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بررسي اليحه بودجه سال  1398كل كشور
 .73صندوق توسعه ملي

چكيده
بررسي عملكرد صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيالت ارزي ،سپردهگذاري ارزي و
تسهيالت ريالي نشاندهنده اين موضوع است كه عليرغم صراحت اساسنامه صندوق بر
مستقل بودن صندوق توسعه ملي از مصارف بودجهاي ،در سالهاي اخير مصارف صندوق
توسعه ملي متأثر از قوانين بودجهاي بوده است .بررسي تسهيالت ارزي نشان ميدهد
مجموع تسهيالت ارزي پرداخت شده از زمان تأسيس صندوق تا  ،1397/06/31حدود
 16/8ميليارد دالر بوده است كه  7/14ميليارد دالر آن به بخش عمومي غيردولتي و 9/63
ميليارد دالر آن به بخش خصوصي و  76ميليون دالر به بخش تعاوني پرداخت شده است.
همچنين  7/2ميليارد دالر سپردهگذاري ارزي براي پرداخت تسهيالت توسط صندوق
توسعه ملي انجام شده است .از سوي ديگر صندوق توسعه ملي براي اجراي تكاليف ديگري
مانند طرح ملي آب و خاك ،تكاليف بند«د» تبصره « »4قانون بودجه سال  1397از جمله
بازسازي مناطق آسيبديده از زلزله ،توليد واكسن سينهپهلو ،رفع مشكل برق و مقابله با
ريزگردهاي خوزستان ،تقويت بنيه دفاعي و  ...بالغ بر  23/5ميليارد دالر تسهيالت ارزي
پرداخت كرده است .عالوه بر اين صندوق توسعه ملي بر اساس قوانين بودجه ،ماده ()52
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قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2و قانون حمايت
از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري ،در حال حاضر حدود 315
هزار ميليارد ريال از منابع خود را به تسهيالت ريالي اختصاص داده است.
در مورد سهم صندوق توسعه ملي از عوايد حاصل از صادرات نفتخام ،ميعانات گازي
و خالص صادرات گاز در اليحه بودجه سال  1398ميتوان به نكات ذيل اشاره كرد:
 .1بر اساس بند «الف» تبصره « »1اليحه بودجه سال  1398سهم صندوق توسعه
ملي معادل بيست درصد ()%20منابع حاصل از صادرات نفت خام ،ميعانات گازي و خالص
صادرات گاز در نظر گرفته شده است.
 .2با توجه به فروض دولت در اليحه بودجه سال  1398جهت برآورد درآمدهاي
نفتي ،سهم صندوق توسعه ملي (با در نظر داشتن كاهش سهم صندوق توسعه ملي به 20
درصد) 6/7 ،ميليارد دالر خواهد بود كه البته با توجه به بيشبرآوردي دولت در پيشبيني
درآمدهاي نفتي وصول اين ميزان ورودي دور از انتظار خواهد بود.
 .3تأمين منابع سقف دوم اليحه بودجه ( 400هزار ميليارد ريال) از محل منابعي از
جمله منابع ورودي صندوق توسعه ملي (به غير از  14درصد استفاده شده در سقف اول)
در نظر گرفته شده است.
 .4در تبصرههاي « »19« ،»18« ،»4و « »21اليحه بودجه سال  1398تكاليف
ديگري نيز بر منابع صندوق توسعه ملي اعمال شده است .با اينكه تكاليف تبصرههاي
مذكور عمدتاً داراي قيد «از محل برداشت مجاز» و «در چارچوب سياستهاي صندوق»
هستند ،اما با توجه به شرايط پيشرو الزم است در حد امكان منابع صندوق براي مصارف
ضروري در سالهاي آتي پسانداز شود.
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مقدمه
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت خام ،گاز طبيعي
و ميعانات گازي به ثروتهاي ماندگار ،مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ
سهم نسلهاي آينده از منابع مذكور تشكيل شد ،اما ضعفهاي ساختاري در بدنه اقتصاد
كشور ،مسائل مرتبط با اقتصاد سياسي و كاهش منابع در برخي سالها موجب شده است
كه اين صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تكاليف
بودجهاي و غير بودجهاي اختصاص يابد .عليرغم تأكيد اسناد باالدستي صندوق در رابطه
با ممنوعيت تكاليف بودجهاي بر منابع صندوق ،هر ساله در لوايح بودجه سنواتي شاهد
اختصاص منابع صندوق به رديفهايي غير از اهداف ذكر شده در اساسنامه صندوق
هستيم .براي مثال در قانون بودجه سال  1397عمالً براي حدود  7درصد از منابع صندوق
توسعه ملي در قانون بودجه تعيين تكليف شد 1.ضمن اينكه بر اساس مصوبه شوراي
هماهنگي اقتصادي در تاريخ  1397/04/26مقرر شد  12واحد درصد از سهم  32درصدي
منابع ارزي صندوق براي «نيازهاي ضروري كشور در شرايط نامطلوب» در حسابي
مخصوص به نام صندوق ذخيره شود 2.همچنين در تبصره « »1اليحه بودجه سال 1398
نيز به صورت برداشت مجاز 14 ،درصد از سهم صندوق كسر شده است و سهم صندوق
توسعه ملي به  20درصد رسيده است و در صورت برداشت بيشتر از صندوق براي تأمين

