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بودجه سال  1398از اليحه تا قانون

چكيده
اليحه بودجه سال  1398در نتيجه مصوبات مجلس شوراي اسالمي در بخش تبصرهها و
جداول ،با تغييراتي همراه شد .اليحه بودجه كه از منظر منابع عمومي در سقف اول 4077
هزار ميليارد ريال و با در نظر گرفتن سقف دوم  4470هزار ميليارد ريال بود ،در مصوبه
مجلس يك سقفي شد و از منظر منابع و مصارف عمومي به رقم  4485هزار ميليارد ريال
رسيد .مطابق با اين تغييرات درآمدهاي پيشبيني شده دولت در سال  1398از حدود 2087
هزار ميليارد ريال (در اليحه بودجه) به رقم  2389هزار ميليارد ريال افزايش يافت (302
هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به رقم اليحه) .واگذاري داراييهاي سرمايهاي با  105هزار
ميليارد ريال افزايش به رقم  1585هزار ميليارد ريال و واگذاري داراييهاي مالي از رقم
 510هزار ميليارد ريال (در اليحه بودجه) به  510/7هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
بررسي منابع عمومي بودجه سال  1398حكايت از آن دارد كه در دو بخش منابع
حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي (به دليل در نظر گرفتن صادرات  1/5ميليون
بشكه نفت خام در روز) و ساير منابع (عمدتاً درآمدهاي مالياتي) بيش برآورد قابل توجهي
صورت گرفته است.
از منظر مصارف ،اعتبارات هزينهاي افزايشي معادل  316هزار ميليارد ريال و اعتبارات
تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي نيز به ترتيب به ميزان  48و  43هزار ميليارد ريال
افزايش يافتند .اين در حالي است كه نحوه انعكاس منابع استقراض شده از صندوق توسعه
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ملي در قانون بودجه سال  1398تا حدودي دستهبندي مذكور را غيردقيق كرده است .از
يكسو  14درصد كاهش سهم صندوق توسعه ملي (مطابق متن بند «الف» تبصره «»1
قانون بودجه سال  ،)1398به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي تلقي شده است
و بهجاي انعكاس در بخش واگذاري داراييهاي مالي در بخش واگذاري داراييهاي سرمايه
(منابع حاصل از صادرات نفت) انعكاس يافته است و از سوي ديگر  2/37ميليارد يورو
منابع تسهيالت ارزي دريافت شده از صندوق توسعه ملي (در بند «هـ» تبصره « )»4در
سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال  1398منعكس نشده است.
به عالوه در تبصرهها و جداول نيز تغييراتي در مصوبه مجلس نسبت به اليحه دولت
ايجاد شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:
 افزوده شدن حدود  350هزار ميليارد ريال به منابع عمومي دولت (نسبت به سقف
اوليه اليحه)،
 تصويب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي به ميزان  2ميليارد و  375ميليون
يورو خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «،)»4
 افزايش سقف معافيت ماليات حقوق به مبلغ سيصد و سي ميليون
( )330/000/000ريال و افزايش پلكانهاي ماليات بر حقوق (بند «الف» تبصره «،)»6
 الزام به استفاده همه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي ،پيراپزشكي ،داروسازي و
دامپزشكي از پايانه فروشگاهي (بند «ي» تبصره «،)»6
 تجميع حسابهاي دستگاهها و شركتهاي دولتي نزد بانك مركزي (در راستاي اهداف
قانون برنامه ششم) به منظور مديريت بهتر منابع درآمدي دولت و جلوگيري از رسوب منابع در
حسابهاي دستگاهها نزد بانكهاي تجاري و وصول بهتر منابع عمومي (بند «الف» تبصره «،)»7
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 طراحي سازوكار الزم براي شناسايي ذينفعان نهايي استفادهكننده از منابع
عمومي و اختصاصي (بند « »1تبصره «،)»21
 تصويب احكامي براي ايجاد انضباط در عملكرد شركتهاي دولتي (بند «ط»
تبصره «،)»2
 ساماندهي سياستهاي حمايتي با درج اطالعات همه دستگاههايي كه اقدام به
حمايت ميكنند در يك سامانه ملي (بند «هـ» تبصره «،)»18
 تكليف دولت به اختصاص  14ميليارد دالر از منابع حاصل از نفت به حمايت از
معيشت مردم به روشهاي مشخص (بند «ز» تبصره «،)»7
 افزايش حقوق گروههاي حقوقبگير از قبيل هيئتهاي علمي ،قضات ،كاركنان
كشوري و لشگري و بازنشستگان به ميزان ماهيانه چهار ميليون ريال و افزايش ضريب
ريالي ساليانه تا  10درصد (بند «ي» تبصره «،)»12
 رد بخشي از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي
(بند «و» تبصره «،)»2
 واگذاري دو شركت فرهنگي -ورزشي پرسپوليس و استقالل (بند «هـ» تبصره «.)»2
مقدمه
با تقديم اليحه بودجه به مجلس شوراي اسالمي فرايند بررسي ،اصالح و تصويب اليحه بودجه
آغاز ميشود .در اين فرايند اليحه بودجه دولت در كميسيونهاي تخصصي و سپس در
كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس بررسي شده و در آن تغييراتي اعمال ميشود .در
نتيجه اين فرايند اليحه دولت به قانون بودجه تبديل شده و بنا به نوع و ميزان اصالحات
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مجلس شوراي اسالمي ،قانون بودجه ميتواند در بخشهاي مختلف با اليحه تهيه شده توسط
دولت متفاوت باشد .اليحه بودجه سال  1398به صورت غيررسمي در تاريخ  15آذرماه 1397
به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد .سقف منابع عمومي پيشبيني شده  4337هزار ميليارد
ريال بود كه با در نظر گرفتن منابع اختصاصي به  5047هزار ميليارد ريال ميرسيد .اما براي
اصالح و در نظر گرفتن مالحظاتي درخصوص شرايط اقتصادي كشور ،برداشت از صندوق
توسعه ملي ،اتخاذ تدابير الزم متناسب با شرايط تحريم و برنامهريزي دوساله براي منابع و
مصارف عمومي دوباره به دولت برگردانده شد .سرانجام اليحه بودجه سال  ،1398در تاريخ
 1397/10/4با در نظر گرفتن دو سقف براي منابع و مصارف عمومي ( 4070هزار ميليارد
ريال براي سقف اول و  400هزار ميليارد ريال مازاد براي سقف دوم) و ايجاد تغييراتي در متن
تبصرهها تقديم مجلس شوراي اسالمي شد .شايان ذكر است در اين رفت و برگشت عمالً اتفاق
چشمگيري در بعد منابع در حوزه نظام مالياتي ،نظام يارانهها و سياست ارزي دولت رخ نداد.
در سمت مصارف نيز بهرغم تالش براي كاهش هزينهها ،عواملي نظير حجم باالي پرداختي
بابت شاغالن و بازنشستگان و ساير پرداختهاي رفاهي در كنار نبود اطالعات دقيق از نحوه
انجام هزينهها و ذينفعان نهايي استفادهكننده از اعتبارات باعث شد كه مصارف عمومي تغيير
محسوسي نكند .در مجلس شوراي اسالمي نيز در منابع ،مصارف و تبصرههاي اليحه تغييراتي
صورت گرفت .در اين گزارش تغييرات عمده اليحه بودجه در سال  1398در مجلس شوراي
اسالمي نسبت به اليحه دولت به صورت مختصر مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين
مهمترين تبصرههاي اضافه شده به اليحه بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس
ارائه شده است.
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 .1تغييرات در ارقام اصلي بودجه سال 1398
در جدول  1رديفهاي اصلي قانون بودجه سال  1398را با اليحه دولت مقايسه كرده
است.
جدول  .1تغييرات قانون بودجه سال  1398نسبت به اليحه (هزار ميليارد ريال)
قانون
منابع

