بررسی الیحه بودجه سال  1399کل کشور
 .7نقش محاسبات حسابداري در بزرگنمایی ارقام
بودجه شرکتهاي دولتی
مقدمه
لزوم تمركز بر بودجه شركتهاي دولتي و افزايش كارايي اين شركتها بر كسي پوشيده نيست و يكي از محورهاي
مشخصات اليحه
دوره دهم ـ سال چهارم
شماره ثبت:
687

اساسي كه دولت بايد در صورت اراده براي اصالح ساختار بودجه ،بدان ميپرداخت ،مديريت هزينه در اين شركتها
بود .با وجود اين بايد توجه داشت كه اتخاذ هر سياستي بهمنظور صرفهجويي ،پيش از هر چيز نيازمند دانستن ميزان
هزينههاي قابل كاهش است و ازاينرو ،پي بردن به رقم واقعي بودجه شركتها (رقمي كه واقعاً در شركتها هزينه
ميشود) ضروري است .ارقام كالن درج شده براي بودجه شركتهاي دولتي در لوايح بودجه سنواتي ،موجب بيشنمايي
بودجه اين شركتها شده كه ممكن است موجب آدرسدهي غلط به سياستگذار شود.
ارزيابي رقم باالي بودجه شركتهاي دولتي ( 1480هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه سال  )1399نيازمند

شماره چاپ:
1712

اطالع از جزئياتي است كه شفاف نبودن آن بعضاً موجب بروز اشتباهات متعددي شده است .در همين زمينه يك
مقايسه رايج ،مقايسه رقم بودجه شركتها با رقم منابع عمومي است كه بعضاً دستمايه تحليلها و تصميمگيريها نيز
قرار ميگيرد .البته بزرگ بودن رقم بودجه شركتهاي دولتي و لزوم صرفهجويي در هزينههاي اين شركتها

تاريخ چاپ:
1398/9/18

امري بديهي است ،اما سؤال اينجاست كه آيا بودجه شركتهاي دولتي واقعاً سه برابر منابع عمومي است؟
اصوالً زماني كه عنوان ميشود بودجه يك شركت  Xريال است ،تلقي رايجي شكل ميگيرد مبنيبر اينكه شركت

معاونت پژوهشهاي
اقتصادي
دفتر :مطالعات ماليه
عمومي و توسعه
مديريت

مذكور  Xريال در سال مورد نظر خرج خواهد كرد (يا اينكه دولت به شركت مذكور  Xريال منابع اختصاص خواهد
داد) .فارغ از اينكه نوع منابع و مصارف شركتهاي دولتي از لحاظ ماهيت با منابع و مصارف عمومي متفاوت و غيرقابل
جمع هستند ،مثالهايي كه در ادامه خواهند آمد ،نشان ميدهند كه بخشي از منابع و مصارف ذكر شده در بودجه
شركتها صرفاً از جنس حسابداري بوده و اعتباري بهصورت واقعي در آنها خرج نميشود و لذا نميتواند موضوع
سياستگذاريهايي از جنس مديريت هزينه باشد.

مشخصات گزارش

بزرگترين شركتهاي دولتي در پيوست  3لوايح بودجه ،شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پااليش و پخش

شماره مسلسل:

فراوردههاي نفتي ايران هستند .در اين گزارش تالش شده كه بزرگنمايي بودجه شركتهاي دولتي كه ريشه در ارقام

23016768

مربوط به صادرات و فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي دارد (و مرتبط با دو شركت مذكور است) محاسبه شود.