 .1در قانون بودجه  1397از محل منابع ورودي صندوق ،اعتباري بالغ بر  143هزار ميليارد لاير بابت پروژههاي موضوع
بند «د» تبصره « »4اختصاص يافت .البته بر اساس بند «ز» تبصره « »4اين برداشت به عنوان تسهيالت لحاظ شد كه
بايد در قوانين بودجه سنواتي سالهاي  1398تا  1403به حساب صندوق توسعه ملي بازگردانده شود.
 .2در مورد اين  12واحد درصد شايان ذكر است كه اول ا برداشت از حساب مذكور مستلزم حكم قانون و پس
از اخذ مجوز لزم (اذن رهبري) انجام ميگيرد و ثانياا سهم مذكور به عنوان بازگشت از منابع تلقي نميشود.
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منابع در سقف دوم ،پيشبيني ميشود كه در سال  1398عمالً سهم صندوق توسعه ملي
از صادرات نفت به كمتر از  20درصد كاهش يابد .عالوه بر موارد مذكور ،در تبصرههاي
« »19« ،»18« ،»4و « »21اليحه بودجه  1398تكاليف ديگري تحت عناوين از «محل
برداشت مجاز» و «در چارچوب سياستهاي صندوق» بر منابع صندوق توسعه ملي اعمال
شده است كه در ادامه در مورد آنها توضيح داده خواهد شد .در اين گزارش ضمن مروري
گذرا بر عملكرد صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس تاكنون ،به بررسي وضعيت صندوق
در اليحه بودجه سال  1398پرداخته خواهد شد.
الف) عملكرد صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس تا شهريورماه 1397
در اين بخش از گزارش ،ابتدا عملكرد تجميعي تسهيالت پرداختي و سپردهگذاري ارزي و سپس
تسهيالت تجميعي ريالي صندوق از ابتداي تأسيس تا تاريخ  1397/06/31ارائه خواهد شد.
 .1تسهيالت ارزي
بر اساس آخرين گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي ،مبلغ كل تسهيالت ارزي پذيرش
شده توسط صندوق (اعالم وصول شده ،)1تا تاريخ  ،1397/06/31معادل  40/3ميليارد
دالر بوده است از اين مقدار معادل 37/7ميليارد دالر به مرحله تخصيص ارز (صدور نامه
مسدودي به بانک مركزي) 2رسيده ،و از مجموع تسهيالت ارزي مسدود شده مبلغي معادل
 .1طرحي را وصول شده ميگويند كه توسط بخش خصوصي به بانك عامل داده شود و بانك آن را تأييد و به
هيئت امناي صندوق توسعه ملي تقديم كند ،اما صندوق در مورد رد يا تأييد آن هنوز نظري نداده باشد.
 .2منظور از طرح مسدود شده طرحي است كه به تأييد هيئت امناي صندوق رسيده باشد .در نتيجه پس از
تأييد طرح ،معادل اعتبار مورد نياز آن طرح نزد بانك مركزي از حساب صندوق توسعه ملي مسدود خواهد شد.

____________________________________________________

 22ميليارد دالر به طرحهاي بخش خصوصي 94 ،ميليون دالر به طرحهاي بخش تعاوني،
 15ميليارد دالر به طرحهاي بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي و
 569ميليون دالر به ساير موارد ،اختصاص يافته است.
نمودار  .1نحوه تقسيم تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي
1.5

(ميليارد دالر)

0.25

40
58

ساير

تعاوني

بخش عمومي غير دولتي

بخش خصوصي

مأخذ :گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي.

