هامنابع حاصل از دريافت اصل وام .4-3 1.2 0.4 33.7 36.7 1.3

 هاي قبلهاي سالمنابع حاصل از برگشتي پرداخت .5-3 0.6 1 84 175 1.2

 استفاده از صندوق توسعه ملي .6-3 65 35 49 54 72

 مأخذ: همان.

 

 توجه است:نكات زير قابل 1399مالي در سال هاي در مورد عملكرد مالي دولت در بخش واگذاري دارايي

   1399سقف مجاز انتشار اوراق و اسناد خزانه اسالمي طبق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ،

هزار  150عالي هماهنگي اقتصادي اين سقف هزار ميليارد تومان تعيين شد که طبق مصوبه شوراي 88

 سيد.هزار ميليارد تومان ر 171ميليارد تومان افزايش يافت ولي عملكرد آن مجموعاً به رقم 

   نسبت به مدت  1399عملكرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي در سال

قانون  درصد مصوب در 195 درصد افزايش يافته است اين رقم حدود 135حدود  1398مشابه سال 

 است.  1399بودجه 

  اقساط محل از شده حاصل منابع واقع در دولتي هايشرکت واگذاري از حاصل منابع 

 هايصندوق يواحدها فروش(، تومان ميليارد هزار 4)حدود  دولتي هايشرکت گذشته هايواگذاري

هزار  11هزار ميليارد تومان( و فروش سهام در بازار )حدود  20اف دولت در بازار سهام )حدود  تي اي

 از باالتر بسيار اف تي اي هايصندوق فروش براي شده ريزيبرنامه مقدارميليارد تومان( است. اگرچه 

 در و نرسيد فروش به هاآن از توجهيقابل بخش شده ايجاد مسائل دليلبه ولي بود، شده حاصل منابع

 فروش سازوکار تا است الزم لذا. کرد وارد خدشه نيز مردم اعتماد و سهام بازار ثبات به فروش يندافر

 . شود اصالح ها،شرکت در دولت سهام

 گرفت قرار استفاده مورد بودجه در يمل توسعه صندوق منابع از تومان ارديليم هزار 35 معادل 1399 سال در .

 صادرات کاهش ليدلبه شود،يم نيتأم 1399 سال در صندوق يهايورود محل از منابع نيا از يبخش که ييآنجا از

در سال  زياست. در کنار برداشت فوق، با هدف مقابله با کرونا ن هبود درصد 50حدود  ،مصوب به عملكرد نسبت ،نفت

و  نداشت يانعكاس بودجه قانون در که دشمصوب  ياز صندوق توسعه مل وروي ارديليم كيمعادل  يبرداشت 1399

 . گزارش نشد يمناسب به شكل زيعملكرد آن ن

 جهيدرنت رسدمي نظربه است همراه هاييمحدوديت با ملي توسعه صندوق ارزي منابع به دسترسي که آنجايي از

 .افزوده شده است کشور يپول هيبه پا 1398همانند سال  نيز 1399ملي در سال  توسعه صندوق از دولت هايبرداشت
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 1399 مصارف بودجه سال. بررسي عملكرد 4

مربوط به آن  به تفكيك ارائه شده و نكات 8هاي ذيل مصارف دولت در جدول در اين بخش عملكرد رديف

 شود.توضيح داده مي

 