تاريخ انتشار:
1398/10/2
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شركت ملي نفت ايران
در پيوست شماره  3اليحه بودجه سال  ،1399حدود  715هزار ميليارد تومان بهعنوان درآمد شركت ملي نفت در نظر گرفته شده است.
مقايسه اين رقم با مجموع منابع شركتهاي دولتي ( 1480هزار ميليارد تومان) نشاندهنده سهم باالي شركت ملي نفت در بودجه
شركتهاي دولتي است .با وجود اين ،بهمنظور بررسي واقعبينانه بودجه شركت ملي نفت بايد در نظر داشت كه اين درآمد ،ناشي از
انعكاس تمام منابع حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي (مجموع سهم دولت ،صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت) با نرخ ارز
غيريارانهاي (نيمايي) در سمت منابع 1و متناظر با آن در نظر گرفتن سهم دولت و صندوق توسعه و يارانه پنهان انرژي در سمت مصارف
(به عنوان هزينه) است .بهعبارت ديگر ،اوالً  85/5درصد از درآمد فروش نفت (سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملي) با اينكه
متعلق به شركت ملي نفت نيست ،اما در درآمدهاي اين شركت محاسبه ميشود و براي تراز شدن منابع و مصارف اين شركت،
به همين ميزان (يعني مقدار سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملي) در سمت مصارف شركت در نظر گرفته ميشود .ثانياً
ارزش ريالي اين سهم  85/5درصد كه در بودجه شركت ملي نفت منعكس شده ،با نرخ ارز غيريارانهاي (نيمايي) محاسبه
شده است .درحالي كه عموماً بخشي از سهم دولت از صادرات نفت (در منابع عمومي) با نرخ ارز يارانهاي محاسبه ميشود.
ثالثاً به دليل محاسبه ارزش نفت خام فروش داخلي با قيمت جهاني (غيريارانهاي)  ،عمالً يارانه پنهان فروش داخلي نفت نيز
در منابع و مصارف شركت نفت ديده ميشوند .اين موضوع موجب ميشود كه بودجه شركت ملي نفت به تنهايي از كل مصارف
عمومي دولت بزرگتر نشان داده شود .روشن است كه نتيجه اين نحوه محاسبه ،بزرگنمايي منابع و مصارف شركت ملي نفت در
بودجه خواهد بود ،زيرا سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت با اينكه ارتباطي با اين شركت ندارد ،اما در منابع و مصارف
اين شركت لحاظ ميشود .براي روشن شدن موضوع ،عملكرد بودجه شركت ملي نفت در سال  1397در جدول زير ارائه شده است.
جدول نماي كلي بودجه شركت ملي نفت براساس عملكرد سال 1397
اقالم درآمدهاي عملياتي شركت

مبلغ كل (ميليارد ريال)

سهم شركت ملي نفت

سهم دولت و صندوق توسعه

ملي نفت ايران

منعكس شده در صورتهاي مالي شركت

(ميليارد ريال)

(ميليارد ريال)

فروش نفت خام صادراتي

1.622.702

235.094

1.387.608

فروش نفت خام داخلي

2.335.219

77.673

2.257.546

فروش ميعانات گازي صادراتي

232.690

33.633

199.057

فروش ميعانات گازي داخلي

553.065

35.971

517.094

فروش گاز ،مايعات گازي و ساير

158.480

158.480

-

جمع

4.902.156

540.851

4.361.305

سهم از كل

%100

%11

%89

 .1مطابق ماده ( )70قانون اساسنامه شركت ملي نفت نيز ميبايست كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ،گاز طبيعي و ميعانات گازي شركت و شركتهاي فرعي تابعه ،براساس
احكام مواد ( )13( ،)12و ( )14قانون نفت و اصالحات بعدي آن ،در دفاتر شركت ثبت شود.
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همانگونه كه در جدول فوق مشخص است تنها حدود  11درصد از درآمد منعكس شده در بودجه مصوب شركت ملي نفت بهصورت
حقيقي متعلق به شركت ملي نفت است و  89درصد از درآمد منعكس شده در بودجه اين شركت ماهيتي حسابداري دارد .بنابراين ،با
همين استدالل (با فرض عدم تغيير نسبت سهم شركت ملي نفت از كل) ،ميتوان پيشبيني كرد كه از رقم  715هزار ميليارد تومان
درآمد شركت ملي نفت درج شده در پيوست  3اليحه بودجه سال  ،1399تنها حدود  78هزار ميليارد تومان مربوط به عمليات شركت
ملي نفت بوده و مابقي داراي ماهيت حسابداري است .بهعبارت بهتر در اليحه بودجه سال  ،1399منابع و مصارف اين شركت از اين محل
حدود ( 637)=715-78هزار ميليارد تومان بزرگنمايي دارد.
ازسوي ديگر اين موضوع باعث متورم شدن رقم بودجه كل كشور نيز خواهد شد ،به اين سبب كه سهم دولت (و ميزان استقراض از
صندوق) از منابع حاصل از صادرات نفت ،هم در منابع عمومي منعكس ميشود و هم در سرجمع بودجه شركتهاي دولتي وجود دارد.
بنابراين هنگامي كه رقم بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتي براي رسيدن به رقم بودجه كل كشور جمع ميشوند ،اين رقم دوبار
شمارش شده و از سرجمع بودجه كل كشور نيز بهعنوان ارقام دوبار منظور كسر نميشود .اين رقم براي اليحه بودجه سال  1399بالغ بر
حدود  67هزار ميليارد تومان

است1.

