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بررسي عملكرد قانون بودجه و
عملكرد مالي دولت در سال 1399

چكيده
بودجه سال  1399همانند سالهاي گذشته و بر خالف توصيههاي کارشناسي با بيشبرآوردي منابع
درآمدي تصويب شد .مجموع بودجه عمومي کشور در سال  1399عملكردي قريب به  563هزار ميليارد
تومان داشته است .منابع حاصل از فروش نفت و گاز به ميزان  16هزار ميليارد تومان در سال 1399
تنها  28درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جايگزين دولت از واگذاري دارايي مالي محقق
شد .با فروش  171هزار ميليارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي تقريباً  2برابر ميزان مصوب
بودجه و با واگذاري شرکتهاي دولتي به ميزان  3برابر ميزان مصوب سال  1399بخش قابلتوجهي از
بودجه تأمين شد .توضيح آنكه با تصويب شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا  80هزار ميليارد
تومان اوراق مالي منتشر شد .همچنين واگذاريها براساس مصوبات و مجوزهايي بود که حين سال و در
تصميمات شورايعالي هماهنگي اقتصادي و ستاد مقابله با تحريم صورت گرفت .مجموع کسري بودجه
سال  1399با احتساب مجوزها بالغ بر  229هزار ميليارد تومان شد.
نكات زير درباره عملكرد مالي دولت در سال  1399قابلتوجه است:
 از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال  1399بدون در نظر گرفتن مجوزهايي که طي
سال عالوهبر قانون بودجه به دولت داده شد ،تنها  78درصد محقق شد که همين مسئله ورود شورايعالي
هماهنگي اقتصادي و صدور مجوزهايي خارج از بودجه را در پي داشت.
 کاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال  1399بي سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و
ميعانات گازي تنها  2/9درصد از عملكرد منابع عمومي دولت را بهخود اختصاص داده است .حدود 35
هزار ميليارد تومان نيز با مجوز ستاد مقابله با تحريم از محل استقراض از بانک مرکزی (به
اتكاي منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود  22/5هـ .م.ت) و تحويل اسناد خزانه
اسالمي به بانك مرکزي (حدود  12/5هـ .م.ت)) انجام شده است.
 با مجوز شورايعالي هماهنگي اقتصادي در سال  1399معادل  150هزار ميليارد تومان مجوز
جديد برای انتشار اوراق مالي اسالمي عالوهبر مجوز  88هزار ميليارد توماني قانون بودجه صادر
شد .طبق آمار موجود  65درصد از اوراق اين دو مجوز در بودجه عمومي دولت استفاده شده است.
براساس گزارش عملكرد دولت ،ميزان عملكرد انتشار اوراق جهت تأمين منابع مالي دولت در بودجه سال
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( 1399با لحاظ اوراق واگذار شده به بانك مرکزي) مجموعاً به رقم  171هزار ميليارد تومان رسيد.
 سهم واگذاري داراييهاي مالي يا انتشار اوراق مالي اسالمي که منابع ناپايدار درآمدي بودجه
محسوب ميشوند حدود  42درصد منابع بودجه عمومي را شامل ميشود.
 کسری تراز عملياتي بودجه سال  1399بالغ بر  171هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به
سال قبل از آن  47هزار ميليارد تومان افزايش يافته و رقمي بيسابقه در تاريخ بودجهريزي کشور بوده است.
 در سال  1399عملكرد درآمدهاي دولت با احتساب واگذاريها و مجوزهاي حين سال برابر با 98
درصد ميزان مصوب بوده است .سهم درآمدهاي مالياتي از کل منابع وصولي دولت در سال  1399بالغ بر 36
درصد است که نسبت به سال  1398حدود  28درصد رشد داشته است.
 وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايران نسبت به مدت مشابه سال  1398با کاهش  12درصدي
همراه بوده است.
 در چند سال اخير با درخواست دولت بخشي از سهم صندوق توسعه از در آمدهاي نفتي بهعنوان
قرض ،صرف بودجه دولت ميشود و در سال  1399نيز 16 ،واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي
(مابهالتفاوت  20درصد و  36درصد) از درآمدهاي نفتي صرف مخارج بودجهای شده است .همچنين
برداشت  2ميليارد و  700ميليون يورو از صندوق طبق تبصره « »4قانون بودجه سال  ،1399که
ماهيت استقراض داشته در اين سال استفاده شده است .از آنجايي که دسترسي به منابع ارزي صندوق
توسعه ملي با محدوديتهايي همراه است بهنظر ميرسد درنتيجه برداشتهاي دولت از صندوق توسعه
ملي در سال  1399نيز همانند سال  1398به پايه پولي کشور افزوده شده است.
 رونق بازار سرمايه در سال  1399باعث شد تا درآمد مالياتي دولت نيز از اين بازار افزايشي بيش
از پيشبينيها داشته باشد .ماليات بر ثروت در سال  1399معادل  23هزار ميليارد تومان محقق شده و
نسبت به سال  180 ،1398درصد افزايش يافته است.
 وصولي درآمدهاي مالياتي در سال  1399حدود  105درصد رقم مصوب بودجه بوده است و
نسبت به سال  1398حدود  34درصد افزايش يافته است که با توجه به نرخ تورم  47درصدی در
سال  1399و  41درصد در سال  ،1398کاهش حقيقي در درآمدهای مالياتي را نشان ميدهد.
 ميزان بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي در پايان سال  1399برابر  1500هزار ميليارد تومان
بوده است که نسبت به اسفندماه  1398حدود  28درصد افزايش يافته است .شايان ذکر است بخش
مهمي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در اين رقم منعكس نشده است.
 بررسي تغييرات خالص داراييهاي خارجي بانك مرکزي در سال  1399نشان ميدهد که اين
رديف نسبت به سال  1398به ميزان  123هزار ميليارد تومان افزايش يافته است .دولت در سال 1399
حدود  11ميليارد دالر ارز ترجيحي براي واردات کاالهاي اساسي اختصاص داد که بخشي از آن از محل
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ذخاير بانك مرکزي بوده است .از آنجايي که در سال  1399ارز جديدي به داراييهاي خارجي بانك
مرکزي اضافه نشده ،ميتوان دريافت که خريد ارز از سامانه نيما توسط بانك مرکزي براي جبران ذخاير
منجر به افزايش رقم ريالي خالص داراييهاي خارجي بانك مرکزي شده است .درواقع بانك مرکزي ذخاير
ارزي خود را با نرخ  4200به ازاي هر دالر به فروش رسانده و براي جايگزين نمودن آن ،دالر با نرخ
سامانه نيما از بازار خريداري کرده است .لذا بهنظر ميرسد درنتيجه اين عمليات مالي فرابودجهای
دولت (سياست ارز ترجيحي) در سال  1399حدود  123هزار ميليارد تومان به پايه پولي بانک
مرکزی افزوده شده است.
 پرداخت اعتبارات هزينهای در سال  1399نسبت به سال گذشته  34درصد افزايش يافته
و  14هزار ميليارد تومان بيش از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است که از سال 1395
بيسابقه است .دليل اصلي اين امر بخشنامه شماره  696488سازمان برنامه و بودجه براي مجوز افزايش
امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري تا  50درصد در انتهاي سال  1398بود که منجر به
افزايش قابلتوجه هزينههاي حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال  1399شد.
مقدمه
بودجه سال  1399همراه با چالشهايي بود که موجب شد انحراف از عملكرد آن ،بسيار باال باشد .چندين
سال تعلل در اصالح ساختار بودجه در کنار شيوع پاندمي کرونا و رکود بازارها همراه با محدوديتهاي
تحريمي فروش نفت بخشهايي از علل تغيير برنامه ساليانه بودجه بوده است.
همانند سنوات گذشته بودجه سال 1399نيز بدون توجه به توصيههاي کارشناسي و برخالف اصول
بودجهريزي با بيشبرآوردي منابع حاصل از صادرات نفت و فراوردههاي نفتي ،با منابعي بالغ بر  563هزار
ميليارد تومان به تصويب رسيد .آمارهاي ارائه شده خزانهداري کل کشور نشان ميدهد در همان اوايل
سال مشخص بود که ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت و فراوردههاي نفتي بسيار کمتر از ارقام قانون
بودجه خواهد بود .طبق اين آمارها ،در سال  1399عملكرد منابع حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي
 37/6درصد ميزا ن مصوب بودجه بوده است .اين درحالي است که نسبت به عملكرد مدت مشابه سال
قبل اين رديف ،در حدود  15درصد کاهش يافته است .عالوهبر آن شيوع ويروس کرونا و تأثير آن بر
اقتصاد در طي سال منجر به ناترازيهايي در بودجه بهويژه در قسمت منابع شد .پيشبيني منابع
غيرواقعي در اليحه بودجه سال  1399و تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي و درنتيجه آن عدم تحقق
بخش قابلتوجهي از منابع بودجه در سال  ،1399ورود مجدد 1شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا
 .1در سال  1398نیز طی فرایندی مشابه و بهدلیل واقعی نبودن منابع درج شده در قانون بودجه ،شورایعالی هماهنگی
اقتصادی به اصالح بودجه کشور اقدام كرد.
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را در پي داشت که مقرر شد از طريق انتشار اوراق مالي اسالمي ،اين کسري بودجه پوشش داده شود.
در رابطه با استفاده از تنخواه در ابتداي سال ،هيئت دولت براساس ماده ( )10قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي دولت 1سقف مجاز دريافت تنخواهگردان دولت از بانك مرکزي که تا پيش از اين  3درصد
بودجه عمومي بود را به ميزان يك واحد درصد افزايش داد .در انتهاي سال  1399نيز پس از ناتواني
دولت براي بازپرداخت بدهي درونسالي خود (تنخواهگردان) که از محل پايه پولي بانك مرکزي تأمين
شده بود ،اينبار با مجوز ستاد مقابله با تحريم معادل  35هزار ميليارد تومان از تنخواهگردان باز پس داده
نشد و از اين محل پايه پولي به ميزان قابلتوجهي افزايش يافت.
صدور مجموع اين مجوزهاي خارج از قانون بودجه ساليانه در سالهاي اخير موجب شده است تا
بررسي «عملكرد مالي دولت» نسبت به بررسي «عملكرد قانون بودجه» متفاوت باشد؛ زيرا بخش
قابل توجهي از ارقام گزارش شده در گزارش عملكرد مالي دولت ،به مجوزهايي خارج از بودجه مربوط
است .اين موضوع همچنين مقايسه دقيق عملكرد بودجه سال  1399را با بودجه سالهاي گذشته ،بهويژه
در سمت منابع ،دشوار ميکند .به همين منظور ،در گزارش حاضر ابتدا عملكرد قانون بودجه سال 1399
با کسر منابع و مصارف حاصل از مجوزهاي اضافي بررسي شده تا ميزان تحقق پيشبينيهاي انجام شده
در قانون بودجه سال  1399مشخص شود .سپس بررسيهاي دقيقتري درباره عملكرد منابع و مصارف
عمومي دولت در سال  1399ارائه شده