 )هزار ميليارد تومان(    1399های مصارف بودجه در سال . عملكرد رديف8جدول 

 مصوب

1399 

 عملكرد سال درصد عملكرد نسبت به
 عنوان

 1398 1399 1399مصوب  1398عملكرد سال 

 هاپرداخت (ب 410 562 98.5 137 571

 اعتبارات هزينه:پرداخت  335 450 103 134 436

 اي عمومي ملياعتبارات هزينه 271 370 105.6 136.4 350

 اي عمومي استانياعتبارات هزينه 13.5 16 117 120 14

 هاي متفرقهرديف 45 62 86.8 137.5 71

 ايگردان اعتبارات هزينهتنخواه 0 0 0 0 0

 اي( هزينه12( و )10پرداخت موضوع مواد ) 5 2 - 38 0.1

 اي:هاي سرمايهييپرداخت اعتبارات تملك دارا 41 69 79 166 88

 هاي ملي و وامي و ...(ها )شامل طرحملي و رديف 31 61 85.7 196.7 71

 استاني 3.5 5 33 151 16

 ايگردان اعتبارات سرمايهتنخواه 0 0 0 0 0

 ايسرمايهقانون مديريت بحران ( 17( و )16پرداخت موضوع مواد ) 7 3 - 41 0.2

 هاي مالي:ييپرداخت اعتبارات تملك دارا 30 42 89 138 47

 مأخذ: همان.

 

  14 و يافته يشدرصد افزا 34به سال گذشته  نسبت 1399در سال اي ينهاعتبارات هز پرداخت 

 است. قهبسابي 1395سال  ازکه  است بوده بودجه قانون در مصوب مقدار از بيش تومان ميليارد هزار

 ميليارد هزار 20 يزانم به 1399در سال  يزپرداخت شده ن ملي عمومياي ينهاعتبارات هز همچنين

 696488 شماره بخشنامهامر  ينا ياصل دليل بوده است. بودجه قانون مجاز سقف از بيشتر تومان

 یخدمات کشور يريتفصل دهم قانون مد يازاتامت يشمجوز افزا برایسازمان برنامه و بودجه 

و  حقوقهای توجه هزينهقابل يشمنجر به افزا که بود 1398انتهای سال در  درصد 50 تا

 .شد 1399 سال در دولت دستمزد کارکنان

  رقم مصوب بودجه بوده  درصد 87حدود  1399شده در سال متفرقه پرداخت ايهزينه اعتبارات

 يافته است. افزايش درصد 37 حدود 1398 و نسبت به عملكرد سال

  ( استاني اي استاني )بودجه عمرانيهاي سرمايهتحقق مصارف عمدتاً مربوط به تملك دارايي عدم

 ، پرداخت شده است. 1399درصد اعتبارات مصوب در بودجه  33است که کمتر از 
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  قانون (17) و( 16) مواد موضوع 1399سال  ايسرمايه هايدارايي تملك مصارف پرداخت 

 است.بوده درصد  40حدود نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ،مديريت بحران

  د ودر حد 1398نسبت به سال  1399لي در سال امهاي پرداختي انجام شده براي تملك دارايي

صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق ها درصد افزايش يافته است. از آنجايي که بخش اصلي اين هزينه 38

دولت است. شايان هاي افزايش نمايانگر افزايش هزينه بازپرداخت بدهيشود، لذا اين بدهي دولت مي

آتي نيز اين هاي ذکر است که با روند فعلي افزايش استفاده از اوراق بدهي در منابع بودجه، در سال

 فزاينده خواهند بود. ها هزينه

 

 اساسي کاالهای به ترجيحي ارز تخصيص در دولت ایفرابودجه مالي عمليات .1-4

. نمود اساسي کاالهاي واردات به تومان 4200 نرخ با ترجيحي ارز تخصيص به اقدام دولت 1397 سال از

 تنها و نداشت بودجه در مالي انعكاس شودمي محسوب دولت مالي عمليات يك درواقع که سياست اين

 با طبق. است شده انجام تومان 4200 نرخ با بودجه در نفت صادرات از حاصل ارز از بخشي محاسبه

 :است شده انجام زير روشدو  از يكي به اختصاص ارز ترجيحي هاشده در اين سال انجامهاي بررسي