اليحه

سال

سال

1397

1398

درآمدها

2162

2087

واگذاري
داراييهاي
سرمايهاي

1075

1480

قانون
بودجه
سال
1398
2390
1585

ميزان
افزايش
نسبت

سال

سال

1397

1398

اليحه
302/8
105/2

630

510

510/8

0/8

جمع منابع
عمومي
دولت

3867

*4077

4485/8

408/8

* سقف اول اليحه بودجه.

مصارف

به

واگذاري
داراييهاي
مالي

مأخذ :اليحه و قانون بودجه سال .1398

قانون

اليحه

هزينهها

2940

تملك
داراييهاي
سرمايهاي

620

3207
620

قانون
بودجه
سال
1398
3523/7
668/6

ميزان
افزايش
نسبت
به
اليحه
316/7
48/6

تملك
داراييهاي
مالي

307

250

293/5

43/5

جمع مصارف
عمومي دولت

3867

*4077

4485/8

408/8
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منابع عمومي دولت در سقف اول اليحه بودجه معادل  4077هزار ميليارد ريال بود
كه پس از اعمال تغييرات در مجلس شوراي اسالمي و يك سقفي شدن حدود  408هزار
ميليارد ريال افزايش يافته و به رقم  4485هزار ميليارد ريال رسيد .گفتني است با توجه
به آن كه بخش زيادي از مصارف در نظر گرفته شده در سقف دوم اليحه اجتنابناپذير
بودند و عمالً امكان عدم پرداخت آنها از سوي دولت پايين بود بنابراين مجلس تصميم به
يك سقفي كردن بودجه گرفت .درآمدهاي پيشبيني شده دولت در سال  1398از حدود
 2087هزار ميليارد ريال (در اليحه بودجه) پس از اصالحات مجلس شوراي اسالمي به
رقم  2389هزار ميليارد ريال افزايش يافت ( 302هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به رقم
اليحه) .واگذاري داراييهاي سرمايهاي نيز با  105هزار ميليارد ريال افزايش معادل 1585
هزار ميليارد ريال مصوب شد .همچنين رديف واگذاري داراييهاي مالي از رقم  510هزار
ميليارد ريال (در اليحه بودجه) به ميزان  0/7هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
مصارف عمومي دولت نيز در نتيجه يك سقفي شدن بودجه در مجلس حدود 408
هزار ميليارد ريال افزايش يافت و معادل  4485هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد.
اعتبارات هزينهاي با افزايشي معادل  316هزار ميليارد ريال نسبت به اليحه بودجه ،به
رقم  3523هزار ميليارد ريال رسيد .اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي نيز در
نتيجه تغييرات اعمال شده در مجلس شوراي اسالمي به ترتيب به ميزان  48و  43هزار
ميليارد ريال افزايش يافتند.
در جدول  2سهم رديف هاي اصلي ذيل منابع و مصارف بودجه در اليحه و قانون
بودجه سال  1398ارائه شده است.

__________________________________________________ 7
جدول  .2تصويري از سهم رديفهاي اصلي ذيل منابع و مصارف اليحه بودجه سال
 1398و تغييرات انجام شده در قانون بودجه
سهم از منابع عمومي
(درصد)

اليحه بودجه قانون بودجه

سهم از مصارف عمومي

سال 1398

سال 1398

درآمدها

51

53

هزينهها

واگذاري داراييهاي سرمايهاي

36

35

تملك داراييهاي سرمايهاي

(درصد)

اليحه بودجه قانون بودجه
سال 1398

سال 1398

78

78

15

15

واگذاري داراييهاي مالي

12

11

تملك داراييهاي مالي

7

7

جمع منابع عمومي دولت

100

100

جمع مصارف عمومي دولت

100

100

مأخذ :محاسبات تحقيق.

همانطور كه مشاهده ميشود سهم درآمدها از منابع عمومي دولت از  51درصد در
اليحه بودجه به  53درصد در قانون بودجه افزايش يافته است .همچنين سهم منابع حاصل
از واگذاريهاي داراييهاي سرمايهاي با  1درصد كاهش به حدود  35درصد از منابع
عمومي دولت رسيده است .سهم منابع حاصل از واگذاري داراييهاي مالي از منابع عمومي
دولت نيز در مصوبه مجلس نسبت به اليحه دولت  1درصد كاهش يافته و به  11درصد
رسيده است .از منظر مصارف سهم رديفهاي ذيل مصارف عمومي دولت در قانون بودجه
تغيير چشمگيري نكرده است.
در جدول  3ارقام اصلي منابع بودجه سال  1398در اليحه و قانون بودجه با يكديگر
مقايسه شده است.
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جدول  .3اقالم اصلي منابع عمومي دولت  -اليحه بودجه و قانون بودجه
(هزار ميليارد ريال)
رديف

منابع

اليحه بودجه قانون بودجه ميزان افزايش

1

منابع حاصل از نفت و گاز (با كاهش سهم صندوق
توسعه ملي از  34درصد به  20درصد)

1425

1530

105

2

درآمدهاي ماليات و گمرك

1535

1725

190

3

استقراض

440

440

0

4

ساير

677

790/8

113/8

4077

4485/8

408/8

جمع
مأخذ :اليحه و قانون بودجه سال .1398

همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود منابع حاصل از نفت و گاز در نتيجه
مصوبات مجلس شوراي اسالمي از حدود  1425هزار ميليارد ريال (در اليحه بودجه) به
رقم  1530هزار ميليارد ريال افزايش يافته است (افزايشي برابر  105هزار ميليارد ريال).
درآمدهاي مالياتي و گمركي نيز در نتيجه مصوبات مجلس شوراي اسالمي از حدود 1535
هزار ميليارد ريال (در اليحه بودجه) به رقم  1725هزار ميليارد ريال افزايش يافته است
(افزايشي برابر  190هزار ميليارد ريال) .ساير درآمدهاي دولت نيز در نتيجه مصوبات
مجلس شوراي اسالمي در حدود  113/8هزار ميليارد ريال افزايش يافته و به رقم 790/8
هزار ميليارد ريال رسيده است.
 .1-1مهمترين اقالم افزايشيافته در منابع عمومي در قانون نسبت به اليحه بودجه
در نتيجه مصوبات مجلس شوراي اسالمي سقف دوم اليحه بودجه سال  1398حذف شده
و  350هزار ميليارد ريال به سرجمع منابع و مصارف عمومي بودجه افزوده شد .مهمترين
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ارقام افزوده شده به منابع عبارتند