است2.

 .1بررسي عملكرد مالي دولت (براساس قانون بودجه سال  1399و مجوزهای خاص)
در جدول  ،1عملكرد قانون بودجه سال  ،1399برمبناي رديفهاي مصوب در قانون بودجه و با احتساب
منابع حاصل از مجوزهاي اضافي (مجوز شورايعالي هماهنگي اقتصادي) ،ذکر شده است .به اين ترتيب،
جدول  1ميزان انطباق عملكرد مالي دولت را با ارقام مصوب در بودجه سال  1399نشان ميدهد.

 .1بهمنظور پیشگیری ،امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه.
 .2شایان ذکر است این گزارش ،براساس آمارهایی تهیه شده است که بهصورت عمومی توسط رسانهها و سایتهای داخلی
منتشر شده است.
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جدول  .1مقايسه عملكرد ارقام منابع و مصارف بودجه سال  1399نسبت به اعتبار مصوب
(هزار ميليارد تومان)
قانون بودجه

عملكرد سال 1399

درصد عملكرد نسبت

سال 1399

با کسر ارقام پيشبينينشده و مجوزهای خاص

به مقدار مصوب

درآمدها

288

279

% 96

واگذاري داراييهاي سرمايهاي

107

18

% 37

واگذاري داراييهاي مالي

174

150

% 86

-

35

-

عنوان

پايه پولي

*

واگذاري داراييهاي مالي  -مجوز سران

-

80

-

جمع منابع

571

563

% 98

هزينهاي

436

450

% 103

تملك داراييهاي سرمايهاي

88

69

% 79

تملك داراييهاي مالي

47

42

% 89

جمع مصارف

571

562

% 98

مأخذ :محاسبات تحقيق.
* طبق مصوبه ستاد مقابله با تحريم ،تسويه تنخواه بانك مرکزي در سال  1399از محل منابع نفتي بدون ارز در دسترس (معادل 22/5
هـ .م.ت) و تحويل اوراق مالي اسالمي به بانك مرکزي (معادل  12/5هـ .م.ت) انجام شده است که درواقع همان تأمين مالي از محل
پايه پولي است.

