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 :مساله اصلی گزارش

کشور در طول   ی ها و درآمدها  نه یدولت، نشانگر هز  ی سند مال  ن یبه عنوان مهمتر انه ی بودجه سال

قرارداده است،   ر ی را تحت تاث ا یدن  ی اقتصاد همه کشورها  با یکه تقر  روس ی باشد. کروناو ی م کسالی

 ؟ خواهد داشت  یر یبر اقتصاد ما چه تاث
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور 1399 کلیات بودجه

 میلیون میلیارد ریال  20.267: 99رقم بودجه 

 میلیون میلیارد 6.498بودجه عمومی: 

 میلیون میلیارد 14.363بودجه شرکت های دولتی: 

 

 ی بودجه عمومی متغیرهای اصلی درآمد

 هزار میلیارد تومان 200مالیات: حدود 

 هزار میلیارد تومان  120واگذاری دارایی مالی: 

 هزار میلیارد تومان  45واگذاری دارایی سرمایه ای: 

 میلیارد تومانهزار  50فروش اموال: 
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 مقدمه:

  ی ژگ یو بودجه، آیینه ای از منابع و مصارف کشور در یک سال می باشد لذا از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 که  شده ذکر درآمد عنوان به یمنابع باشد.می دولت بودجه یکسرواقعی نبودن درآمدها و  99 سال بودجه یاصل

  کنترل  و کاهش با دیبا دولت که است یحال در نیا است، دشوار اریبس امروز طیشرا در هاآن  شدن وصول تیقابل

  رسد ی م نظر به اما دهد، کاهش را خود بودجه یکسر گرید یسو  از یوربهره  شیافزا و سو کی  از خود یهانه یهز

است، اما   اد یز  اریدولت بس ی هانه یدر حال حاضر هز .است امده ین 99 سال  بودجه در ملموس صورت به  ی موارد نیچن

و متعاقب آن دولت   شودیم  انیبودجه نما  یمعلوم است که کسر  یزمان  نیروبرو بوده، در چن  یدرآمد با افت محسوس

دشوار    اریامروز بس  طیها در شرا تحقق آن   تیکه قابل  شودیم   یهابودجه، متوسل به درآمد   ی کسر  ن یپنهان کردن ا  ی برا

 . رسدی به نظر م

در کشور، ضروری است تا تاثیر این شرایط را بر بودجه بررسی   19ز ویروس کوید در شرایط پیش آمده ناشی ا 

 نموده و راهکارهای الزم اتخاذ گردد.

 

 

 ابعاد و ساختار بودجه کشور

ساختار بودجه کشور از دو قسمت درآمدها و هزینه ها تشکیل شده است که در شرایط عادی با هم برابر هستند.  

حدود    (میلیون میلیارد ریال 17)میلیون میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته    20کشور حدود    1399بودجه سال  

درصد( مربوط به بودجه شرکت های    70میلیون میلیارد از بودجه کشور )حدود    14درصد رشد داشته است. حدود    18

ارد ریال مربوط به بودجه  میلیون میلی  6و  که صرف هزینه های مرتبط با همان شرکت های دولتی می گردد  دولتی است  

 عمومی دولت است. 
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  منقول  ریغ و  منقول اموال یواگذار  قیطر  از را  یتومان اردیلیم هزار  50 حدود درآمد دولت ندهیآ سال  بودجه در

بسیار دور از انتظار   هر دو موردکه تحقق  ،است کرده ذکر هزار میلیارد تومانی از محل مالیات 195و درآمد  یدولت

هزار میلیارد تومان منفی است )به عبارتی   106با این حال و در صورت تحقق درآمدها، تراز عملیاتی دولت  است؛

  هزینه های جاری دولت بیش از درآمدهای آن است(.

تومان حساب باز کرده است. دو سوم   اردیلیهزار م 124/ 7 زانیبه م یمال یهایی دارا یدولت از مجموع واگذار 

تومان   اردیلیهزار م 80که معادل  دیآی به دست م یو اسالم ی انواع اوراق مال ی فصل، از فروش و واگذار نیاز منابع ا 

تومان بوده که   اردیلیهزار م 50انتشار اوراق معادل  یبوده است. البته طبق برنامه ششم توسعه سقف مجاز دولت برا

با توجه به راه اندازی و استفاده از   تومان سبقت گرفته است. اردیلیهزار م 30 زانیسقف به م نی ، از ا99 بودجه حهیال

  ساز و کار عملیات بازار باز، دولت حساب ویژه ای بر روی منابع ناشی از واگذاری دارایی های مالی کرده است. 

هزار میلیارد تومان در منابع    30که مبلغ  است ی ملمتعلق به صندوق توسعه  ،یمال  یهاییبخش مهم فصل داراهمچنین 

 حساب شده است.