عليرغم تأكيد قانون بر تخصيص مصارف صندوق به سه بخش عمومي غيردولتي،
خصوصي و تعاوني سهم دولت از اين مصارف صفر نيست .در جدول ذيل تمام اعتباري كه
بابت طرحهاي مختلف مسدود شده است به تفكيک حوزه فعاليت پروژهها قابل مشاهده
است.
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جدول  .1اعتبارات ارزي مسدود شده صندوق بابت پروژهها
بخش اقتصادي

مبلغ (ميليون دالر)

سهم از مبالغ مسدودي (درصد) تعداد پروژه

نفت و گاز (باالدستي)

16.775

44/4

11

نيروگاه

4.499

11/9

46

پااليشگاه

4.281

11/3

6

پتروشيمي

3.213

8/5

11

صنعت و معدن

3.028

8

154

فوالدي

2.291

6/1

31

حملونقل

1.802

4/8

13

ساير

1.145

3

20

پاييندستي نفت و گاز

358

0/9

4

سيمان ،كاشي ،سنگ و...

356

0/9

32

جمع

37.747

100

328

مأخذ :گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس تا شهريورماه .1397

شايان ذكر است كه از كل مبلغ مسدود شده براي پرداخت تسهيالت از طريق
قراردادهاي عامليت ارزي ،مبلغ  16/8ميليارد دالر با همكاري بانکهاي عامل و بانک
مركزي به مرحله پرداخت قطعي 1به متقاضيان رسيده است.
عالوه بر تسهيالت مذكور ،معادل  11ميليارد و  350ميليون دالر براي اعطاي
تسهيالت جهت اجراي طرحهاي ملي مربوط به حوزه آب ،خاك و كشاورزي بر اساس
قوانين مربوطه اختصاص يافته است .در اين رابطه گفتني است كه در مورد «طرحهاي
 .1بعد از اينكه اعتبار مورد نياز طرح نزد بانك مركزي مسدود شد ،ممكن است پيشنهاددهنده طرح به هر
دليلي طرح خود را دنبال نكند و نتواند طرح خود را از مرحله مسدودي به گشايش برساند ،اما آن طرحي كه
تمام مراحل اداري آن توسط بانك عامل و بانك مركزي تأييد شود ،وارد مرحله گشايش ميشود و هنگامي
كه يك طرح گشايش پيدا ميكند بدين شكل نيست كه تمام اعتبار به يكباره در اختيار آن قرار گيرد ،بلكه در
مراحل مختلفي اين اعتبار به حساب طرح پرداخت ميشود به همين دليل اعتبار پرداخت قطعي شده در
گزارشهاي عملكرد صندوق كمتر از اعتبار گشايش شده و مسدود شده است.

____________________________________________________

ملي» عامليت بانکها وجود ندارد ،بلكه دولت به صورت مستقيم براي بهرهبرداري از
پروژههاي مورد نظر خود كه جنبه كاالي عمومي دارند از صندوق توسعه ملي تسهيالت
دريافت ميكند .در ادامه فهرست پروژههايي كه دولت براي آنها تاكنون از صندوق،
تسهيالت ارزي دريافت كرده است ،ارائه شده است:
الف) معادل  8ميليارد دالر براي طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي كشور،
ب) معادل  1/5ميليارد دالر براي طرحهاي احيا و توسعه اراضي كشاورزي استانهاي
خوزستان و ايالم،
ج) معادل  500ميليون دالر براي طرحهاي انتقال آب به اراضي سيستان،
د) معادل  500ميليون دالر براي طرحهاي آبياري تحت فشار،
هـ) معادل  500ميليون دالر براي طرحهاي آبرساني به روستاها،
و) معادل  350ميليون دالر براي تكميل طرح انتقال آب به اراضي سيستان.
همچنين مبلغ  3/2ميليارد دالر بابت اجراي بند «د» تبصره « »4قانون بودجه سال
 1397و همچنين مبلغي معادل  10/8ميليارد دالر بر اساس ساير تكاليف محوله به
صندوق توسط مراجع قانوني ،به طرحهاي مربوطه اختصاص يافته است .در نهايت كل
مسدوديهاي تكليفي  25/3ميليارد دالر است كه  23/5ميليارد دالر آن تاكنون پرداخت
شده است.
 .2سپردهگذاري ارزي
بخش ديگري از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به سپردهگذاري ارزي در بانکها اختصاص
يافته است تا بانکهاي سپردهپذير از طريق اعطاي تسهيالت در چارچوب اين قراردادها،
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اين منابع را به طرحها و فعاليتهاي مرتبط (از جمله بخش نفت ،گاز ،پتروشيمي ،صنعت
و معدن و  )...تخصيص دهند .تا تاريخ  ،1397/06/31مبلغ سپردهگذاريهاي ارزيِ انجام
شده در بانکهاي عامل معادل با  7/2ميليارد دالر بوده است .ميزان سپردههاي فعال از
مجموع سپردهگذاريهاي ارزي انجام شده ،در پايان شهريورماه  ،1397مبلغ  6/2ميليارد
دالر است.
بدين ترتيب ميتوان گفت كه خالصه وضعيت تأمين مالي ارزي به تفكيک
مسدوديهاي صادره از محل قراردادهاي عامليت ،سپردهگذاريهاي ارزي و پرداختها
بابت طرحهاي ملي و تكاليف بودجهاي و غيربودجهاي ،از ابتداي تأسيس صندوق تا تاريخ
 1397/06/31به صورت زير است.
جدول  .2وضعيت تأمين مالي ارزي به تفكيک قراردادهاي عامليت بانکها ،سپردهگذاري
ارزي و پرداخت بابت طرحهاي ملي از ابتداي تأسيس تا پايان شهريورماه 1397
نوع عامليت