از1:

 40 هزار ميليارد ريال از محل وصول معوقات مالياتي،
 56 هزار ميليارد ريال از محل حقوق ورودي خودرو،
 97 هزار ميليارد ريال از محل ماليات بر ارزش افزوده (تغيير سهم دولت و
شهرداري)،
 20 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت سوخت تحويلي به پتروشيميها،
 96 هزار ميليارد ريال از محل تحويل نفت خام به اشخاص حقيقي ،حقوقي ،تعاوني
و خصوصي،
 8 هزار ميليارد ريال از محل عرضه حاملهاي انرژي به قيمت كشور مجاور در
مناطق و بازارچههاي مرزي،
 23 هزار ميليارد ريال از محل يك درصد هزينه شركتهاي دولتي،
 10 هزار ميليارد ريال از محل جريمه غيبت مشموالن سربازي،
 20 هزار ميليارد ريال از محل پروندههاي تعزيراتي معوق،
 15 هزار ميليارد تومان از محل 1درصد فروش معادن براي جبران خسارات وارده
(جزء « »5بند «الف» ماده ( )43قانون برنامه ششم توسعه)،
 10 هزار ميليارد ريال از محل انتشار اوراق مالي -اسالمي،
 10 هزار ميليارد ريال از محل فروش سهام و داراييهاي مالي.
در جدول  4ترازهاي بودجهاي در اليحه بودجه سال  1398و قانون بودجه سال 1398
مقايسه شده است.
 .1گفتني است كه متناظر با ارقام اين منابع ،تبصرههايي نيز در مادهواحده به تصويب رسيدهاند كه در بخش
 4به آنها اشاره خواهد شد.
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جدول  .4ترازهاي بودجهاي
عنوان

(هزار ميليارد ريال)

اليحه بودجه 1398

قانون بودجه 1398

تغييرات

تراز عملياتي

()1120

()1134

()14

تراز سرمايهاي

860

916

56

تراز مالي

260

218

()42

مأخذ :محاسبات تحقيق.
اعداد داخل پرانتز نمايشگر ميزان كسري هستند.

همانطور كه در جدول  4مشاهده ميشود كسري تراز عملياتي قانون بودجه نسبت به
اليحه به ميزان  14هزار ميليارد ريال افزوده شده است .همچنين مازاد تراز سرمايهاي بودجه
به ميزان  56هزار ميليارد ريال افزايش يافته و مازاد تراز مالي معادل  42هزار ميليارد ريال
كاهش يافته است.
 .1-2مالحظاتي درباره برخي اقالم در منابع عمومي
 .1يكي از رديفهاي درآمدي كه در قانون بودجه سال  1398تغيير چشمگيري داشته
است درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده بود .در قانون بودجه اين درآمدها به
ميزان  97هزار ميليارد ريال افزايش يافت و ميزان درآمدهاي پيشبيني شده از محل
ماليات بر ارزش افزوده براي سال  1398معادل  473هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد.
اين رقم نسبت به رقم قانون بودجه سال  1397حدود  45درصد افزايش يافته كه تحقق
رقم افزوده شده محل تأمل است.
 .2ميزان درآمدهاي حاصل از حقوق ورودي خودرو در سالهاي  1395و  1396كه واردات
خودرو آزاد ممنوعيت نداشته به ترتيب معادل  26و  25هزار ميليارد ريال بوده است .از
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آنجايي كه در بخشي از سال  1397واردات خودرو ممنوع شده بود ،پيشبيني ميشود
درآمد حاصل از حقوق ورودي كمتر از سالهاي گذشته تحقق يابد .در سال  1398نيز
انتظار ميرود ممنوعيت واردات خودرو ادامه يابد .ازاينرو درآمد  56هزار ميليارد ريالي
پيشبيني شده از اين محل با بيش برآورد چشمگيري تعيين شده است .البته در حال
حاضر تعداد زيادي خودرو (حدود  13هزار دستگاه) در مبادي ورودي كشور وجود دارد
كه به دليل ممنوعيت واردات در سال  1397مجوز ترخيص آنها صادر نشده است .در
صورت صدور مجوز ترخيص بخشي از اين خودروها از اين محل ،درآمدي براي دولت
ايجاد ميشود كه همچنان با ارقام پيشبيني شده تفاوت بسياري خواهد داشت.
 .3با نگاهي دقيقتر به منابع بودجه سال  1398در بخش منابع حاصل از واگذاري
داراييهاي سرمايهاي (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) به دليل استراتژي انتخاب
شده براي پيشبيني منابع حاصل از صادرات نفت معادل  1/5ميليون بشكه در روز،
ميتوان دريافت كه در صورت تداوم شرايط فعلي ،عدم تحقق بخشي از اين منابع در سال
 1398محتمل خواهد بود .بنابراين پيشبيني ميشود بودجه در سال جاري از اين محل
با كسري مواجه شده كه بايد براي نحوه جبران اين كسري تمهيداتي انديشيده شود.
 .4در جزء« »1بند «و» تبصره « »5اليحه بودجه سال  1398مجوز انتشار اسناد تسويه
خزانه تا سقف  20هزار ميليارد ريال به دولت داده شده بود .در اليحه اين مبلغ ذيل سقف
انتشار اوراق مالي دولت كه در بند «ن» همين تبصره براي استفاده دولت از انتشار اوراق
براي مصارف بودجه تعيين شده بود قرار داشت و با احتساب اين مبلغ دولت مجموعاً مجاز
به انتشار 440هزار ميليارد ريال اوراق براي مصارف بودجه عمومي بود .در مصوبه مجلس
اسناد تسويه خزانه به دليل ماهيت جمعي ـ خرجي از ذيل سقف بند «ن» اوراق استثنا
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شده است 1.ازاينرو با توجه به مجموع مجوزهاي تصويب شده در تبصره « »5قانون بودجه
سال  1398و درج عدد ( )1براي مجوز انتشار انواع اوراق مالي براي بازپرداخت اصل و
سود اوراق سر رسيد شده ،امكان افزايش انتشار اوراق مالي براي مصارف بودجه عمومي
به ميزان  20هزار ميليارد ريال فراهم شد.
 .5در قانون بودجه سال  1397ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي (كه در تبصره «»4
مشخص شده و ماهيت استقراض داشت) ذيل رديف واگذاري داراييهاي مالي درج شده
بود .اين اقدام موجب افزايش شفافيت بودجه و نمايش صحيح رقم سرجمع بودجه ميشود.
در قانون بودجه سال  1398مبلغ برداشت از صندوق (كه مجوز آن در تبصره « »4ذكر
شده است) كه داراي ماهيت قرض است ،نه تنها ذيل رديف واگذاري داراييهاي مالي درج
نشده بلكه به طور كلي خارج از سقف منابع عمومي قرار گرفته است .در نتيجه سرجمع
بودجه به ميزان ( 2.37ميليارد يورو كه با نرخ نيما تبديل به ريال خواهد شد) كوچكتر
از ميزان واقعي گزارش شده است .همچنين منابع حاصل از كاهش سهم صندوق توسعه
ملي (از منابع حاصل از خالص صادرات ،نفت ،ميعانات نفتي و خالص صادرات گاز) از 34
درصد به  20درصد كه مطابق با بند «الف» تبصره « »1بدهي دولت به صندوق توسعه
ملي محسوب ميشود ،ذيل رديف واگذاري داراييهاي سرمايهاي درج شده است .در
صورتي كه به دليل ماهيت بدهي اين مبلغ بايد مشابه قانون بودجه سال  ،1397ذيل
رديف واگذاري داراييهاي مالي درج شود.