  اساسي کاالهايهاي واردکننده به تومان 4200 قيمت با نفت از حاصل ارز اختصاص. 1

 هاواردکننده به تومان 4200 نرخ با مرکزي بانك ارزي ذخاير محل از ارز اختصاص. 2

 دولت براي جديدي خرج يا و درآمد کسب عدم به منجر ارزانقيمت ارزاختصاص  از آنجايي که

 . شود منعكس بودجه قانون در دباي و شده محسوب دولت مالي عمليات لذا شودمي

دهد که اين رديف نشان مي 1399خارجي بانك مرکزي در سال هاي بررسي تغييرات خالص دارايي

حدود  1399سال  در دولتهزار ميليارد تومان افزايش يافته است.  123به ميزان  1398نسبت به سال 

ترجيحي براي واردات کاالهاي اساسي اختصاص داد که بخشي از آن از محل ذخاير ارز ميليارد دالر  11

هاي خارجي بانك مرکزي ارز جديدي به دارايي 1399در سال  با فرض اينكهبانك مرکزي بوده است. 

توان دريافت که خريد ارز از سامانه نيما توسط بانك مرکزي براي جبران ذخاير ، ميباشد نشده اضافه

درواقع بانك مرکزي ذخاير هاي خارجي بانك مرکزي شده است. منجر به افزايش رقم ريالي خالص دارايي

، دالر با نرخ به ازاي هر دالر به فروش رسانده و براي جايگزين نمودن آن 4200ارزي خود را با نرخ 

ای فرابودجه مالي عمليات ايندرنتيجه  رسدنظر ميلذا به .سامانه نيما از بازار خريداري کرده است

 بانک پولي پايه به تومان ميليارد هزار 125 حدود 1399 سال در)سياست ارز ترجيحي(  دولت

  .است شده افزوده مرکزی
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 ها و مطالبات دولت. وضعيت بدهي5

 پاياندر  دولتي هايشرکت و دولت هايميزان بدهي کشور، کل داريخزانهآخرين آمار منتشره  طبق

درصد  29حدود  1398سال  پايانميليارد تومان بوده است که نسبت به  هزار 1500برابر  1399سال 

 نداسف براي و تفكيك به دولتي هايشرکت و دولتي هاميزان بدهي 9در جدول  افزايش يافته است.

 .است شده ارائه 1399 و 1398 هايسال

 

 (تومان ميليارد هزار)  دولتي هایشرکت و دولت هابدهي. 9 جدول

 1398پايان سال  1399 پايان سال عنوان

 0/595 690 دولت هايبدهي

 5/573 910 دولتي هايشرکت هايبدهي

 5/1168 1500 هامجموع بدهي

 مأخذ: همان.

 

  افزايش بدهي  به ،يدولتبخش از افزايش بدهي  چشمگيري سهمدهد که فوق نشان مي جدول

 مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهي شرکت ملي نفت ايران به بانكهاي دولتي شرکت

هاي ارزي بوده و افزايش آن بيشتر ها و صندوق توسعه ملي است که شامل بدهيمرکزي، ساير بانك

 ش نرخ ارز بوده است. دليل افزايبه

  يكي از داليل اصلي 1399منظور پوشش کسري بودجه سال انتشار گسترده اوراق بدهي به ،

 هاي دولت بوده است. افزايش بدهي

  درصد کل  50هاي دولتي که بيش از هاي دولت و شرکتپيش پنج رقم اصلي بدهيهاي همانند سال

ها، بدهي دولت به دارندگان ي شرکت ملي نفت به بانك مرکزي و بانكشوند عبارتند از: بدهها را شامل ميبدهي

انواع اوراق بدهي، بدهي دولت به بانك مرکزي، بدهي شرکت ملي نفت به صندوق توسعه ملي، بدهي دولت به 

 اجتماعي. تأمين  سازمان

منعكس هاي دولت شايان ذکر است بخش مهمي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در آمار بدهي

 را گروه هر رشد درصد و 1399و  1398هاي سال پايان در را هابدهي ترکيب ،3 نشده است. نمودار

 . دهدمي نشان گذشته سال به نسبت
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 1399و  1398های های دولتي در سالهای دولت و شرکت. مجموع و رشد بدهي3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محاسبات تحقيق.مأخذ: 