مبلغ (ميليارد دالر)

عامليت ارزي (مسدودي)

37/7

طرحهاي ملي آب ،خاك ،كشاورزي و ساير تكاليف بودجهاي و غيربودجهاي (مسدودي)

25/3

سپردهگذاري ارزي

7/2

جمـع

70/2

مأخذ :گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي.

____________________________________________________

 .3تسهيالت ريالي
مجموعه تسهيالت ريالي پرداختي توسط صندوق توسعه ملي را ميتوان به سه دسته زير
تقسيم كرد.
الف) تسهيالت پرداخت شده تا پايان سال  1393بر اساس قوانين بودجه و ساير
تكاليف:
در اين سالها تسهيالت ريالي با عامليت بانکها پرداخت ميشد .تا پايان سال  1393بالغ بر
 118/8هزار ميليارد ريال تسهيالت از اين روش پرداخت شد كه تا تاريخ  1397/06/31بيش
از  85/7هزار ميليارد ريال آن (بدون احتساب سود) بازپرداخت شده است و از اصل مبالغ
پرداختي ،مبلغ  33هزار ميليارد ريال آن نزد بانکها به عنوان تسهيالت جاري باقيمانده است.
ب) تسهيالت ريالي پرداخت شده بر اساس سازوكار ماده ( )52قانون الحاق
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:)2(1
مطابق سازوكار اين ماده ساليانه  20درصد از ورودي صندوق توسعه ملي در بانکهاي
خصوصي و دولتي داخلي سپردهگذاري ريالي ميشود تا به صورت تسهيالت به بخشهاي
 .1ماده ( )52ـ صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
الف) ده درصد ( )%10را جهت پرداخت تسهيالت به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی
متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی به طرحهای دارای توجيه فنی ،زیستمحيطی و مالی و اهليت
متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب ،کشاورزی ،صنایع تبدیلی و تکميلی ،منابع
طبيعی و محيط زیست و صادرات محصولت کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپردهگذاری
کند .سود سپردهگذاری و اقساط وصولی مجدداا جهت پرداخت تسهيالت طرحهای موضوع این بند اختصاص
مییابد .تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت میگيرد.
ب) ده درصد ( )%10را جهت پرداخت تسهيالت به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی
متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی به طرحهای دارای توجيه فنی ،زیستمحيطی و مالی و اهليت
متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت ،معدن ،گردشگری و صادرات کالهای صنعتی
و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپردهگذاری کند .سود
سپردهگذاری و اقساط وصولی مجدداا جهت پرداخت تسهيالت طرحهای موضوع این بند اختصاص مییابد.
تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت میگيرد.
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مذكور در اين ماده (كشاورزي و صنعت) اختصاص يابد .سود سپردهگذاري و اقساط وصولي
نيز مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مييابد.
مجموع سپردهگذاريهاي ريالي صندوق بر اساس ماده ( )52قانون الحاق ( )2از ابتداي
سال  1394تا تاريخ  1397/06/31مبلغي معادل  252/7هزار ميليارد ريال بوده است.
ج) قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري
تا تاريخ  1397/06/31بر اساس قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق
روستايي و عشايري 1با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مبلغ  30هزار ميليارد ريال
در دو مرحله در بانکهاي منتخب سپردهگذاري شده است.
بنابراين كل تسهيالت ريالي پرداخت شده صندوق از ابتداي تأسيس تا تاريخ
 1397/06/31از سه محل قوانين بودجه سنواتي ،ماده ( )52قانون الحاق ( )2و قانون
حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري ،بالغ بر  315هزار
ميليارد ريال است.
ب) صندوق توسعه ملي در اليحه بودجه سال 1398
بر اساس جزء « »1بند «ب» ماده « »7قانون برنامه ششم توسعه ،مقرر شده است سهم
صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت ،ميعانات گازي و خالص صادرات گاز
در سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه سي درصد ( )%30تعيين شود و ساليانه
حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه شود .بنابراين سهم صندوق توسعه ملي براي
 .1مصوب .1396/05/31