بودجه عمومی

30%
بودجه شرکت 

های دولتی

70%

بودجه کشور

بودجه عمومی

بودجه شرکت های دولتی
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داده    شنهادیدالر را پ  52هر بشکه    متیبشکه نفت با قیک میلیون  دولت صادرات روزانه    ، 99بودجه سال    حه یدرال

  رسدی دالر م  ون یلیم 26باشد درآمد روزانه فروش نفت به  ییاعداد و ارقام نها ن یکه ا  ی درصورت ب یترت نی است. بد

 .شودی دالر م  اردیلیم 9.5سال حدود  کی که در 

تومان   اردیلیهزار م 67حدود  ندهیاز بودجه سال آ ی عمران  یهاصورت گرفته سهم طرح  یبراساس برآوردها

 دارد.  یتومان اردیلیم هزار 7رشد  یجارسال  ی تومان اردیلیهزار م 60خواهد بود که نسبت به رقم 

تومان آن به   اردیلیهزار م 186شده است که  ینیبشی پ 99سال  یآشکار برا  ارانهیتومان  اردیلیهزار م 302حدود 

که از محل حذف   ییدرآمدها رسدی به نظر م بیترت نی. بدشودی م عی ها توزخانواده  انیم یرنقدیو غ یصورت نقد

 خواهد شد.   عی تمام آن بازتوز  باًیو تقر  شودی نم   دهید  ولتد   یدر بودجه عموم  شودی حاصل م  یپنهان و نقد   یهاارانه ی

 

 

 

 

 

درآمدها هزینه ها
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 تاثیرات کرونا بر سمت درآمدهای دولت

 تاثیرات منفی (1

پیش بینی  99بودجه ای که دولت از محل فروش نفت در سال  فروش نفت:میزان و قیمت کاهش  •

درصد منابع بودجه را به خود تخصیص می دهد.   10هزار میلیارد تومان است که حدود  45کرده است رقم 

سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته است اما به هر حال یک متغیر  1399هر چند که در بودجه سال 

و   افتیدرصد کاهش  63سال گذشته در مجموع  ک ی ی ط ران یا  نیشکه نفت سنگهر ب متیقاساسی است. 

دالر در هر بشکه و نیز کاهش   23کاهش قیمت نفت به حدود  .دیسال گذشته رس 21حد در  نیترن ییبه پا

خیر، ترین حد در ده سال ا به کم   (دومین اقتصاد دنیاچین )به عنوان  تقاضای آن بواسطه کاهش رشد اقتصادی  

حدود   99هر بشکه نفت در سال  متیقمدهای ارزی کشور را با محدودیت جدی مواجه خواهد کرد. آدر

هزار بشکه نفت در سال    590با اتکا به فروش روزانه    یدالر   اردیلیم  10.7درآمد    و  برآورد شده استدالر    50

  ی جهان یکرونا و کاهش تقاضا روسیو وعیاست که با ادامه ش یطیدر شرا  نی ا  صورت گرفته است. 1399

دالر   اردیلیم 5.3و به زحمت به  شودی درصد مواجه م 50از  شیب ی با کسر تواندی درآمد م ن یا نینفت، تام

 . دیخواهد رس

از طرف دیگر با فراگیر شدن رکود   صادرات کاالهای پتروشیمی و پاالیشگاهی:کاهش میزان  •

گریبان بخش مالی و بخش   2007اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بحرانی شاید شدیدتر از بحران سال  

را خواهد گرفت. در این صورت عالوه بر کاهش تقاضای نفت، تقاضا برای کاالهای   جهان واقعی اقتصاد

کاهش خواهد یافت و این به معنی از دست رفتن    نیز   اتی ایران بویژه در بخش پتروشیمی و پاالیشگاهیصادر

درآمدهای ارزی برای تامین کاالی اساسی از یک طرف و کاهش درآمد مالیاتی دولت به علت کاهش  

ای فروش و سود شرکت های فعال در این حوزه از طرف دیگر است. بطور کلی کاهش سطح فعالیت ه

اقتصادی هم از طریق کاهش درآمد های دولت مانند مالیات بر عملکرد شرکت ها و مشاغل و هم از طریق  

 های دولت مانند اعطای تسهیالت ارزان قیمت، بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش هزینه 

در   دولت یاتکا نیشتریب :ناشی از تعطیلی فعالیت کسب و کارها  کاهش درآمدهای مالیاتی •

  ی اتیتومان درآمد مال اردیلیهزار م 195حدود  ندهیودجه سال آدر ب است. یاتیمال یبه درآمدها  بودجه

از دست رفتن بازار شب عید برای بخش تولیدی و خدماتی کشور هزینه های جبران  . کرده است ینیبشیپ
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ثیر این کسادی بر بودجه کشور بویژه بخش  ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. اگر این روند مدیریت نشود تا

دولت از راه   بودجهمنابع کل از  %35 ،1399درآمدهای آن غیر قابل انکار خواهد بود. بنا بر بودجه سال 

از دست رفتن گردش مالی اسفند ماه   .(ومانهزار میلیارد ت 198درآمدهای مالیاتی تامین می شود ) هادرآمد

( دولت از بخش قابل توجهی از منابع درامدی خود محروم  ومانتهزار میلیارد  80و ایام سال نو )در حدود 

هزار میلیارد تومان   83خواهد کرد. بویژه اینکه سهم مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده در این میان 

درصد درآمدهای مالیاتی   20برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به شیوع کرونا حداکثر    است.