 

يافته  افزايش درصد 30 حدود 1399در سال  نيز دولتي هايشرکت و دولت مطالبات ،ازسوي ديگر

 هايشرکت و دولتميزان مطالبات  10هزار ميليارد تومان رسيده است. در جدول  1063است و به حدود 

 .است شده ارائه 1399 و 1398هاي سال اسفند براي و تفكيك به دولتي

 

 (تومان ميليارد هزار) دولتي هایشرکت و دولتمطالبات . 10 جدول

 1398پايان سال  1399پايان سال  عنوان

 7/227 385 دولت مطالبات

 7/582 8/678 هاي دولتيمطالبات شرکت

 4/810 8/1063 مجموع مطالبات

 مأخذ: همان.

 

 1399 سال در دولت يبده اوراق بازار تيوضع نييتب 5-1

آن تأمين  وآنها  يباال اريبس ي، کسر1399و  1398 يهاسال بودجهتوجه در رابطه با قابل مشخصه دو

بودجه،  يتومان کسر ارديليهزار م 175از مجموع  1398است. در سال  يانتشار اوراق بده قياز طر

درمجموع  زين 1399شد. در سال تأمين  يانتشار اوراق بده قيتومان آن از طر ارديليهزار م 82حدود 

 بودجه ياز کسر ياز طرق مختلف منتشر شده و بخش يدولت يتومان اوراق بده ردايليهزار م 200حدود 
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بانك مركزي بانك ها و موسسات 
اعتباري دولتي يا 

خصوصي

موسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي

دارندگان اوراق بهادار 
اسالمي

پيمانكاران،  مشاوران، 
اشخاص حقوقي

1398بدهي بخش دولتي در سال 
(محور سمت چپ)

1399بدهي بخش دولتي در سال 
2(محور سمت چپ)

درصد رشد نسبت به سال گذشته
(محور سمت راست)
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 يبوده و توجه آحاد اقتصاد سابقهيب رانياقتصاد ا خياتفاق در تار نيسال را پوشش داده است. ا نيا ميعظ

اوراق  بازار اندازهاتفاق،  نيا جهينتجلب کرده است. در يدولت و بازار اوراق بده يهايبده لهئمسرا به 

هزار  270حدود  يعنيبرابر،  از دو شيسال به ب يتومان در ابتدا ارديليهزار م 130دولت از حدود  يبده

 . افتي شيسال افزا يتومان در انتها ارديليم

بازار پول(  و هيآن )بازار سرما دارانيخر كيثر اوراق منتشر شده به تفكؤارزش و نرخ م 11جدول  در

راق را او ديدرصد، عمده خر 7/63 سهم با هيطور که در جدول مشخص است بازار سرماآمده است. همان

 داده است.  صيخود تخصبه

 منتشرشده ديبه همراه حجم اوراق جد 1ياسالم خزانهاسناد  ديروند نرخ بازده تا سررس 4 نمودار در

با اتفاقات  ياديز يهماهنگ يبازار اوراق بده يزهاي( رسم شده است. افت و خيانواع اوراق دولت همه)

در  سودنرخ  يطور کلبر نرخ بازده و به يتوجهاثر قابل زين يانتشار اوراق دولت ن،يبازار پول دارد. همچن

 .ميپردازيماتفاقات مهم سال گذشته  يبعض حي. در ادامه به ذکر و توضگذارديماقتصاد 

 

                                                 

قابل اتکا بوده و برای ق این اورا شوند، قیمت روزانهلی معامله میقبواز آنجا که اسناد خزانه تقریباً هر روزه و در حجم قابل. 1

 تر است. اقتصاد مناسب سودنرخ میانگین  محاسبه
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 (ريال ميليون)    1399 سال در شده منتشر اوراق ثرؤم نرخ و ارزش .11 جدول