 .1بند «ن» تبصره « »5قانون بودجه سال  1398ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای
مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند «و» این تبصره ،حداکثر معادل سقف پيشبينی
شده در جدول  4ماده ( )۷قانون برنامه ششم توسعه است و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط
به شرکتها و شهرداریها را در بودجه عمومی ندارد.
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 .2مهمترين مصوبات مجلس در احكام و تبصرههاي قانون
اگرچه به طور كلي تصويب احكام يا تغيير قوانين دائمي در چارچوب قوانين ساليانه بودجه
توصيه نميشود ولي اين رويه طي ساليان گذشته به يك روال مرسوم در بودجهريزي ايران
تبديل شده است .البته از اين رهگذر در بررسي اليحه بودجه سال  1398در مجلس شوراي
اسالمي تالش شد كه با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور ،سازوكارهايي براي افزايش توان
مالياتستاني ،شفافسازي و رديابي مالي مصارف ،حفظ قدرت خريد دهكهاي پايين درآمدي
كارمندان و بازنشستگان بخش دولتي ،ساماندهي بودجه شركتهاي دولتي و ...به تصويب برسد.
در ادامه اهم مصوبات مجلس شوراي اسالمي در قالب احكام و تبصرهها ارائه شده است.
 .2-1مصوبات درباره صندوق توسعه ملي
كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي
• مطابق با تبصره « »1بند «الف» قانون بودجه سال  ،1398مابهالتفاوت سهم بيست
درصد ( )%20تعيين شده براي صندوق توسعه ملي تا سهم قانوني سيوچهار درصد ()%34
صندوق از منابع حاصل از خالص صادرات ،نفت ،ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به
منزله بدهي دولت به اين صندوق منظور شده است.
اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به صورت استقراض
• در تبصره « »4قانون بودجه سال  1398مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي به
ميزان  875ميليون يورو براي تأمين امور مشروح در جدول  4قانون بودجه به تصويب
رسيده است .اين برداشت ماهيت بدهي داشته و ميبايست بازپرداخت شود.
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جدول .5عناوين طرحهاي دريافتكننده منبع مالي از صندوق توسعه ملي
(جدول  4قانون بودجه )1398
عنوان

رديف

مبلغ (ميليون يورو)

1

طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين

150

2

آبخيزداري و آبخوانداري

150

3

مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه برق

100

4

تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري

40

5

طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي

15

6

طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

70

7

سازمان صدا و سيما در اجراي ماده ( )93قانون برنامه ششم
و توسعه كمي و كيفي برنامههاي توليدي ،پويا نمايي ،مستند
فيلم و سريال