بهاينترتيب ،بررسي جدول باال بهخوبي نشاندهنده موارد زير است:
 منابع عمومي دولت در سال  1399نسبت به مصوب آن 98/6 ،درصد تحقق داشته است که در
مقايسه با عملكرد سال  1398حدود  37/2درصد افزايش را نشان ميدهد اما نشاندهنده انضباط
مالي در سال  1399نيست .زيرا اين عملكرد با مجوز فروش  150هزار ميليارد تومان اوراق (مازاد بر
سقف بودجه) ازسوي شورايعالي هماهنگي اقتصادي و منابع مربوط به ستاد مقابله با تحريم (از محل
پايه پولي) صورت گرفته است.
 در يك نگاه دقيقتر عملكرد منابع بودجه سال  1399بدون لحاظ دو مجوز فوقالذکر ،در حدود 78
درصد مقدار مصوب است که حاکي از بيش برآوردي قابلتوجه منابع در قانون بودجه سال  1399دارد.
 در حدود  35هزار ميليارد تومان از منابع بودجه سال  1399با مجوز ستاد مقابله با تحريم از
محل پايه پولي تأمين شد .طبق مصوبه شماره  31/1ستاد مقابله با تحريم ،تسويه تنخواه بانك مرکزي
در سال  1399از محل منابع نفتي بدون ارز در دسترس و تحويل اوراق مالي اسالمي به بانك مرکزي
انجام شده است که درواقع همان تأمين مالي از محل پايه پولي است.
 با مجوز شورايعالي هماهنگي اقتصادي در سال  1399معادل  150هزار ميليارد تومان مجوز
جديد براي انتشار اوراق مالي اسالمي عالوهبر مجوز  88هزار ميليارد توماني قانون بودجه صادر شد .طبق
آمار موجود  65درصد از اوراق اين دو مجوز در بودجه عمومي دولت مورد استفاده قرار گرفته است .از
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آنجايي که مجوز صادر شده شامل استفاده اوراق براي منابع تبصره «( »14هدفمندي يارانهها) نيز
ميشده است ،لذا محتمل است که بخشي از اوراق باقيمانده صرف منابع هدفمندي شده باشد.
 کل دريافتهاي منابع عمومي دولت حدود  563هزار ميليارد تومان و کل پرداختها حدود 562
هزار ميليارد تومان بوده است .مبلغ  719ميليارد تومان مازاد منابع بهعنوان موجودي پايان دوره منظور
و به حساب مالي سال جديد منتقل شده است.
 عملكرد اعتبارات هزينهاي در سال  1399با مبلغ  450هزار ميليارد تومان معادل  80درصد از
مجموع مصارف عمومي دولت را بهخود اختصاص داده است.
 منابع حاصل از نفت خام و ميعانات گازي معادل  16هزار ميليارد تومان بوده که فقط  28درصد
منابع مصوب اين بخش از قانون بودجه سال  1399بوده است .اين عملكرد نسبت به سال  1398کاهش
 59درصدي داشته همچنين سهم منابع ياد شده از کل منابع عمومي دولت کمتر از  3درصد است که
اين نسبت در سال  1398معادل  9/6درصد بوده است.
تفاضل منابع محقق شده (غير از استقراض) تا مصارف پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1399
در جدول  2بهعنوان کسري بودجه معرفي و نحوه پوشش آن تبيين شده است.
جدول  .2تراز کلي بودجه و منابع پوششدهنده آن
کسری بودجه
تفاضل منابع محقق شده (غير
از استقراض) از مصارف
پيشبينيشده
-229

(هزار ميليارد تومان)

موارد پوشش کسری بودجه
استقراض از

انتشار اوراق مالي اسالمي ـ خارج از

صندوق توسعه ملي

سقف قانون بودجه سال 1399

35

80

استقراض از بانك
مرکزي
(پايه پولي)
35

انتشار اوراق با
مجوز قانون بودجه
79

مأخذ :همان.

بهعبارت سادهتر بودجه دولت در سال  1399حدود  230هزار ميليارد تومان کسري داشت که از
محل اوراق بدهي ،صندوق توسعه ملي و پايه پولي تأمين شده است.
جدول  3عملكرد بودجه سال  1399را از منظر ترازهاي کلي بودجهاي در مقايسه با سال 1398
نشان ميدهد و نكات مربوط به آن در ادامه آمده است.

9
جدول  .3ترازهای بودجهای

(هزار ميليارد تومان)

عملكرد سال 1398

عملكرد سال 1399

(مصوب)

(مصوب)

تراز عملياتي

-124
()-113

-171
()-148

-47

تراز سرمايهاي

1/6
()92

-29
()19

-27.4

تراز مالي

125
()21

201
()127

عنوان

تغييرات

76

مأخذ :همان.

 کسري تراز عملياتي سال  1399نسبت به مدت مشابه سال  1398افزايش يافته است .نسبت
درآمد به هزينه دولت بيانگر آن است که چه درصدي از هزينههاي جاري از محل درآمدهاي دولت تأمين
شده است .روند نزولي اين نسبت در سالهاي اخير ،در نمودار  1نمايش داده شده است.
 تراز سرمايهاي سال  1399برابر  -29هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال گذشته کاهش
چشمگيري داشته است .دليل اصلي کاهش اين تراز ،کاهش  59درصدي منابع حاصل از صادرات نفت
و فراوردههاي نفتي در سال  1399است.
 تراز مالي سال  1399نسبت به مدت مشابه سال  1398بهشدت افزايش يافته که بيانگر انتشار
وسيع اوراق مالي و پوشش بخش بزرگتري از مخارج دولت با استفاده از استقراض است.
نمودار  .1نسبت درآمدها به هزينهها در سالهای 1393 - 1399
۰/۷۲
۰/۷۰
۰/۶۸
۰/۶۶
۰/۶۴
۰/۶۲
۰/۶۰
۰/۵۸
۰/۵۶
1399

مأخذ :همان.

139۸

139۷

139۶

139۵

139۴

1393

م
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 .3بررسي جزئيات عملكرد منابع بودجه سال 1399
منابع عمومي بودجه شامل سه محور کلي درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي
مالي است که موارد اصلي ذيل اين محورها به تفكيك در نمودار  2آمده است .در اين نمودار مشخص
است که حدود  36درصد از منابع بودجه  1399از طريق استقراض (فروش اوراق و برداشت از صندوق
توسعه ملي) و  4درصد آن بهصورت مستقيم از محل پايه پولي بانك مرکزي تأمين شده است.
نمودار  .2ترکيب منابع (دريافتها) در عملكرد بودجه سال 1399
ساير درآمدها

اوراق بدهي

صندوق توسعه ملي
درآمدهای مالياتي

فروش نفت خام و
ميعانات گازی

پايه پولي

مأخذ :محاسبات تحقيق.

موارد ذکر شده در نمودار  ،2بدون در نظر گرفتن مخارج فرابودجهاي (مانند تبصره « 1)»14و
مخارج ناشي از يك ميليارد يورو کمك بالعوض صندوق توسعه ملي براي مقابله با کروناست.
گفتني است  16واحد درصد (مابهالتفاوت  20درصد و  36درصد) از سهم صندوق توسعه ملي از
درآمدهاي نفتي که به موجب تبصره « »1قانون بودجه سال  ،1399در حكم بدهي دولت به صندوق
بهشمار ميرود ،همچنين برداشت  2ميليارد و  700ميليون يورو از صندوق طبق تبصره « »4قانون
بودجه سال  ،1399که ماهيت استقراض داشته و در جداول منابع و مصارف بودجه سال  1399منعكس
شده است در نمودار فوق و ذيل استقراض از صندوق توسعه ملي آمده است.
منابع حاصل از فروش نفت ،گاز و ميعانات گازي در سال  1399معادل  2/9درصد از منابع عمومي
دولت را بهخود اختصاص داده که در طي سالهاي اخير کمترين درصد تحقق را داشته است .متأسفانه
 .1ارجاع شود به گزارش بودجه سال  1399از الیحه تا قانون.