شركت ملي پااليش و پخش فراوردههاي نفتي ايران
عمليات شركت ملي پااليش و پخش فراوردههاي نفتي ايران بهگونهاي است كه نفت را از شركت ملي نفت ايران خريداري كرده و به
پااليشگاهها ميفروشد .بررسي صورتهاي مالي اين شركت نشان ميدهد كه مشابه شركت ملي نفت ،اين شركت نيز كل عمليات خريد
و فروش را به قيمت غيريارانهاي و بهصورت حسابداري در صورتهاي مالي خود منعكس ميكند .بهعنوان مثال مطابق صورتهاي مالي
اين شركت در سال  ،1397كل درآمد اين شركت حدود  277هزار ميليارد تومان بوده است كه  272هزار ميليارد تومان آن از ناحيه
فروش نفت خام و ميعانات گازي بوده است و در سوي ديگر 272 ،هزار ميليارد تومان از هزينههاي شركت ،مربوط به خريد همين اقالم
(نفت خام و ميعانات گازي) از شركت ملي نفت ايران است .مالحظه ميشود كه اقالم درآمدي اين شركت ،با همان عناوين و تقريباً
با همان ارقام در سمت هزينه نيز درج ميگردن د و دليل آن نيز ،نوع عمليات اين شركت ،يعني خريد نفت خام و ميعانات
گازي از شركت ملي نفت و فروش آن به شركتهاي پااليشي (واسطهگري) است .درج اين ارقام بزرگ در سمت منابع و مصارف
اين شركت طبعاً باعث بزرگ نشان دادن بودجه اين شركت ميشود ،اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اين موضوع به معناي مصرف
اين مبالغ عظيم در اين شركت نيست.
در اليحه بودجه سال  ،1399درآمدهاي اين شركت به ميزان  596هزار ميليارد تومان و هزينههاي آن  595هزار ميليارد تومان در
نظر گرفته شده است .با توجه به مباحث فوق ميتوان گفت حدود  585هزار ميليارد تومان از مصارف شركت پااليش و پخش فراوردههاي
نفتي ماهيت هزينه نداشته و منابع و مصارف اين شركت را دچار بزرگنمايي كرده است.

 .1اين رقم حاصل جمع  30هزار ميليارد تومان استقراض دولت از صندوق توسعه ملي و  48هزار ميليارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه با كسر حدود 11
هزار ميليارد تومان منابع حاصل از خالص صادرات گاز است.
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جمعبندي
اتخاذ هر سياستي بهمنظور صرفهجويي ،پيش از هر چيز نيازمند دانستن ميزان هزينههاي قابل كاهش است .براي رسيدن به اين عدد
بايد ارقامي كه به لحاظ ماهيت نميتوان آنها را هزينه تلقي كرد ،از سرجمع هزينهها كسر شوند .در اين گزارش دو مورد از اين ارقام
بزرگ و قابل توجه شناسايي شدند كه مجموع آنها به  1222هزار ميليارد تومان بالغ ميشود .بخشي از اين رقم بهعلت تعامل شركتهاي
دولتي با يكديگر (بهعنوان ارقام دوبار منظور) بايد از اين مبلغ كسر شود .با كسر  614هزار ميليارد تومان ارقام دوبارمنظور 1،مجموع ارقام
حسابداري منعكس شده در بودجه دو شركت مذكور  608هزار ميليارد تومان خواهد بود كه معادل حدود  41درصد از كل بودجه
شركتهاي دولتي در اليحه بودجه سال  1399است .با كسر اين عدد از رقم  1480هزار ميليارد تومان بودجه شركتهاي دولتي ،به
عددي در حدود  872هزار ميليارد تومان ميرسيم كه ميتواند ديد صحيحتري نسبت به رقم حقيقي بودجه شركتهاي دولتي پيش روي
افراد و سياستگذاران قرار دهد .البته نياز به يادآوري است كه همين رقم نيز بهعلت تفاوت ماهيت ،قابل مقايسه با ارقام بودجه دستگاههاي
دولتي (منابع عمومي) نيست.
پيشنهاد
همانگونه كه ذكر شد به لحاظ اصولي و بهدليل تفاوت در ماهيت ارقام ،بودجه شركتهاي دولتي را نميتوان با بودجه عمومي دولت
جمع زد يا مقايسه كرد .لذا در اصالح قانون محاسبات عمومي بايد ماده مربوط به ذكر اجزاي بودجه را اصالح كرد و تعريف جديدي از
بودجه كل كشور ارائه داد.
در كوتاهمدت سازمان برنامه و بودجه بايد موظف شود ارقامي كه ماهيت درآمدي و هزينهاي ندارند را در بودجه به دقت محاسبه و
از سرجمع بودجه كل كشور كسر كند.

 .1اين رقم جمع ارقام دوبارمنظور مربوط به شركت ملي نفت ايران ( 448هزار ميليارد تومان) و شركت ملي پااليش و پخش فراوردههاي نفتي ايران ( 166هزار ميليارد تومان)
است .شايان ذكر است كه در اصل ،رقم دوبارمنظور مربوط به مبادالت شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران نبايد در اين جمع لحاظ ميشد ،اما با توجه به كوچك
بودن نسبي اين رقم ،از جدا كردن آن صرفنظر شده است.
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