150

8

طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكههاي آن

150

9

پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب شهرهاي پرتنش

50

10

تقويت بنيه دفاعي

11

1500
مجموع

2375

 .2-2مصوبات درباره واگذاري /تحويل نفت
واگذاري (فروش) نفت در بورس انرژي
در بند «و» تبصره « »1قانون بودجه سال  1398مصوب شد كه ماهيانه حداقل دو ميليون
بشكه نفت خام سبك ،دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات
گازي پارس جنوبي به صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صد درصد ( )%100ريالي
يا ارزي در چرخه (رينگ) بينالملل (صادراتي) بورس انرژي عرضه شود.
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واگذاري (فروش) نفت در مناطق و بازارچههاي مرزي
 مطابق با بند «ح» تبصره « »1قانون بودجه سال  1398دولت مكلف به عرضه
حامل هاي انرژي جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي در
مناطق و بازارچههاي مرزي شد.
تحويل نفت بابت تسويه بدهي دولت
 در بند «ي» تبصره « »1قانون بودجه سال  1398به دولت اجازه داده شد تا به منظور
تسويه خالص بدهيهاي قطعي ايجاد شده تا پايان سال ( 1397تا سقف  400هزار ميليارد
ريال) به اشخاص حقيقي ،حقوقي ،تعاوني و خصوصي و همچنين اجراي تكاليف اين قانون
از محل تحويل نفت خام مازاد بر سقف تعيين شده در قانون بودجه سال ( 1398براساس
قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقهاي) اقدام كند.
 .2-3مصوبات در حوزه مسائل مالياتي
افزايش سقف معافيت مالياتي و اصالح سازوكار اخذ ماليات پلكاني از حقوق
 مطابق با بند «الف» تبصره « »6سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ( )84قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب  1366/12/4و اصالحات بعدي آن در سال  1398ساليانه به مبلغ سيصد و سي ميليون
( )330/000/000ريال تعيين شد .همچنين در نتيجه تغييرات اين بند پلكانهاي مالياتي به پنج پله
افزايش يافته به طوري كه از كساني كه حقوق باالتر دريافت ميكنند ماليات بيشتري اخذ شود.
گفتني است سقف معافيت مالياتي در اليحه بودجه مبلغ ماهيانه دويست و هفتاد و
شش ميليون ( )276/000/000ريال در نظر گرفته شده بود و نظام پلكاني ماليات حقوق
نيز به دو پله با نرخهاي  10و  20محدود شده بود.
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الزام همه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي ،پيراپزشكي ،داروسازي و دامپزشكي
به استفاده از پايانه فروشگاهي
 در بند «ي» تبصره « »6همه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي ،پيراپزشكي ،داروسازي
و دامپزشكي ملزم به استفاده از پايانه فروشگاهي شدند.
چنين الزامي در مصوبه مجلس درباره اليحه پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
براي همه فعاالن اقتصادي در نظر گرفته شده است اما با توجه به مهلت  18ماهه اجرايي
شدن آن از يكسو و نارضايتي عمومي ايجاد شده به دليل عدم استفاده برخي مشاغل
پزشكي از پايانه فروشگاهي از سويي ديگر ،با پيگيري نمايندگان محترم اين حكم به
تصويب رسيد.
الزام سازمان امور مالياتي براي تعيين تكليف مطالبات مالياتي دولت و وصول
بخشي از آنها با استفاده از اطالعات بانكي و بيمهاي
 در بند «ل» تبصره « »6سازمان امور مالياتي مكلف به تعيين تكليف مطالبات مالياتي
دولت تا پايان سال  1397از اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين دريافت حداقل سي
درصد ( )%30از اين مطالبات با استفاده از پايگاههاي اطالعاتي موضوع ماده ( )169مكرر
قانون مالياتهاي مستقيم شد .در اين بند همچنين بانكها و بيمهها مكلف به ارائه
اطالعات مربوطه به سازمان امور مالياتي شدهاند و در صورت عدم همكاري جريمهاي براي
آنها در نظر گرفته شده است.
در اين بند دو مسئله عمده مورد توجه قرار گرفته است:
مسئله اول به مطالبات معوق مالياتي مرتبط است .طبق اعالم ديوان محاسبات كشور،
صرفاً در استان تهران حدود  1000هزار ميليارد ريال مطالبات معوق مالياتي وجود دارد.
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در اين حكم سازمان امور مالياتي مكلف شده تا نسبت به تعيين تكليف حداقل  %30از
اين مطالبات اقدام كند .گفتني است در صورت ادامه روند فعلي و عدم تالش و عزم جدي
از سوي سازمان امور مالياتي براي تحقق اين رقم ،تعيين مصارف براي منابع حاصل از اين
موضوع غيرمحتاطانه به نظر ميرسد .با اين وجود در مصوبه مجلس شوراي اسالمي از اين
محل  40هزار ميليارد ريال منابع در نظر گرفته شده است.
مسئله دومي كه در اين بند به آن پرداخته شده است ايجاد ضمانت اجرا براي تكميل
پايگاه اطالعاتي سازمان امور مالياتي در حوزه بانكي و بيمه است .بر اين اساس مقرر شده ...
اين بند در صورت اجرا ميتواند كمك شايان توجهي به افزايش درآمدهاي مالياتي كند.
حمايت از پيمانكاران در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده
 در بند «ز» تبصره « »8حكمي براي حمايت از پيمانكاران مبنيبر آنكه تا زماني كه
كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد ،سازمان امور مالياتي كشور
حق مطالبه آن را از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت ،مصوب كرد.
تكليف نهادهاي غيرمعاف از ماليات به پرداخت ماليات
 در بند «ن» تبصره « »9آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسهها و بنگاههاي
اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي
مواردي كه اذن صريح وليفقيه مبنيبر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند،
مكلف به واريز ماليات خود به خزانه شد ند .درآمدهاي حاصل از اين محل به آموزش و
پرورش اختصاص خواهد يافت.
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افزايش شفافيت تراكنشهاي بانكي به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از
فرار مالياتي
 در بند «ح» تبصره « »16احكامي به منظور افزايش شفافيت تراكنشهاي بانكي ،مبارزه
با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي مانند مسدود كردن حسابهاي فاقد كد ملي ،تسهيل
ارتباط بين نظام بانكي و سازمان امور مالياتي ،تفكيك حسابهاي شخصي از حسابهاي
مربوط به كسب و كار مصوب شد .اجراي اين بند از دو منظر مديريت بازار ارز و ايجاد امكان
شناسايي فعاليتهاي غيرمولد و مالياتستاني از آنها بسيار مهم و ضروري است.
ساير مصوبات در حوزه ماليات
 در بند «ك» تبصره « »6همه مراكز درماني مكلف به كسر ده درصد ( )% 10از
حقالزحمه يا حقالعمل پزشكي پزشكان به عنوان عليالحساب شدند.
 مطابق با بند «د» تبصره « »10قانون بودجه سال  1398وجوه و هزينههايي كه
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث ،تكميل ،تجهيز فضاها ،حفاظت ،مرمت
و نگهداري از بناهاي تاريخي ،فرهنگي ،مساجد و حوزههاي علميه پرداخت ميشود ،با
تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و سازمان اوقاف و امور خيريه
(حسب مورد) به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
 .2-4تجميع حسابهاي دستگاهها و شركتهاي دولتي نزد بانك مركزي
(حساب واحد خزانه)
 مطابق با بند «الف» تبصره « »7به منظور مديريت بهتر منابع درآمدي دولت و
جلوگيري از رسوب منابع در حسابهاي دستگاهها نزد بانكهاي تجاري و وصول بهتر
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منابع عمومي ،حسابهاي دستگاهها و شركتهاي دولتي بايد نزد بانك مركزي (در
راستاي اهداف قانون برنامه ششم) تجميع شوند.
درخصوص اهميت اجرايي شدن اين بند گفتني است يكي از اهداف مهم
سياستگذاري كه ذيل حساب واحد خزانه محقق ميشود ،مديريت جريان نقدي دولت
است كه امكان هموارسازي منابع و مصارف دولت طي سال مالي را فراهم ميكند و با
كاهش اتكاي دولت به منابع تنخواهگردان بانك مركزي باعث كاهش وابستگي سياست
پولي به سياست مالي مي شود .اين در حالي است كه در شرايط جاري سازوكار نهادي و
فني مشخصي براي پيادهسازي مديريت جريان نقدي وجود ندارد و همين امر باعث شده
است تا نظارت روشن و مشخصي بر وجوه نقد دولت وجود نداشته باشد به طوريكه وجوه
نقد در برخي حسابهاي دولتي رسوب ميشود كه اين ميتواند باعث شكلگيري بده-
بستان بين دستگاههاي ذينفع حساب با شبكه بانكي شود.
همچنين بسياري از درآمدها به حساب خزانه واريز نميشود و نه تنها سازمان برنامه
و وزارت امور اقتصادي بلكه دستگاههاي دولتي نيز در برخي مواقع از آن بياطالع هستند
(براي مثال عموم دستگاههاي داراي درآمد اختصاصي از جمله بيمارستانها و دانشگاههاي
دولتي و شركتهاي آب و برق منطقهاي) .به عالوه شناسايي بخشي از درآمدهاي دولت
بهويژه درآمدهايي كه ذيل شركتهاي دولتي بهخصوص شركتهاي نسل دوم تعريف
ميشوند به سختي قابل انجام است.
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 .2-5مصوبات براي مديريت هزينهها و كاهش موازيكاريها
تكليف دولت به شناسايي ذينفعان نهايي استفادهكننده از منابع عمومي و
اختصاصي بودجه
 بند « »1تبصره « »21قانون بودجه سال  1398دولت را مكلف به طراحي سازوكار
الزم براي شناسايي ذينفعان نهايي استفادهكننده از منابع عمومي و اختصاصي (شناسايي
همه وجوه پرداخت شده به هر كد ملي از محل اين منابع ) ميكند.
شايان ذكر است يكي از موانع جدي در راستاي مديريت هزينههاي دولت ،نامشخص بودن
محل هزينهكرد اعتبارات براي حاكميت است .به طور مثال درخصوص پرداختي دولت به كاركنان
در حال حاضر خزانهداري كل كشور ،صرفاً اطالعات مربوط به حكم نيروهاي رسمي را در اختيار
دارد .به عبارت ديگر اطالعات مربوط به پرداختي نيروهاي غيررسمي و همچنين دريافتهاي خارج
از حكم نيروهاي رسمي به صورت متمركز وجود ندارد .تكاليف در نظر گرفته شده در اين بند اين
الزام را ايجاد ميكند كه دولت و خزانهداري اطالعات هرگونه پرداخت انجام شده از محل منابع
عمومي و اختصاصي را در اختيار داشته باشند .طبيعتاً دولت با در اختيار داشتن اين اطالعات
ميتواند به اجراي سياستهاي مديريت هزينه اقدام كند .گفتني است اجراي اين حكم با توجه به
شرايط خاص بودجه در سال  1398از اهميت بسزايي برخوردار است.
الزام دولت به درج اطالعات همه طرحهاي (پروژههاي) ملي ،استاني و ملي
استاني شده در سامانه الكترونيك
 در بند « »7تبصره « »19قانون بودجه سال  1398دولت ملزم به درج اطالعات همه
طرحهاي (پروژههاي) ملي ،استاني و ملي استاني شده در سامانه الكترونيك طرحهاي
عمراني و سرمايهگذاري زيرساختي شده است.