 اوراق نقدی

 جمع کلاوراق غيرنقدی
 ماه

 سودنرخ 

 )درصد(ثرؤم
 )درصد(بازار پول

سهم بازار 

 )درصد(پول
 بازار سرمايه

سهم بازار 

 )درصد(سرمايه
 جمع

   خرداد

 تير

 مرداد

 شهريور

 مهر

 آبان

 آذر

 دي

 بهمن

 اسفند

 مجموع

 .يمحاسبات گزارش براساس اطالعات بانك مرکز خذ:أم
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 (ريال ميليون) منتشره اوراق ارزش -(درصد) 1399 سال در خزانه اسناد نرخ ميانگين .4 نمودار
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 اقتصادي و اجتماعي هايمحدوديت افزايش و کرونا بيماري شيوع سبب به 1399 سال ابتداي در 

 برداشت سبب به ديگر طرف از. کرد پيدا ايمالحظه قابل کاهش بانكي تسهيالت تقاضاي آن، از ناشي

 که طوريبه پايه پولي به مقدار زيادي افزايش يافت؛ ،1398 سال انتهاي در ملي توسعه صندوق از دولت

در ابتداي سال  .رسيد درصد 7 و 4 از بيش به ترتيببه 1398 اسفند و بهمن در پولي پايه انهيماه رشد

معناي هزار ميليارد تومان تنخواه خزانه توسط دولت از بانك مرکزي )که به 27نيز شاهد دريافت  1399

 بازار در مازاد ذخاير ايجاد موجب يكديگر کنار در اتفاقسه  اين رشد مستقيم پايه پولي است( بوديم.

 درصد 10 زير به حتي ارديبهشت اواخر تا و گرفت نزولي روند بانكيبين سود نرخ درنتيجه. شدبانكي بين

 . کرد پيدا کاهشبانكي بين سود نرخ تبع به نيز بدهي اوراق بازده نرخ. رسيد نيز

  آزادسازي سپرده قانوني مشروط به پرداخت  اجازه هابانك به مرکزي بانك ماهفروردين اواسط در

دليل کاهش به اما نداشت، پولي پايه بر ثيريتأ اگرچه اتفاق اين. را داد هابنگاه و خانوارها به کرونايي وام

 بانكي گرديد.تقاضاي ذخاير، بيش از پيش منجر به کاهش نرخ سود بين

  سال، ابتدايي ماه دو در يعني بود، کرده پيدا نزولي روند بانكيسود بين نرخ که مدتي تمام در 

 در مرکزي بانك ديگر طرف از. نكرد منتشر جديدي اوراق هيچ تقريباً  و نداشت حضور بازار در دولت

 اين. کند آوريجمعبانكي بين بازار از را ذخاير ،فروش اوراق طريق از تا نداشت دولتي اوراق خود ترازنامه

 و( کرونا هايهزينه سبب به) داشت احتياج مالي منابع به سال ابتدايي هايماه در دولت که بود درحالي

 ماليتأمين  بدهي بازار از توسعه، صندوق منابع تنخواه بانك مرکزي يا از استفاده جايبه توانستمي

 . شد اندازيراه دولت بدهي اوراق هفتگي هايحراج خرداد ابتداي از درنهايت. کند

  اوراق توجهيقابل مقادير هفته هر شد، برگزار خردادماه 10 در که دولت اوراق حراج اولين از 

 و شد منتشر اوراق تومان ميليارد هزار 31 و 12 ترتيببه مجموعاً تير و خرداد هايماه در. شد فروخته

 . رسيد درصد 19 حدود به درصد 15 زير ازبانكي بين سود نرخ

 هاسپرده از درصد 3 نگهداري به ملزم را هابانك اياطالعيه در مرکزي بانك شهريور 17 در 

تا حدودي بر کاهش  و شد دولت اوراق براي تقاضا افزايش باعث الزام اين. کرددولتي  اوراق صورتبه