____________________________________________________
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سال  1398كه سال سوم اجراي برنامه است بايد  34درصد منابع حاصل از صادرات نفت
در نظر گرفته ميشد ،اما به جهت تأمين منابع مورد نياز دولت ،بر اساس بند «الف» تبصره
« »1اليحه بودجه  1398اين سهم معادل بيست درصد ()%20در نظر گرفته

شد1.

در جدول  3پيشبيني ميزان منابع صندوق با توجه به فروض اليحه بودجه سال
 1398و سناريوي محتمل ارائه شده است.
جدول  .3منابع ورودي صندوق توسعه ملي با فرض سهم  20درصدي
منابع صندوق توسعه ملي با فرض سهم

عنوان

 20درصد در سال ( 1398ميليارد دالر)
سناريوي اليحه بودجه سال 1398

مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گاز

 1/54ميليون بشكه

6

خالص صادرات گاز

 3/45ميليون دالر

0/7
6/ 7

مجموع
سناريوي محتمل
مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گاز

 1ميليون بشكه

3/94

خالص صادرات گاز

 3/45ميليون دالر

0/7

مجموع

4/ 6

با توجه به فروض دولت در مورد درآمدهاي نفتي در اليحه بودجه سال  1398يعني
قيمت نفت  54/1دالر و فروش روزانه به ميزان  1/54ميليون بشكه ،به عالوه پيشبيني
صادرات  3/45ميليارد دالري گاز طبيعي و با لحاظ سهم  20درصدي صندوق توسعه ملي،
سهم اين صندوق  6/7ميليارد دالر خواهد بود كه با توجه به شرايط تحريم پيشبيني ميزان
 .1كاهش  14واحد درصدي سهم صندوق با اذن رهبر معظم انقالب انجام شده است.
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فروش نفت دچار بيش برآوردي است .همانطور كه در جدول  3عنوان شده است با در نظر
گرفتن صادرات روزانه يک ميليون بشكهاي نفت خام و ميعانات گازي و تحقق كامل منابع
پيشبيني شده از محل خالص صادرات گاز ،كل سهم صندوق توسعه ملي  4/64ميليارد
دالر خواهد بود .در ادامه ابتدا تكاليف اعمال شده بر منابع صندوق در ماده واحده (موضوع
سقف دوم بودجه) و سپس تبصرههاي اليحه بودجه سال  1398بررسي شده است.
 .1سقف دوم و صندوق توسعه ملي
بند «ب» مادهواحده اليحه بودجه سال  1398به دولت اجازه داده است از محل وصول
منابع مازاد از منابع عمومي (به ويژه منابع حاصل از صادرات نفت ،ميعانات گازي و خالص
صادرات گاز) ،اصالحات ساختاري و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملي ،مصارف عمومي
اليحه را تا سقف  400هزار ميليارد ريال افزايش داده و به دو مورد ذيل اختصاص دهد:
 200 هزار ميليارد ريال بابت اجراي ماده ( )106قانون برنامه ششم توسعه 1جهت
تقويت بنيه دفاعي و ستاد كل نيروهاي مسلح.
 200 هزار ميليارد ريال بابت اعتبارات رديفهاي مندرج در جدول  21همين اليحه.
با توجه به اينكه دولت در پيشبيني خود نسبت به وصول درآمدهاي نفتي دچار
بيشآوردي شده است احتمال وصول منابع بيشتر از منابع عمومي پيشبيني شده ،بعيد به نظر
ميرسد و همچنين اصالحات ساختاري ذكر شده در اليحه موضوع شفاف و دقيقي نيست و

 .1دولت مکلف است در اجرای بند « »52سياستهای کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی
کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمين منافع و امنيت ملی ،حداقل پنج درصد ( )%5از منابع بودجه عمومی
و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنيه دفاعی در ردیفهای تقویت بنيه دفاعی در بودجه
ساليانه کشور اختصاص دهد.