11

در جايگزين سازي منابع نفتي راهكار مناسب در پيش گرفته نشد و فروش اوراق که به نوعي بدهكار
کردن دولت به آينده و استفاده از تنخواه بانك مرکزي جبران کسري درآمد نفتي را پوشش دادهاند.
با کاهش صادرات نفت در طي سالهاي اخير ميزان رشد انتشار اوراق براي جبران کسري بودجه
چشمگير بوده است؛ بهعبارت ديگر بدهكار کردن دولت جايگزين فروش داراييهاي بيننسلي شده است.
در شكل  3ميزان اصل و سود تعهدات دولت در قبال انتشار اوراق تا پايان مردادماه  1400نشان داده
شده است .علت افت مبالغ مربوط به سالهاي  1404و  1405آن است که بخش عمده اوراق با سررسيد
 3تا  5سال منتشر شدهاند.
نمودار  .3بار مالي بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
1۴۰۵

1۴۰۴

1۴۰3

1۴۰۲

1۴۰1

1۴۰۰
جمع

سود

1399

139۸

139۷

139۶

139۵

اصل

مأخذ :محاسبات تحقيق.

 . 3-1بررسي عملكرد رديف های درآمدی
طبق گزارش عملكرد مالي دولت ،عملكرد رديفهاي اصلي درآمدي در سال  1399در جدول  5منعكس
شده است.
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جدول  .5عملكرد رديفهای درآمدی بودجه در سال 1399
عنوان

عملكرد سال

(هزار ميليارد تومان)
درصد عملكرد نسبت به

مصوب

 1399 1398مصوب  1399عملكرد 1399 1398

 .1درآمدها :

217

279

96/7

128/5

288

 .1-1درآمدهاي مالياتي و گمرکي:

161

206

101

128/6

203

 .1-1-1سازمان امور مالياتي کشور

140

189

105

134

179

الف) ماليات اشخاص حقوقي

44

56

126

127

44

ب) ماليات بر درآمدها

29

37

106

127

34

ج) ماليات بر ثروت

84

234

276

280

8

د) ماليات بر کاالها و خدمات

59

72

78

122

92

 .1-1-2گمرك جمهوري اسالمي ايران

20

18

72

88.5

25

حقوق ورودي ساير کاالها

15

14

69/5

91

20

حقوق ورودي خودرو

0/6

1

27

16/7

0

حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي (جمعي  -خرجي)

0/1

0/01

27

16

0/06

ثبت معافيتها و تخفيفات گمرکي به نرخ صفر (جمعي  -خرجي)

4

4

85/5

91

4/5

حقوق ورودي قانون مديريت حملونقل (جمعي  -خرجي)

0/01

0

0

0

0/2

استرداد حقوق ورودي کاالهاي وارداتي موضوع بند «ب» تبصره «»7

0/09

0/1

0

130

0

 .1-2ساير درآمدها:

56

72

86

128/5

84

درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت

24

37

90

155

41

درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات

7

11

86

126

13

درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات

4

6

64

122

8

درآمدهاي متفرقه

19

18

87

98

21

مأخذ :همان.

درخصوص عملكرد رديفهاي درآمدي در سال  1399نكات زير قابلتوجه است:
 وصولي درآمدهاي مالياتي در سال  1399حدود  105درصد رقم مصوب بودجه براي سال 1399
است و نسبت به مدت مشابه سال  1398حدود  34درصد افزايش يافته است که با توجه به نرخ تورم 47
درصد در سال  1399و  41درصد در سال  ،1398افزايش حقيقي در درآمدهاي مالياتي را نشان نميدهد.
 رونق بازار سرمايه در سال  1399باعث شد تا درآمد مالياتي دولت نيز از اين بازار افزايشي بيش
از پيش بينيها داشته باشد .طبق ماده ( )143مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از هر نقل و انتقال سهام
و حق تقدم سهام شرکتها در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز ،ماليات مقطوعي به ميزان
نيمدرصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول ميشود .عملكرد بخش ماليات بر ثروت در سال
 1399نشان از تحقق  23هزار ميليارد تومان و افزايش  180درصدي نسبت به سال گذشته دارد.
 همچنين ماليات بر درآمد ،عملكرد  106درصدي نسبت به مصوب داشته است و نسبت به سال
 1398رشدي برابر با  27درصد داشته است.
 وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايران نسبت به مدت مشابه سال  1398با کاهش  12درصدي

13

همراه بوده است.
 درآمد حاصل از سود سهام شرکتهاي دولتي معادل  16هزار ميليارد تومان بوده است که حدود
 117درصد مقدار مصوب است .همچنين در سال  1399از محل سود سهام شرکتهاي با سهم دولتي کمتر
از  50درصد نيز  1/6هزار ميليارد تومان منابع حاصل شد که نسبت به مقدار مصوب بيشتر بوده است.
 ميزان وصولي درآمدهاي متفرقه دولت نسبت به سال گذشته  2/2درصد کاهش داشته است.
 . 3-2بررسي عملكرد واگذاری دارايي های سرمايه ای
با وجود اينكه در زمان تصويب اليحه بودجه بهدليل تحريمهاي نفتي و شيوع بيماري کرونا چشمانداز
روشني از صادرات نفت خام وجود نداشت ،اليحه بودجه با فرض صادرات يك ميليون بشكه نفت تقديم
مجلس شوراي اسالمي شد و متأسفانه بهرغم هشدارهاي مرکز پژوهشهاي مجلس ،اين فرض مورد قبول
مجلس شوراي اسالمي نيز قرار گرفت .گزارش عملكرد بودجه سال  1399نشان ميدهد که درنتيجه
کاهش صادرات نفت ،عملكرد اين رديف نسبت به سال گذشته  59درصد کاهش داشته است .واگذاري
داراييهاي سرمايه اي شامل منابع حاصل از صادرات نفت خام ،صادرات ميعانات گازي و فروش داخلي
ميعانات گازي است که در ادامه توضيحات آن ارائه ميشود.
جدول  .6عملكرد واگذاری داراييهای سرمايهای بودجه در سال 1399
عملكرد سال
عنوان

(هزار ميليارد تومان)

درصد عملكرد نسبت به

مصوب

مصوب

عملكرد

سال

1399

سال 1398

1399

85

107
57

1398

1399

 .2واگذاري داراييهاي سرمايهاي:

47

40

37

 .2-1منابع حاصل از نفت و فراوردههاي نفتي

39

16

28

41

منابع حاصل از ارزش نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي

30

11

22

39

54

منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي

4

0.08

-

2

0

 3درصد فروش نفت خام براي مناطق محروم و نفتخيز

1/5

0.7

27

48.5

2/8

مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي

0

0

0

0

0

استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي موضوع بند «ج» تبصره «»1
قانون بودجه سال 1397

3/5

3/4

40

98

8/6

 .2-3فروش و واگذاري داراييهاي منقول و غيرمنقول

0/4

1/6

3/3

343

50

0/2

38/6

1

0

0

0

 .2-4واگذاري طرح تملك داراييهاي سرمايهاي
 .2-5منابع مربوط به مصوبه شماره  31.1ستاد مقابله با تحريم
مأخذ :همان.