_________________________________________________ 21

يكي از مسائل ديگر در مديريت منابع عمومي ،نقص اطالعات در حوزه طرحها و
پروژههاي عمراني است .براي مثال در حال حاضر اطالعات دقيق و متمركزي از طرحهاي
تملك داراييهاي سرمايه اي استاني در دسترس نيست .اين حكم دولت را به تجميع
اطالعات همه طرحهاي عمراني مكلف كرده و با درج در سامانه الكترونيك طرحهاي
عمراني زمينه را براي جلب مشاركت بخش خصوصي در اجراي آنها فراهم ميكند.
جلوگيري از موازيكاري در سياستهاي حمايتي
 مطابق بند «هـ» تبصره « »18همه دستگاههاي موضوع ماده ( )5قانون مديريت
خدمات كشوري مكلف شدند تمامي حمايتهاي انجام شده خود را به منظور ساماندهي
سياستهاي حمايتي در يك سامانه ملي درج كنند.
يكي از مسائل موجود در حوزه سياستهاي حمايتي ،وجود ناهماهنگي بين دستگاههايي
است كه به اجراي سياستهاي حمايتي اقدام ميكنند ،به طوري كه ممكن است يك فرد از
چند دستگاه حمايتي كمك دريافت كند در حالي كه خانوارهاي نيازمند ديگري از هيچ كمك
يا حمايتي برخوردار نشده باشند .براساس اين حكم ،وزارت رفاه مكلف شده است سامانهاي را
طراحي كند كه در آن مشخص شود هر فرد دريافتكننده حمايت (از نهادهاي حاكميتي) به
چه ميزان و از چه نهادي حمايت دريافت كرده است .با توجه به اينكه اطالعات اين سامانه
صرفاً در اختيار نهادهاي مزبور است ،عمالً از حمايتهاي چندباره جلوگيري بهعمل ميآيد.
به عالوه نتايج بررسي استحقاقسنجي افراد مورد نظر توسط وزارت رفاه ،در اختيار نهادهاي
مزبور قرار ميگيرد تا بتوانند از آن براي حمايت از افراد استفاده كنند .اجراي اين حكم ميتواند
به مديريت هزينهها در حوزههاي حمايتي كمك كند.
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گفتني است براي تكميل اين حكم و دستيابي به اهداف آن الزم است حمايتهاي
انجام شده توسط بنيادها ،آستانهاي مقدسه ،مؤسسههاي خيريه و همچنين تسهيالت
قرضالحسنه اعطا شده از سوي بانكها نيز در اين سامانه قرار گيرند.
 .2-6تصويب احكامي براي ايجاد انضباط در عملكرد شركتهاي دولتي
ايجاد سامانه يكپارچه اطالعات شركتهاي دولتي
 در جزء « »1بند «ط» تبصره « »2قانون بودجه سال  1398سازمان برنامه و بودجه
با همكاري وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف به ايجاد سامانه يكپارچه اطالعات شركتهاي
دولتي شده است.
با توجه به اينكه يكي از نقايص جدي در حوزه بودجه شركتهاي دولتي ،عدم شفافيت
در عملكرد اين شركتهاست ،در اين حكم سازمان برنامه و بودجه مكلف به راهاندازي سامانهاي
شده كه شركتها مكلف به ارائه اطالعاتي از جمله بودجه تفصيلي ،اطالعات سرمايهگذاريها،
پرسنل و  ...در آن سامانه هستند .با توجه به شرايط خاص كشور در سال  1398هماهنگي
بين سرمايهگذاريهاي شركتها و سرمايهگذاريهاي دولت و همچنين كنترل ساير هزينههاي
شركتها ضروري است و اين سامانه ابزاري براي اين مهم فراهم ميكند.
الزام به تهيه دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي شركتهاي دولتي
 مطابق جزء « »2بند «ط» تبصره « »2قانون بودجه سال  1398دولت ملزم به تهيه
دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي همه مديران عامل و اعضاي هيئتمديره
شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتها و افرادي شده است كه به نمايندگي
صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيئتمديره معرفي ميشوند.