____________________________________________________
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مشخص نيست كه در چه حدي امكان درآمدزايي از اين محل وجود داشته باشد .در همين
راستا سازمان برنامه و بودجه  12عنوان برنامه جهت اصالحات ساختاري مورد نظر دولت در
سال  1398ابالغ كرده است كه بيشتر آنها ماهيت جلوگيري از هزينه بيشتر را دارند تا ايجاد
درآمد .لذا از اين محل نميتوان انتظار درآمدي در حد  100يا  200هزار ميليارد ريال داشت.
بنابراين ظاهراً منبع اصلي تأمين  400هزار ميليارد ريال سقف دوم نيز ،منابع صندوق توسعه
ملي در نظر گرفته شده است .از آنجا كه منابع صندوق با محدوديت مواجه است به نظر ميرسد
تداوم اينگونه تكاليف از سوي دولت ماهيت صندوق را از معنا تهي خواهد كرد.
با فرض تأمين  200هزار ميليارد ريال منابع مورد نياز سقف دوم از محل منابع
صندوق توسعه ملي و با در نظر گرفتن نرخ ارز  8هزار توماني ،بالغ بر  2/5ميليارد دالر از
منابع ورودي صندوق توسعه ملي كاسته خواهد شد و در صورت تأمين مابقي سقف دوم
از محل منابع صندوق( ،در سناريوي صادرات يک ميليون بشكهاي نفت) ،عمالً در سال
 1398منابع جديدي به صندوق اضافه نخواهد شد .عالوه بر اين در تبصرههاي اليحه
بودجه هم تكاليفي بر منابع صندوق اعمال شده كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
 .2تبصرههاي اليحه بودجه سال  1398و صندوق توسعه ملي
دولت در تبصرههاي « »19« ،»18« ،»4و « »21اليحه بودجه  1398تكاليفي براي
صندوق توسعه ملي ايجاد كرده است كه در جدول  4قابل مشاهده هستند .همه موارد
مندرج در اين جدول بجز بند «د» تبصره « »4با ذكر برداشت مجاز و در چارچوب قوانين
صندوق تكليف شدهاند .بند «د» تبصره « »4نيز در قانون بودجه  1397مجوز الزم را اخذ
كرد كه احتماالً همان مجوز براي سال  1398قابل تمديد باشد.
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اگرچه در متن اليحه تكاليف مرتبط با صندوق منوط به كسب اجازه يا در قالب

قوانين صندوق مطرح شده است ،اما به نظر ميرسد اين تكاليف موجب كاهش منابع در
اختيار صندوق توسعه ملي براي امور ضروري خواهد شد.
جدول  .4تكاليف اليحه  1398در مورد منابع صندوق توسعه ملي
رديف در بودجه
بند «د»
تبصره «»4

بند «الف»
تبصره «»18

بند «»1
تبصره «»19

بند «الف»
تبصره «»21

محل مصرف

مبلغ

به دولت اجازه داده ميشود پس از عقد قرارداد با تأمينكننده مالي خارجي
اقدامات قانوني الزم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد ( )% 15تسهيالت
مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي و طرحهاي صنعت آب و برق
از محل صندوق توسعه ملي بهعمل آورد.

نامشخص

به دولت اجازه داده ميشود اعتبارات رديف  550000-28جدول  9اين
قانون ،بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره « »14اين قانون را در
قالب وجوه ادارهشده ،يارانه سود ،كمک بالعوض با منابع موضوع ماده ()52
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 20( )2درصد از
در چارچوب مصوبات هيئت امنا ،ضوابط ،مقررات و اساسنامه صندوق ورودي صندوق
توسعه ملي و همچنين تسهيالت بانكي تركيب و براي اجراي برنامههاي توسعه ملي)
ايجاد اشتغال مولد ،تثبيت اشتغال موجود ،اجراي سياستهاي بازار كار و
تكميل اجراي برنامههاي بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه سال 1397
كل كشور هزينه كند.
در صورت عدم تأمين منابع از محل سرمايهگذريهاي صندوق بازنشستگي
كشوري و لشكري براي مابهالتفاوت هزينههاي مربوط به مستمري
بازنشستگان در سال  1398نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال
 1397كل كشور ،تأمين اعتبار از صندوق توسعه ملي صورت بگيرد.