0/0002 0/0006
0
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 درصد تحقق منابع حاصل از نفت و فراوردههاي نفتي تنها  16هزار ميليارد تومان و برابر  37درصد
رقم مصوب بوده است .اين منابع نسبت به سال گذشته نيز در حدود  15درصد کاهش يافتهاند .شايان ذکر
است که حدود  3هزار ميليارد تومان از منابع مذکور نيز از حساب ذخيره ارزي تأمين شده

است1.

 طبق با بررسيهاي انجام شده وصولي منابع حاصل از صادرات گاز در سال  1399در حدود يك
ميليارد دالر بوده است.
 طبق با مجوز صادر شده توسط ستاد مقابله با تحريم در ابتداي سال  ،1400دولت مجاز به
تسويه حدود  22هزار و  500ميليارد تومان از تنخواه گردان دريافتي از بانك مرکزي در سال  1399با
منابع حاصل از صادرات نفت که ما به ازاي ارزي آن هنوز در دسترس قرار نگرفته است شد .به موجب
اين مجوز دولت تنها از نظر حسابداری تنخواه خود را تسويه نمود ،ولي درواقع اين عمليات
همچنان تأمين مالي بودجه از محل پايه پولي بانک مرکزی محسوب ميشود.
 ميزان فروش و واگذاري داراييهاي منقول و غيرمنقول در سال  1399نسبت به سال  1398با
رشد قابلتوجهي ( 300درصد) همراه بوده است ،ولي همچنان تا رقم پيشبيني شده در قانون بودجه
تفاوت قابلتوجه دارد.
 واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مانند سال  1398عملكرد مطلوبي نداشته است.
بهنظر ميرسد در اين حوزه عملكرد کميته واگذاري دستگاهها ،نحوه اطالعرساني پروژهها و طرحهاي
توجيهي تدوين شده براي طرحها نيازمند بازنگري و اصالح جدي است.
 .3-3بررسي عملكرد واگذاری داراييهای مالي
محورهاي اصلي بخش واگذاري داراييهاي مالي شامل منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه
اسالمي ،منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي ،منابع حاصل از دريافت اصل وامها و استفاده از تسهيالت
خارجي و استفاده از صندوق توسعه ملي است .تصميمات اتخاذ شده شورايعالي هماهنگي اقتصادي قواي
سهگانه براي جبران کسري بودجه ،عمدتاً بر عملكرد اين بخش از منابع بودجه تأثيرگذار بوده است.
جزئيات عملكرد رديفهاي واگذاري داراييهاي مالي در جدول  7نمايش داده شده است.

 .1طبق بند «ج» تبصره « »1قانون بودجه سال  1397دولت میتواند در صورت کاهش منابع نفت نسبت به مقادیر مصوب ،از
محل منابع موجود در حساب ذخیره ارزی آن را جبران نماید .این مجوز در قانون بودجه سال  1399نیز تکرار شده است.
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جدول  .7عملكرد واگذاری داراييهای مالي بودجه در سال 1399
عنوان

عملكرد سال

(هزار ميليارد تومان)

درصد عملكرد نسبت به

مصوب

 1399 1398مصوب  1399عملكرد 1399 1398

 .3واگذاري داراييهاي مالي:

145

243

139

167

174

 .3-1منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي

73

171

195

235

88

 .3-2منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي

5

35

293

648

12

 .3-3منابع حاصل از استفاده از تسهيالت خارجي

1

0

0

0

0.05

 .3-4منابع حاصل از دريافت اصل وامها

1.2

0.4

33.7

36.7

1.3

 .3-5منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل

0.6

1

84

175

1.2

 .3-6استفاده از صندوق توسعه ملي

65

35

49

54

72

مأخذ :همان.

در مورد عملكرد مالي دولت در بخش واگذاري داراييهاي مالي در سال  1399نكات زير قابلتوجه است:
 سقف مجاز انتشار اوراق و اسناد خزانه اسالمي طبق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ،1399
 88هزار ميليارد تومان تعيين شد که طبق مصوبه شورايعالي هماهنگي اقتصادي اين سقف  150هزار
ميليارد تومان افزايش يافت ولي عملكرد آن مجموع ًا به رقم  171هزار ميليارد تومان رسيد.
 عملكرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسالمي در سال  1399نسبت به مدت
مشابه سال  1398حدود  135درصد افزايش يافته است اين رقم حدود  195درصد مصوب در قانون
بودجه  1399است.
 منابع حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي در واقع منابع حاصل شده از محل اقساط
واگذاريهاي گذشته شرکتهاي دولتي (حدود  4هزار ميليارد تومان) ،فروش واحدهاي صندوقهاي
اي تي اف دولت در بازار سهام (حدود  20هزار ميليارد تومان) و فروش سهام در بازار (حدود  11هزار
ميليارد تومان) است .اگرچه مقدار برنامهريزي شده براي فروش صندوقهاي اي تي اف بسيار باالتر از
منابع حاصل شده بود ،ولي بهدليل مسائل ايجاد شده بخش قابلتوجهي از آنها به فروش نرسيد و در
فرايند فروش به ثبات بازار سهام و اعتماد مردم نيز خدشه وارد کرد .لذا الزم است تا سازوکار فروش
سهام دولت در شرکتها ،اصالح شود.
 در سال  1399معادل  35هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در بودجه مورد استفاده قرار گرفت.
از آنجايي که بخشي از اين منابع از محل وروديهاي صندوق در سال  1399تأمين ميشود ،بهدليل کاهش صادرات
نفت ،نسبت عملكرد به مصوب ،حدود  50درصد بوده است .در کنار برداشت فوق ،با هدف مقابله با کرونا نيز در سال
 1399برداشتي معادل يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي مصوب شد که در قانون بودجه انعكاسي نداشت و
عملكرد آن نيز به شكل مناسبي گزارش نشد.
از آنجايي که دسترسي به منابع ارزي صندوق توسعه ملي با محدوديتهايي همراه است بهنظر ميرسد درنتيجه
برداشتهاي دولت از صندوق توسعه ملي در سال  1399نيز همانند سال  1398به پايه پولي کشور افزوده شده است.
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 .4بررسي عملكرد مصارف بودجه سال 1399
در اين بخش عملكرد رديفهاي ذيل مصارف دولت در جدول  8به تفكيك ارائه شده و نكات مربوط به آن
توضيح داده ميشود.
جدول  .8عملكرد رديفهای مصارف بودجه در سال 1399
عنوان

عملكرد سال

(هزار ميليارد تومان)

درصد عملكرد نسبت به

مصوب

 1399 1398مصوب  1399عملكرد سال 1399 1398

ب) پرداختها

410

562

98.5

137

571

پرداخت اعتبارات هزينه:

335

450

103

134

436

اعتبارات هزينهاي عمومي ملي

271

370

105.6

136.4

350

اعتبارات هزينهاي عمومي استاني

13.5

16

117

120

14

رديفهاي متفرقه

45

62

86.8

137.5

71

تنخواهگردان اعتبارات هزينهاي

0

0

0

0

0

پرداخت موضوع مواد ( )10و ( )12هزينهاي

5

2

-

38

0.1

پرداخت اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي:

41

69

79

166

88

ملي و رديفها (شامل طرحهاي ملي و وامي و )...