_________________________________________________ 23

يكي از عوامل ناكارامدي شركتهاي دولتي ،حضور افراد بدون تخصصهاي الزم در
پستهاي مختلف مديريتي اين شركتهاست .اين حكم در جهت حل اين مسئله دولت
را به تهيه دستورالعملهاي الزم براي احراز پستهاي مديريتي مكلف ميكند.
ساير مصوبات
 در جزءهاي « »8« ،»7« ،»6« ،»5« ،»4« ،»3و « »9بند «ط» تبصره « »2قانون بودجه
سال  1398احكامي مبنيبر ساماندهي نحوه تصويب و اصالح بودجه شركتها ،الزام به
پرداخت هرگونه پاداش در قبال افزايش بهرهوري ،ممنوعيت هرگونه فعاليت خارج از وظايف
مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده براي شركتهاي دولتي و  ...مصوب شده است.
 .2-7حذف بندهاي تبصره « »21اليحه بودجه سال 1398
 براساس تصميم مجلس شوراي اسالمي بندهاي «الف» (با موضوع افزايش كارايي و
بازدهي بنگاههاي تحت پوشش صندوقهاي بازنشستگي)« ،ب» (با موضوع مديريت
هزينههاي آموزش و پرورش)« ،ج» (با موضوع ساماندهي واحدهاي پژوهشي)« ،د» (با
موضوع ساماندهي طرحهاي عمراني)« ،هـ» (با موضوع اختصاص  50درصد از درآمدهاي
اختصاصي دستگاهها به درآمد عمومي)« ،ز» (با موضوع شناسايي و حذف موازيكاري در
دستگاههاي اجرايي) تبصره « »21اليحه بودجه  1398كشور حذف شد.
مطابق با متن بند «الف» ،صندوقهاي بازنشستگي مكلف شده بودند با افزايش بازدهي و
كارايي بنگاههاي تحت پوشش خود ،مابهالتفاوت هزينههاي بازنشستگي را تأمين كنند و در
صورت عدم كفايت منابع ايجاد شده ،اين هزينه با برداشت از صندوق توسعه ملي جبران ميشد.
به نظر ميرسد اين بند از كفايت الزم براي افزايش كارايي برخوردار نبوده است زيرا هيچ ضمانت
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اجرايي براي ملزم كردن صندوقهاي بازنشستگي به اين مهم در آن تعبيه نشده بود.
همچنين بندهاي مربوط به حذف موازيكاريها در دولت نيز بسيار كلي و مبهم
بوده و به نظر ميرسد نتيجه چشمگيري از آن به دست نيايد.
يكي از موارد مهم اليحه بودجه سال  1398در حوزه طرحهاي عمراني ،بند «د» تبصره
« »21بود .هدف از اين بند پايهريزي نوعي اولويتبندي بود؛ به عبارت صحيحتر دولت به درستي
تصميم گرفته بود برخي طرحها و پروژهها را متوقف كند .بر اين اساس دولت مكلف شده بود همه
طرحهاي فاقد مجوز (طرحهايي كه فرايند تعريف شده براي تصويب طرحهاي جديد را طي
نكردهاند) و طرحهاي با درصد پيشرفت فيزيكي پايين را متوقف كند كه جنبه غيرحاكميتي دارند.
عالوه بر اين درخصوص طرحهاي استاني ،محدوديت تخصيص اعتبار به پروژههاي جديد نيز اعمال
شده بود .اگرچه اين كار طبعاً ميتوانست بر پايه معيارهاي دقيقتر و بررسي عميقتري انجام پذيرد
اما اولويتبندي در همين سطح نيز گامي مهم و ضروري بهشمار ميرفت كه البته ميبايست پيش
از اين (و نه در پي ايجاد فشار ناشي از شوك بيروني) انجام ميگرفت .با توجه به حذف تبصره
« »21اليحه و به تبع آن بند «د» تبصره ،در فرايند بررسي بودجه در مجلس شوراي اسالمي
اولويتبندي طرحهاي عمراني در بودجه همچنان در انتظار يك تصميم جدي است.
 .2-8اختصاص ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي
 مطابق بند «ز» تبصره « ،»7دولت به اختصاص  14ميليارد دالر از منابع حاصل از
صادرات نفت به حمايت از معيشت مردم به روشهاي مشخص مكلف شد.
مطابق با اين حكم ،دولت موظف است  14ميليارد دالر از منابع حاصل از نفت را صرف
واردات يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كاالهاي اساسي و تأمين دارو ،تجهيزات
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پزشكي و نهادههاي كشاورزي و دامي كند .اين حمايت ميتواند از طريق تأمين كاالها با نرخ
ارز ترجيحي انجام شده و يا كاالها با نرخ ارز نيمايي تهيه شده و مابهالتفاوت آن تا نرخ ترجيحي
به حمايت از معيشت مردم و توليد اختصاص داده شود .در اين بند همچنين مشخص شده
است كه دولت به منظور اجراي سياستهاي فوق از كاالبرگ و كارت الكترونيكي استفاده
ميكند .البته اين موضوع متأثر از ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت خواهد بود و در صورت
كاهش منابع حاصل از اين محل امكان اختصاص اين اعتبار وجود نخواهد داشت.
 .2-9افزايش حقوقها
 در بند «ي» تبصره « »12قانون بودجه سال  1398افزايش حقوق گروههاي حقوقبگير
از قبيل هيئتهاي علمي ،قضات ،كاركنان كشوري و لشگري و بازنشستگان به ميزان ماهيانه
چهار ميليون ريال و افزايش ضريب ريالي ساليانه تا  10درصد تعيين شد .برنامه دولت براي
اين مسئله افزايش يكسان  20درصدي حقوق و مزاياي گروههاي مختلف حقوقبگير بود.
 .2-10مجوز اختصاص اوراق مالي -اسالمي به احداث ،تجهيز و تكميل فضاهاي
آموزشي ،پرورشي و ورزشي


در بند «ف» تبصره « »5قانون بودجه سال  1398به دولت اجازه داده شده است كه

معادل  10هزار ميليارد ريال اوراق مالي -اسالمي براي احداث ،تجهيز و تكميل فضاهاي
آموزشي ،پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس كشور) منتشر كند.
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 .2-11رد بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي
 در بند «و» تبصره « »2قانون بودجه سال  1398دولت مكلف شده است جهت رد
بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي لشگري و كشوري و
صندوق بازنشستگي فوالد در سقف پانصد هزار ميليارد ريال از طرق مختلف زير اقدام كند:
 ارائه حقاالمتياز و حقوق مالكانه، تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي مرتبط موجود درمناطق ويژه اقتصادي،
 واگذاري طرحها و زير طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مهم، واگذاري خانههاي سازماني دولتي كه طبق قانون بايد واگذار شوند. .2-12افزايش منابع در نظر گرفته شده براي بازپرداخت اوراق مالي سررسيد شده
در اليحه بودجه سال  1398به ميزان  294هزار ميليارد ريال براي پوشش بار مالي ناشي از
اوراق سررسيد شده در سال  1398در نظر گرفته شده بود .اين رقم در قانون بودجه سال 1398
به مجموع حدود  300هزار ميليارد ريال افزايش يافت .اين رقم متشكل از بخشهاي زير است:
  218هزار ميليارد ريال در رديف  102000جدول  8تحت عنوان «بازپرداختاصل اوراق مالي»،
  62هزار ميليارد ريال در رديف  1-600000جدول  9تحت عنوان «سود و كارمزداوراق بهادار داخلي و وامهاي خارجي» به بازپرداخت اوراق مالي داخلي اختصاص

دارد1.