نامشخص

در اجراي بند «ث» ماده ( )7قانون برنامه ششم توسعه ،صندوقهاي
بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند از ابتداي سال  1398ضمن افزايش
كارايي و بازدهي بنگاههاي تحت پوشش خود ،اعتبار مورد نياز براي
مابهالتفاوت هزينههاي مربوط به مستمري بازنشستگان در سال 1398

نامشخص

____________________________________________________
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مبلغ

نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال  1397كل كشور را از محل
منابع داخلي و ساير منابع حاصل از سرمايهگذاريهاي خود تأمين كنند.
در صورتي كه منابع حاصل از سود و بازدهي بنگاههاي تحت پوشش ،كفايت
پرداخت مابهالتفاوت را نكند ،به دولت اجازه داده ميشود آن را از محل
برداشت مجاز از ورودي منابع صندوق توسعه ملي تأمين كند.
در سال  ،1398دولت مكلف است ضمن متوقف كردن طرحها و پروژههاي
فاقد مجوز ماده ( )23قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت ( ،)2از تخصيص اعتبار پروژههاي طرحهاي تملک
داراييهاي سرمايهاي غيرحاكميتي كه پيشرفت فيزيكي آنها كمتر از پنجاه
بند «د» تبصره
 25درصد اعتبار
درصد ( )%50است طي سالهاي  1398و  1399خودداري كند .در صورتي
پروژه
«»21
كه متقاضيان بخش غيردولتي خواهان اجراي اين طرحها (پروژهها) به صورت
مشاركت عمومي) خصوصي باشند ،به دولت اجازه داده ميشود از محل
برداشت مجاز از ورودي صندوق توسعه ملي همان سال نسبت به تأمين و
پرداخت سهم خود (بيستوپنج درصد ( )%25اعتبار پروژه) اقدام كند.

جمعبندي
بررسي ارقام و تبصرههاي اليحه بودجه نشان ميدهد به واسطه كسر سهم  14درصدي
صندوق توسعه ملي و اعمال تكاليفي مانند تأمين  400هزار ميليارد ريال سقف دوم و
ديگر تكاليف تبصرههاي « »19« ،»18« ،»4و « »20از محل منابع صندوق ،در سال آينده
عمالً منبع جديدي وارد صندوق نخواهد شد .اين در حالي است كه با توجه به شرايط
پيشرو الزم بود در حد امكان منابع صندوق براي مصارف ضروري در سالهاي آتي
پسانداز شود .وصول به اين هدف نيازمند تمركز بر موضوع مديريت هزينه و اصالحات
اساسي مالياتي (افزايش پايههاي جديد مالياتي ،جلوگيري از فرار مالياتي و  )...در سمت
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منابع بود ،اما به نظر ميرسد چنين اقداماتي در درجه دوم اهميت قرار گرفته است.
نكته قابل تأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملي اين است كه در سالهاي اخير
دولت فوريترين طرحهاي خود در قانون بودجه را منوط به تأمين مالي آنها از صندوق
توسعه ملي كرده است و همين مسئله موجب شده است كه منابع صندوق توسعه ملي به
شدت كاهش يابد .اين اتفاق رويه نامناسبي است كه تقريباً در حال از بين بردن ماهيت
تشكيل صندوق توسعه ملي است.
منابع و مآخذ
 .1اليحه بودجه كل كشور سال .1398
 .2قانون بودجه كل كشور سال .1397

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16318 :

عنوان گزارش :بررسي اليحه بودجه سال  1398كل كشور  .73صندوق توسعه ملي

نام دفتر :مطالعات اقتصاد بخش عمومي (گروه بودجه)
تهيه و تدوينكنندگان :سيدسجاد پادام ،سيدعباس پرهيزكاري
ناظران علمي :داريوش ابوحمزه ،سيدمحمدهادي سبحانيان ،شاهين جوادي
متقاضي :كميسيون تلفيق

واژههاي كليدي:
 .1توسعه
 .2توسعه ملي
 .3صندوق توسعه ملي

تاريخ انتشار1397/11/15 :