31

61

85.7

196.7

71

استاني

3.5

5

33

151

16

تنخواهگردان اعتبارات سرمايهاي

0

0

0

0

0

پرداخت موضوع مواد ( )16و ( )17قانون مديريت بحران سرمايهاي

7

3

-

41

0.2

پرداخت اعتبارات تملك داراييهاي مالي:

30

42

89

138

47

مأخذ :همان.

 پرداخت اعتبارات هزينهاي در سال  1399نسبت به سال گذشته  34درصد افزايش يافته و 14
هزار ميليارد تومان بيش از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است که از سال  1395بيسابقه است.
همچنين اعتبارات هزينهاي عمومي ملي پرداخت شده نيز در سال  1399به ميزان  20هزار ميليارد
تومان بيشتر از سقف مجاز قانون بودجه بوده است .دليل اصلي اين امر بخشنامه شماره 696488
سازمان برنامه و بودجه برای مجوز افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری
تا  50درصد در انتهای سال  1398بود که منجر به افزايش قابلتوجه هزينههای حقوق و
دستمزد کارکنان دولت در سال  1399شد.
 اعتبارات هزينهاي متفرقه پرداختشده در سال  1399حدود  87درصد رقم مصوب بودجه بوده
و نسبت به عملكرد سال  1398حدود  37درصد افزايش يافته است.
 عدم تحقق مصارف عمدت ًا مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي استاني (بودجه عمراني استاني)
است که کمتر از  33درصد اعتبارات مصوب در بودجه  ،1399پرداخت شده است.
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 پرداخت مصارف تملك داراييهاي سرمايهاي سال  1399موضوع مواد ( )16و ( )17قانون
مديريت بحران ،نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  40درصد بوده است.
 پرداختي انجام شده براي تملك داراييهاي مالي در سال  1399نسبت به سال  1398در حدود
 38درصد افزايش يافته است .از آنجايي که بخش اصلي اين هزينهها صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق
بدهي دولت ميشود ،لذا اين افزايش نمايانگر افزايش هزينه بازپرداخت بدهيهاي دولت است .شايان
ذکر است که با روند فعلي افزايش استفاده از اوراق بدهي در منابع بودجه ،در سالهاي آتي نيز اين
هزينهها فزاينده خواهند بود.
 .4-1عمليات مالي فرابودجهای دولت در تخصيص ارز ترجيحي به کاالهای اساسي
از سال  1397دولت اقدام به تخصيص ارز ترجيحي با نرخ  4200تومان به واردات کاالهاي اساسي نمود.
اين سياست که درواقع يك عمليات مالي دولت محسوب ميشود انعكاس مالي در بودجه نداشت و تنها
محاسبه بخشي از ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه با نرخ  4200تومان انجام شده است .طبق با
بررسيهاي انجام شده در اين سالها اختصاص ارز ترجيحي به يكي از دو روش زير انجام شده است:
 .1اختصاص ارز حاصل از نفت با قيمت  4200تومان به واردکنندههاي کاالهاي اساسي
 .2اختصاص ارز از محل ذخاير ارزي بانك مرکزي با نرخ  4200تومان به واردکنندهها
از آنجايي که اختصاص ارز ارزانقيمت منجر به عدم کسب درآمد و يا خرج جديدي براي دولت
ميشود لذا عمليات مالي دولت محسوب شده و بايد در قانون بودجه منعكس شود.
بررسي تغييرات خالص داراييهاي خارجي بانك مرکزي در سال  1399نشان ميدهد که اين رديف
نسبت به سال  1398به ميزان  123هزار ميليارد تومان افزايش يافته است .دولت در سال  1399حدود
 11ميليارد دالر ارز ترجيحي براي واردات کاالهاي اساسي اختصاص داد که بخشي از آن از محل ذخاير
بانك مرکزي بوده است .با فرض اينكه در سال  1399ارز جديدي به داراييهاي خارجي بانك مرکزي
اضافه نشده باشد ،مي توان دريافت که خريد ارز از سامانه نيما توسط بانك مرکزي براي جبران ذخاير
منجر به افزايش رقم ريالي خالص داراييهاي خارجي بانك مرکزي شده است .درواقع بانك مرکزي ذخاير
ارزي خود را با نرخ  4200به ازاي هر دالر به فروش رسانده و براي جايگزين نمودن آن ،دالر با نرخ
سامانه نيما از بازار خريداري کرده است .لذا بهنظر ميرسد درنتيجه اين عمليات مالي فرابودجهای
دولت (سياست ارز ترجيحي) در سال  1399حدود  125هزار ميليارد تومان به پايه پولي بانک
مرکزی افزوده شده است.
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 .5وضعيت بدهيها و مطالبات دولت
طبق آخرين آمار منتشره خزانهداري کل کشور ،ميزان بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي در پايان
سال  1399برابر  1500هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به پايان سال  1398حدود  29درصد
افزايش يافته است .در جدول  9ميزان بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي به تفكيك و براي اسفند
سالهاي  1398و  1399ارائه شده است.
جدول  .9بدهيها دولت و شرکتهای دولتي

(هزار ميليارد تومان)

عنوان

پايان سال 1399

پايان سال 1398

بدهيهاي دولت

690

595/0

بدهيهاي شرکتهاي دولتي

910

573/5

مجموع بدهيها

1500

1168/5

مأخذ :همان.

 جدول فوق نشان ميدهد که سهم چشمگيري از افزايش بدهي بخش دولتي ،به افزايش بدهي
شرکتهاي دولتي مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهي شرکت ملي نفت ايران به بانك
مرکزي ،ساير بانكها و صندوق توسعه ملي است که شامل بدهيهاي ارزي بوده و افزايش آن بيشتر
بهدليل افزايش نرخ ارز بوده است.
 انتشار گسترده اوراق بدهي بهمنظور پوشش کسري بودجه سال  ،1399يكي از داليل اصلي
افزايش بدهيهاي دولت بوده است.
 همانند سالهاي پيش پنج رقم اصلي بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي که بيش از  50درصد کل
بدهيها را شامل ميشوند عبارتند از :بدهي شرکت ملي نفت به بانك مرکزي و بانكها ،بدهي دولت به دارندگان
انواع اوراق بدهي ،بدهي دولت به بانك مرکزي ،بدهي شرکت ملي نفت به صندوق توسعه ملي ،بدهي دولت به
سازمان تأمين اجتماعي.
شايان ذکر است بخش مهمي از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در آمار بدهيهاي دولت منعكس
نشده است .نمودار  ،3ترکيب بدهيها را در پايان سالهاي  1398و  1399و درصد رشد هر گروه را
نسبت به سال گذشته نشان ميدهد.
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نمودار  .3مجموع و رشد بدهيهای دولت و شرکتهای دولتي در سالهای  1398و 1399
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پيمانكاران ،مشاوران،
اشخاص حقوقي

دارندگان اوراق بهادار
اسالمي

درصد رشد نسبت به سال گذشته
(محور سمت راست)

موسسات و نهادهاي
عمومي غيردولتي

بانكها و موسسات
اعتباري دولتي يا
خصوصي

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

بانك مركزي

بدهي بخش دولتي در سال 1398
(محور سمت چپ)

مأخذ :محاسبات تحقيق.