 .1به دليل آنكه رديف مورد نظر شامل سود و كارمزد اوراق بهادار داخلي و وامهاي خارجي است لذا براي مشخص
شدن بخش مورد نظر با ارقام قوانين بودجه سالهاي گذشته مقايسه شد .نتيجه بهدست آمده نشان ميدهد مبالغ
مربوط به سود وامهاي خارجي و كارمزد چندان قابل توجه نيستند (در حدود  1/5هزار ميليارد لاير).
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  50هزار ميليارد ريال اوراق در نظر گرفته شده در بند «ح» تبصره « »5برايانتشار جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال  1398يا به عبارت ديگر
براي به تعويق انداختن بدهيهاي دولت 1.با توجه به اينكه انتشار اين اوراق بايد در سقف
ذكر شده در بند «ن» تبصره « »5قانون بودجه سال  1398انجام شود لذا انتشار آن با
محدوديت هايي مواجه است و در صورت انتشار ساير اوراق دولتي ظرفيت استفاده از اين
بند تنها به اندازه  20هزار ميليارد ريال خواهد بود.
اگرچه در قانون بودجه سال  1398مبلغ در نظر گرفته شده براي بازپرداخت اصل و
سود اوراق سررسيد شده به ميزان  6هزار ميليارد ريال نسبت به اليحه بودجه  1398افزايش
يافته است ولي با توجه به آمار در دسترس 2،ميزان بار مالي (شامل اصل و سود) اوراق
سررسيد شده در سال  1398حداقل برابر  340هزار ميليارد ريال است .ازاينرو به نظر
ميرسد منابع در نظر گرفته شده اين موضوع كمتر از مقدار مورد نياز است.
 .2-13ساير مصوبات مجلس شوراي اسالمي در تبصرههاي قانون بودجه
 مطابق با مصوبه مجلس شوراي اسالمي در بند «ط» تبصره « »1قانون بودجه سال
 1398اصل قرارداد شركتهاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صالحيت شده با شركت
ملي نفت ايران و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركتها و عوايد
حاصله به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيالت دريافتي اين شركتها از بانكها
قابل پذيرش است.

Roll Over
 .2گزارش سازمان برنامه و بودجه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي.

1.
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 در بند «هـ» تبصره « »2قانون بودجه سال  1398وزارت ورزش و جوانان مكلف شد
تا با همكاري سازمان بورس و سازمان خصوصيسازي شرايط پذيرش دو شركت فرهنگي
ـ ورزشي پرسپوليس و استقالل را در بازار پايه فرابورس براي كشف قيمت و سپس
واگذاري آنها با شرايط مشخص شده فراهم كند.
 مطابق با بند «د» تبصره « »22قانون بودجه سال  1398دولت مكلف شده است در مقاطع
سه ماهه مازاد درآمد استاني نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزينه كند.
 مطابق با جزء « »6تبصره « »19قانون بودجه سال  1398براي ايجاد امكان عملي و
هماهنگي بين دستگاهها ،دولت بايد ظرف مدت سه ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه،
مشاركت و واگذاري طرحهاي عمراني را به كميسيونهاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شوراي اسالمي ارائه كند ،به طوري كه مشتمل بر اقدامهاي ساليانه دستگاهها در
تدوين و اجراي آموزشها ،گردشكارها و تعيين مسئوليتهاي احداث و بهرهبرداري به منظور
استقرار و تكميل نهايي روش مشاركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد.
 مطابق با بند «ز» تبصره « »17قانون بودجه سال  1398وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز الزم براي واردات دارو ،تجهيزات
و لوازم پزشكي مورد نياز كشور با كيفيت مورد نظر و از طريق فرايند رقابتي به
واردكنندگاني كه با كمترين قيمت تأمين ميكنند را صادر كند.
 مطابق با بند «ز» تبصره « »16قانون بودجه سال  1398بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران،
از طريق بانك هاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسالمي ايران از
محل منابع سپردههاي پسانداز و جاري قرضالحسنه سيستم بانكي براي پرداخت
تسهيالت قرضالحسنه با شرايط مشخص اقدام كند.
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 مطابق با بند «ي» تبصره « »16قانون بودجه سال  1398بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به
اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( )50.000.000.000.000ريال از محل منابع سپردههاي
قرضالحسنه و عادي بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه
خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد
ميليون ( )500.000.000ريال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد ( )%4اقدام كند.
 در بند «د» تبصره « »15قانون بودجه سال  1398دولت مكلف است به منظور اصالح
الگوي مصرف برق به نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان برق اقدام كند.
 مطابق با جزء « »1بند «ح» تبصره « »12قانون بودجه سال  1398دستگاههاي مشمول ماده
( )29قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري،
پشتيبان ،سپردهگذاري كوتاهمدت و بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند.
 مطابق با بند «ز» تبصره « »12قانون بودجه سال  1398پرداخت هرگونه تسهيالت
به مقامات موضوع ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري ،مديران عامل و اعضاي
هيئتمديره شركتها و مديران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( )29قانون برنامه
پنج ساله ششم توسعه از محل اعتبارات ،منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه
بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذيربط باشد و از طريق پايگاه اطالعرساني دستگاه به
اطالع عموم مردم برسد.
 مطابق با بند «م» تبصره « »6قانون بودجه سال  1398همه واحدهاي آموزشي دولتي
وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينههاي آب ،برق و گاز (در صورت رعايت الگوي
مصرف) معاف هستند.
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جمعبندي و نتيجهگيري
قانون بودجه  1398نسبت به اليحه بودجه در بخش جداول و تبصرهها با تغييراتي مواجه شده است.
در بخش جداول و ارقام كالن بودجه با حذف سقف دوم اليحه و افزوده شدن آن به سقف اول (يك
سقفي شدن بودجه) ميزان منابع و مصارف بالغ بر  408هزار ميليارد ريال اضافه شد .همچنين در
نتيجه تغييرات به عمل آمده در قانون نسبت به اليحه ،كسري تراز عملياتي بودجه عمومي دولت به
ميزان  14هزار ميليارد ريال و مازاد تراز سرمايهاي نيز معادل  56هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
به عالوه مازاد تراز مالي بودجه معادل  42هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
با نگاهي دقيقتر به منابع بودجه سال  1398در دو بخش منابع حاصل از واگذاري
داراييهاي سرمايهاي (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت به دليل استراتژي انتخاب شده
براي پيشبيني منابع حاصل از صادرات نفت معادل  1/5ميليون بشكه در روز) و ساير منابع
(عمدتاً درآمدهاي مالياتي) ميتوان دريافت كه در صورت تداوم شرايط فعلي ،عدم تحقق
بخشي از اين منابع در سال  1398محتمل خواهد بود .اين كسري بودجه در مجلس شوراي
اسالمي نيز اصالح نشد .ازاينرو پيشبيني ميشود بودجه در سال جاري با كسري مواجه شود.
در قانون بودجه سال  1398همچنين تبصرههاي مرتبط با صندوق توسعه ملي ،نفت،
ماليات و اوراق مالي ـ اسالمي در نتيجه مصوبات مجلس دستخوش تغييراتي شدند .در بخش
مصارف بودجه نيز در راستاي فراهم كردن شرايط الزم براي مديريت هزينهها ،مجلس شوراي
اسالمي دولت را به شفافسازي و شناسايي دقيقتر ذينفعان پرداختهاي خود ملزم كرد .در
بخش هزينههاي رفاهي نيز به دليل وجود ناهماهنگي بين دستگاههاي مربوط ،راهاندازي يك
سامانه ملي براي ساماندهي اين هزينهها به تصويب مجلس رسيد .عالوه بر موارد ذكر شده،
در مجلس احكامي نيز براي ساماندهي بودجه شركتهاي دولتي تصويب شد.
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