 .مؤثر بودبانكي بين سود نرخ نسبي

  مسكن و ارز بازارهايلمللي اساير عوامل داخلي و بين و تورمي انتظارات علتبه آبان و مهر ماه در 

. نبود اوراق انتشار براي باالتر نرخ قبول به حاضر دولت ديگر طرف از. کردندمي تجربه را بزرگي التهاب

 در که طوريبه. شد روهروب جدي کاهش با سرمايه بازار هم پول بازار سمت از هم تقاضا حجم درنتيجه

 در البته. شد فروخته بازار در نقدي صورتبه اوراق تومان ميليارد هزار 3 از کمتر مجموعاً آبان و مهر

 . شد منتشر( طلبكار به تحويل) غيرنقدي صورتبه اوراق تومان ميليارد هزار 20 حدود مدت همين

 حجم با اوراق عرضه ديگر طرف در اما کرد، پيدا کاهشي روندبانكي بين سود نرخ آذرماه اوايل از 
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 . رسيد درصد 21 باالي به شده منتشر اوراق سود نرخ آن درنتيجه که کرد پيدا ادامه باالتري نرخ و

 عمراني هايپرداخت مثال رايب) شودمي بيشتر دولت هايپرداخت روند که زمستان ماهه سه در، 

 پذيرفته دولت طرف از انتشار براي باالتري سود نرخ و کرده پيدا بيشتري شدت اوراق عرضه ،...( و متفرقه

 هزار 30 که بود تومان ميليارد هزار 66 از بيش سال پاياني ماه سه در شده منتشر اوراق حجم. شد

 انتشار، براي مشخصي برنامه نبود کنار در باال عرضه. بود شده واگذار غيرنقدي صورتبه آن تومان ميليارد

 .داشت دنبالبه نيز را گذارانسرمايه سردرگمي

 تصور قابل درنتيجه يابد،مي افزايش بازار در نقدينگي تقاضاي سال پاياني هايماه طور کلي دربه 

 صورتبه هم) هاماه اين در عرضه اوراق افزايش. کند پيدا صعودي روندبانكي بين سود نرخ که است

 منابع تا داشت وجود امكان اين که درحالي. آورد بار به دولت براي هزينه زيادي( غيرنقدي هم و نقدي

 . نمايدتأمين  هموارتري صورتبه سال طول در را مالي

 رغميعل ياوراق بده بازار 1399در سال توجه اين است که توجه به موارد ذکر شده نكته قابل اب

 ياريبس يهاضعفو با  نشد تيريمد يدرستبه همچنان، اشته باشددنبال دبهتوانست ميکه  يمنافع

وجود نداشته  ديآنچنان که با ياوراق دولت يکه باعث شد تقاضا برا ي. دو مشكل مهم و اساسبودهمراه 

مشخص  برنامهد نبوعلت به ياوراق است. از طرف ينقدشوندگبودن  نييموجود و پا يهاينانينااطمباشد، 

با  همچنينآماده کنند.  هاحراجشرکت در  يمنابع خود را برا ندستتوانينمانتشار اوراق، فعاالن بازار 

 ندادديم حيترج گذارانهيسرما، شتوجود دا ندهيدولت آ كرديکه در رابطه با رو ينامعلوم تيتوجه به وضع

 مواجه نشوند.  سودنرخ  راتيياز تغ يناش انيکنند تا با ز ينقد نگهدار صورتمنابع خود را به

 نييپا ينقدشوندگ موجبعدم تنوع اوراق،  نيو همچن بازارگردانعدم وجود  که است ذکر شايسته

و  شونديماز دو سال منتشر  شيب يدهايسررساوراق دولتي شده است. همچنين اين اوراق اغلب با 

انتظار داشت اوراق  توانينم طيشرا نيدارند. با توجه به نكات مذکور در ا ييباال سكيصرف ر جهيدرنت

. بررسي عملكرد دولت در انتشار اوراق در سال برسند فروش به کند،يم نييکه دولت تع ييهانرخبا 