ازسوي ديگر ،مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي نيز در سال  1399حدود  30درصد افزايش يافته
است و به حدود  1063هزار ميليارد تومان رسيده است .در جدول  10ميزان مطالبات دولت و شرکتهاي
دولتي به تفكيك و براي اسفند سالهاي  1398و  1399ارائه شده است.
جدول  .10مطالبات دولت و شرکتهای دولتي

(هزار ميليارد تومان)

عنوان

پايان سال 1399

پايان سال 1398

مطالبات دولت

385

227/7

مطالبات شرکتهاي دولتي

678/8

582/7

مجموع مطالبات

1063/8

810/4

مأخذ :همان.

 5-1تبيين وضعيت بازار اوراق بدهي دولت در سال 1399
دو مشخصه قابلتوجه در رابطه با بودجه سالهاي  1398و  ،1399کسري بسيار باالي آنها و تأمين آن
از طريق انتشار اوراق بدهي است .در سال  1398از مجموع  175هزار ميليارد تومان کسري بودجه،
حدود  82هزار ميليارد تومان آن از طريق انتشار اوراق بدهي تأمين شد .در سال  1399نيز درمجموع
حدود  200هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي از طرق مختلف منتشر شده و بخشي از کسري بودجه
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عظيم اين سال را پوشش داده است .اين اتفاق در تاريخ اقتصاد ايران بيسابقه بوده و توجه آحاد اقتصادي
را به مسئله بدهيهاي دولت و بازار اوراق بدهي جلب کرده است .درنتيجه اين اتفاق ،اندازه بازار اوراق
بدهي دولت از حدود  130هزار ميليارد تومان در ابتداي سال به بيش از دو برابر ،يعني حدود  270هزار
ميليارد تومان در انتهاي سال افزايش يافت.
در جدول  11ارزش و نرخ مؤثر اوراق منتشر شده به تفكيك خريداران آن (بازار سرمايه و بازار پول)
آمده است .همانطور که در جدول مشخص است بازار سرمايه با سهم  63/7درصد ،عمده خريد اوراق را
بهخود تخصيص داده است.
در نمودار  4روند نرخ بازده تا سررسيد اسناد خزانه اسالمي 1به همراه حجم اوراق جديد منتشرشده
(همه انواع اوراق دولتي) رسم شده است .افت و خيزهاي بازار اوراق بدهي هماهنگي زيادي با اتفاقات
بازار پول دارد .همچنين ،انتشار اوراق دولتي نيز اثر قابلتوجهي بر نرخ بازده و بهطور کلي نرخ سود در
اقتصاد ميگذارد .در ادامه به ذکر و توضيح بعضي اتفاقات مهم سال گذشته ميپردازيم.

 .1از آنجا که اسناد خزانه تقریباً هر روزه و در حجم قابلقبولی معامله میشوند ،قیمت روزانه این اوراق قابل اتکا بوده و برای
محاسبه میانگین نرخ سود اقتصاد مناسبتر است.
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جدول  .11ارزش و نرخ مؤثر اوراق منتشر شده در سال 1399

(ميليون ريال)

اوراق نقدی
ماه

نرخ سود
مؤثر(درصد)

بازار پول(درصد)

خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
مجموع
مأخذ :محاسبات گزارش براساس اطالعات بانك مرکزي.

سهم بازار
پول(درصد)

بازار سرمايه

سهم بازار
سرمايه(درصد)

جمع

اوراق غيرنقدی

جمع کل
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نمودار  .4ميانگين نرخ اسناد خزانه در سال ( 1399درصد) -ارزش اوراق منتشره (ميليون ريال)

مأخذ :محاسبات گزارش براساس اطالعات بانك مرکزي.
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 در ابتداي سال  1399به سبب شيوع بيماري کرونا و افزايش محدوديتهاي اجتماعي و اقتصادي
ناشي از آن ،تقاضاي تسهيالت بانكي کاهش قابل مالحظهاي پيدا کرد .از طرف ديگر به سبب برداشت
دولت از صندوق توسعه ملي در انتهاي سال  ،1398پايه پولي به مقدار زيادي افزايش يافت؛ بهطوري که
رشد ماهيانه پايه پولي در بهمن و اسفند  1398بهترتيب به بيش از  4و  7درصد رسيد .در ابتداي سال
 1399نيز شاهد دريافت  27هزار ميليارد تومان تنخواه خزانه توسط دولت از بانك مرکزي (که بهمعناي
رشد مستقيم پايه پولي است) بوديم .اين سه اتفاق در کنار يكديگر موجب ايجاد ذخاير مازاد در بازار
بينبانكي شد .درنتيجه نرخ سود بينبانكي روند نزولي گرفت و تا اواخر ارديبهشت حتي به زير  10درصد
نيز رسيد .نرخ بازده اوراق بدهي نيز به تبع نرخ سود بينبانكي کاهش پيدا کرد.
 در اواسط فروردينماه بانك مرکزي به بانكها اجازه آزادسازي سپرده قانوني مشروط به پرداخت
وام کرونايي به خانوارها و بنگاهها را داد .اين اتفاق اگرچه تأثيري بر پايه پولي نداشت ،اما بهدليل کاهش
تقاضاي ذخاير ،بيش از پيش منجر به کاهش نرخ سود بينبانكي گرديد.
 در تمام مدتي که نرخ سود بينبانكي روند نزولي پيدا کرده بود ،يعني در دو ماه ابتدايي سال،
دولت در بازار حضور نداشت و تقريب ًا هيچ اوراق جديدي منتشر نكرد .از طرف ديگر بانك مرکزي در
ترازنامه خود اوراق دولتي نداشت تا از طريق فروش اوراق ،ذخاير را از بازار بينبانكي جمعآوري کند .اين
درحالي بود که دولت در ماههاي ابتدايي سال به منابع مالي احتياج داشت (به سبب هزينههاي کرونا) و
ميتوانست بهجاي استفاده از تنخواه بانك مرکزي يا منابع صندوق توسعه ،از بازار بدهي تأمين مالي
کند .درنهايت از ابتداي خرداد حراجهاي هفتگي اوراق بدهي دولت راهاندازي شد.
 از اولين حراج اوراق دولت که در  10خردادماه برگزار شد ،هر هفته مقادير قابلتوجهي اوراق
فروخته شد .در ماههاي خرداد و تير مجموعاً بهترتيب  12و  31هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شد و
نرخ سود بينبانكي از زير  15درصد به حدود  19درصد رسيد.
 در  17شهريور بانك مرکزي در اطالعيهاي بانكها را ملزم به نگهداري  3درصد از سپردهها
بهصورت اوراق دولتي کرد .اين الزام باعث افزايش تقاضا براي اوراق دولت شد و تا حدودي بر کاهش
نسبي نرخ سود بينبانكي مؤثر بود.
 در ماه مهر و آبان بهعلت انتظارات تورمي و ساير عوامل داخلي و بينالمللي بازارهاي ارز و مسكن
التهاب بزرگي را تجربه ميکردند .از طرف ديگر دولت حاضر به قبول نرخ باالتر براي انتشار اوراق نبود.
درنتيجه حجم تقاضا هم از سمت بازار پول هم بازار سرمايه با کاهش جدي روبهرو شد .بهطوري که در
مهر و آبان مجموعاً کمتر از  3هزار ميليارد تومان اوراق بهصورت نقدي در بازار فروخته شد .البته در
همين مدت حدود  20هزار ميليارد تومان اوراق بهصورت غيرنقدي (تحويل به طلبكار) منتشر شد.
 از اوايل آذرماه نرخ سود بينبانكي روند کاهشي پيدا کرد ،اما در طرف ديگر عرضه اوراق با حجم
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و نرخ باالتري ادامه پيدا کرد که درنتيجه آن نرخ سود اوراق منتشر شده به باالي  21درصد رسيد.
 در سه ماهه زمستان که روند پرداختهاي دولت بيشتر ميشود (براي مثال پرداختهاي عمراني،
متفرقه و  ،)...عرضه اوراق شدت بيشتري پيدا کرده و نرخ سود باالتري براي انتشار از طرف دولت پذيرفته
شد .حجم اوراق منتشر شده در سه ماه پاياني سال بيش از  66هزار ميليارد تومان بود که  30هزار
ميليارد تومان آن بهصورت غيرنقدي واگذار شده بود .عرضه باال در کنار نبود برنامه مشخصي براي انتشار،
سردرگمي سرمايهگذاران را نيز بهدنبال داشت.
 بهطور کلي در ماههاي پاياني سال تقاضاي نقدينگي در بازار افزايش مييابد ،درنتيجه قابل تصور
است که نرخ سود بينبانكي روند صعودي پيدا کند .افزايش عرضه اوراق در اين ماهها (هم بهصورت
نقدي و هم غيرنقدي) هزينه زيادي براي دولت به بار آورد .درحالي که اين امكان وجود داشت تا منابع
مالي را در طول سال بهصورت هموارتري تأمين نمايد.
با توجه به موارد ذکر شده نكته قابلتوجه اين است که در سال  1399بازار اوراق بدهي عليرغم
منافعي که ميتوانست بهدنبال داشته باشد ،همچنان بهدرستي مديريت نشد و با ضعفهاي بسياري
همراه بود .دو مشكل مهم و اساسي که باعث شد تقاضا براي اوراق دولتي آنچنان که بايد وجود نداشته
باشد ،نااطمينانيهاي موجود و پايين بودن نقدشوندگي اوراق است .از طرفي بهعلت نبود برنامه مشخص
انتشار اوراق ،فعاالن بازار نميتوانستند منابع خود را براي شرکت در حراجها آماده کنند .همچنين با
توجه به وضعيت نامعلومي که در رابطه با رويكرد دولت آينده وجود داشت ،سرمايهگذاران ترجيح ميدادند
منابع خود را بهصورت نقد نگهداري کنند تا با زيان ناشي از تغييرات نرخ سود مواجه نشوند.
شايسته ذکر است که عدم وجود بازارگردان و همچنين عدم تنوع اوراق ،موجب نقدشوندگي پايين
اوراق دولتي شده است .همچنين اين اوراق اغلب با سررسيدهاي بيش از دو سال منتشر ميشوند و
درنتيجه صرف ريسك بااليي دارند .با توجه به نكات مذکور در اين شرايط نميتوان انتظار داشت اوراق
با نرخهايي که دولت تعيين ميکند ،به فروش برسند  .بررسي عملكرد دولت در انتشار اوراق در سال
 1399نشان ميدهد که عالوهبر مشكل هماهنگي بيندستگاهي و تصميمات غلط سياستگذاران ،منعطف
نبودن اوراق دولتي (هم بهلحاظ نرخ و هم بهلحاظ دوره اوراق) منجر به اين شده است که تأمين مالي
دولت با هزينه بيشتري صورت گيرد و همچنين اوراق صرف ًا کارکرد تأمين مالي داشته و مزاياي ديگر
اوراق مانند مديريت ذخاير و نرخ بينبانكي بهصورت کلي کنار برود.
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جمعبندی
در سالهاي اخير با کاهش منابع حاصل از نفت و افزايش بيرويه هزينهها در کنار تداوم بيعملي دولت
براي ايجاد منابع جديد ،کسري بودجه روند افزايشي داشته است .طبق عملكرد مالي دولت در سال
 1399کسري بودجه در حدود  230هزار ميليارد تومان (حدود  40درصد منابع بودجه عمومي) محاسبه
شده است.
يكي از مهمترين عوامل تشديد کسري بودجه در سال  1399بخشنامه شماره  696488سازمان
برنامه و بودجه براي مجوز افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري تا  50درصد در
انتهاي سال  1398بود که منجر به افزايش قابلتوجه هزينههاي حقوق و دستمزد کارکنان دولت در
سال  1399شد.
از آنجايي که افزايش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ايجادکننده يك تعهد پايدار است و کاهش
آن با مقاومتهاي اجتماعي همراه است ،لذا اين اقدام غلط منجر به افزايش کسري بودجه در سالهاي
آتي نيز خواهد شد.
يكي از مجاري اصلي ارتباط اقتصاد با عمليات مالي دولت (که بخشي از آن در بودجه عمومي
منعكس ميشود) نحوه تأمين کسري بودجه است .در سال  1399سه منبع واگذاري اوراق مالي اسالمي،
استقراض از صندوق توسعه ملي و استقراض از بانك مرکزي تأمينکننده کسري بودجه بودهاند.
تأ مين کسري بودجه از محل واگذاري و فروش اوراق مالي اسالمي اگرچه بهترين روش از ميان
گزينههاي فوقالذکر است ولي آسيبهايي نظير افزايش سطح بدهيهاي دولت ،افزايش نرخ سود در
اقتصاد ،افزايش هزينه تأمين مالي دولت و کاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي را بهدنبال دارد.
برداشت از صندوق توسعه ملي در صورت وجود ارز در دسترس موجب از بين رفتن منابع
سرمايهگذاري توسعهاي و بيننسلي خواهد شد و در صورت در دسترس نبودن ارز ،در عمل بهمعناي
استقراض از بانك مرکزي خواهد بود.
استقراض از بانك مرکزي بهدليل تورمزا بودن بدترين منبع تأمين مالي دولت محسوب ميشود ،اما
در سال  1399بهطور مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت انجام شده است .محاسبات کارشناسي نشان
ميدهد که مجموع عمليات مالي دولت در قانون بودجه و خارج آن در سال  1399حداقل منجر به افزايش
 123هزار ميليارد توماني پايه پولي بانك مرکزي شده است.
شايان ذکر است طبق گزارشهاي متعدد مرکز پژوهشهاي مجلس راه صحيح تأمين کسري بودجه
از طريق اصالح ساختار بودجه با هدف تقويت درآمدهاي دولت و مديريت هزينههاست که ابعاد و
روشهاي آن به تفصيل در گزارشهاي مختلف تشريح شده است.
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