 منعطف دستگاهي و تصميمات غلط سياستگذاران،بر مشكل هماهنگي بيندهد که عالوهنشان مي 1399

 ماليتأمين  که است شده نيا به منجر( اوراق دوره لحاظبه هم و نرخ لحاظبهدولتي )هم  اوراق نبودن

 گريد يايمزا و داشته يمالتأمين  کارکرد صرفاً  اوراق همچنين و گيرد صورت بيشتري هزينه با دولت

 . برود کنار يکل صورتبه بانكيمديريت ذخاير و نرخ بين مانند اوراق
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 بندیجمع

 دولت يعملبي کنار تداوم درها نهيهز هيروبي شيبا کاهش منابع حاصل از نفت و افزا رياخهاي سال در

دولت در سال  ي. طبق عملكرد مالاست داشته يشيافزا روندبودجه  يکسر د،يجد منابع جاديا يبرا

 محاسبه( يعموم بودجه منابع درصد 40تومان )حدود  ارديليهزار م 230بودجه در حدود  يکسر 1399

 . است شده

 سازمان 696488 شماره بخشنامه 1399بودجه در سال  يکسر ديعوامل تشد نيتراز مهم يكي

 در درصد 50 تا يکشور خدمات تيريمد قانون دهم فصل ازاتيامت شيافزا مجوز يبرا بودجه و برنامه

 در دولت کارکنان دستمزد و حقوقهاي نهيهز توجهقابل شيافزا به منجر که بود 1398 سال يانتها

 .شد 1399 سال

 کاهش و است داريپا تعهد كي جادکنندهياحقوق و دستمزد کارکنان دولت  شيکه افزا ييآنجا از

 يهاسال در بودجه يکسر شيافزا به منجر غلط اقدام نيا لذا است، همراه ياجتماعهاي مقاومت با آن

 .شد خواهد زين يآت

که بخشي از آن در بودجه عمومي )عمليات مالي دولت اقتصاد با يكي از مجاري اصلي ارتباط 

سه منبع واگذاري اوراق مالي اسالمي،  1399کسري بودجه است. در سال تأمين  نحوه (شودمنعكس مي

 اند.کننده کسري بودجه بودهتأمين استقراض از صندوق توسعه ملي و استقراض از بانك مرکزي

مين کسري بودجه از محل واگذاري و فروش اوراق مالي اسالمي اگرچه بهترين روش از ميان أت

دولت، افزايش نرخ سود در هاي نظير افزايش سطح بدهيهايي الذکر است ولي آسيبفوقهاي گزينه

 دنبال دارد.گذاري بخش خصوصي را بهمالي دولت و کاهش سرمايه تأمين نهيهزافزايش  ،اقتصاد

برداشت از صندوق توسعه ملي در صورت وجود ارز در دسترس موجب از بين رفتن منابع 

معناي در عمل بهدر دسترس نبودن ارز، صورت  نسلي خواهد شد و دراي و بينگذاري توسعهسرمايه

 استقراض از بانك مرکزي خواهد بود.

اما  ،شودمالي دولت محسوب ميتأمين  زا بودن بدترين منبعدليل تورماستقراض از بانك مرکزي به

طور مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت انجام شده است. محاسبات کارشناسي نشان به 1399در سال 

حداقل منجر به افزايش  1399دهد که مجموع عمليات مالي دولت در قانون بودجه و خارج آن در سال مي

 شده است.هزار ميليارد توماني پايه پولي بانك مرکزي  123

کسري بودجه تأمين  مجلس راه صحيحهاي متعدد مرکز پژوهشهاي شايان ذکر است طبق گزارش

که ابعاد و  استهبا هدف تقويت درآمدهاي دولت و مديريت هزينهبودجه از طريق اصالح ساختار 

 .هاي مختلف تشريح شده استهاي آن به تفصيل در گزارشروش
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