   محقق خواهد شد فلذا در اینصورت با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد گردید.

 

 تاثیرات مثبت: (2

پخش   یشرکت ملاساس اطالعات  برکاهش مصرف بنزین داخلی و امکان صادرات آن:  •

بوده  تریل ونیلیم 44، 99ماه سال  نیروز اول فرورد 15در  نی روزانه بنز عیتوز نیانگیم ،ینفت یهافرآورده 

آمار کاهش    ن یا  نی شده بود. بنابرا   ع یتوز   ن یبنز  تریل  ون یلیم  94سال گذشته    نیفرورد  یی روز ابتدا  15است. در  

دولت می تواند مازاد بنزین مورد نیاز را به   .دهدی را نشان م 99در سال  نی مصرف بنز یتریل ونیلیم 50

میلیون لیتر در نظر بگیریم   110کشورهای همسایه با قیمت جهانی صادر نماید. و اگر ظرفیت تولید بنزین 

 ون لیتر امکان صادرات خواهد داشت. میلی 60حدود 

حصوالت بهداشتی  با توجه به نیاز روز افزون به مواد و م تولید و فروش محصوالت بهداشتی: امکان  •

می توان    در کشور و همچنین سایر کشورهای منطقه و با توجه به ظرفیت تولید محصوالت بهداشتی در کشور 

توان کشور را در این حوزه جهت دهی نمود. همانطور که در حال حاضر بسیاری از خیاط خانه ها در کشور  

ینی و با اعطای مجوزهای مورد نیاز توسط  اند می توان از طریق مکانیسم معشروع به تولید ماسک نموده 

دولت، کارگاه های کوچک خانگی و منطقه ای در حوزه تولید محصوالت بهداشتی راه اندازی کرد و تولید  

 است در مقیاس وسیع تولید گردد.این محصول را که با استقبال در جامعه جهانی 
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 تاثیرات کرونا بر سمت هزینه های دولت

کرونا بخش هزینه ای بودجه را نیز    کرونا: فعالیت های درمانی    ولت ناشی از افزایش هزینه های د •

دالر است. در ایران   17تحت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر هزینه تست کرونا در کشور چین حدود 

میلیون تومان و در بخش    2هزینه درمان هر بیمار کرونایی بطور عادی    تست کرونا و درمان آن رایگان است.

   میلیون تومان است.  4مراقبت های ویژه برابر 

هزینه تامین تجهیزات بهداشتی، ضد عفونی   افزایش هزینه های مقابله با شیوع کرونا در کشور: •

زء هزینه هایی است که ناشی از  جکردن اماکن و فضا ها، اقدامات کنترلی در ورودی و خروجی شهر و ... 

 . بحران کرونا بر دولت تحمیل شده است

از طرف دیگر کسادی فضای   افزایش هزینه های دولت ناشی از حمایت از کسب و کارها:  •

هزار    100درصد بودجه امسال یعنی حدود   20ها را به دنبال خواهد داشت.  اقتصادی، وابستگی بیشتر به یارانه

هزار میلیارد تومان بعنوان وام یا تسهیالت ارزان قیمت   100ث کرونا تخصیص داده شد. میلیارد تومان به بح 

اند قرار خواهد گرفت. البته تسهیالت بیش از این رقم است و برای نمونه، در  به افرادی که دچار مشکل شده 

  .ایمند ماهه داده زمینه مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و گاز هم مهلت چ

هزار    5میلیون خانوار و همچنین    4میلیون نفر و تسهیالت برای    3هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به    8

هزار میلیارد تومان تسهیالت    75    .داده خواهد شد میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص  

 د.گیرب و کارهای تحت فشار قرار میدر اختیار کس  درصد 12ساله با نرخ   2ارزان قیمت و اقساط 

 

 پیشنهادات و راهکارها

با مشکل مواجه خواهد شد؛   نیز در شرایط فعلی هزینه های جاری کشور افزایش یافته است و مطمئنا درآمدهای آن 

  1399بودجه در سال    یاتیتراز عمل،  بر اساس قانون بودجه مصوب  شرایط خوبی نخواهد داشت.  1399لذا بودجه سال  

همه   . دهدی آن را نم  نهیدولت کفاف هز یدهد درآمدها  ی عدد نشان م ن یاست. ا منفی تومان  اردیلیهزار م 106برابر 

ظاهرا دولت برای جبران کسری بودجه خود می خواهد  این موارد تراز عملیاتی بودجه کشور را منفی تر خواهد کرد.  

هزار میلیارد تومان( دریافت نماید. اما با   50میلیارد دالری )معادل  5سهیالت تپول  یالملل  نیصندوق ب از صندوق 

توجه به اینکه تسهیالت صندوق بین المللی پول در صورت پذیرش سیاست های صندوق اعطاء می گردد، کارشناسان  
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بود. با همه این   و هستند و مطمئنا به صالح کشور نخواهد بوده اند فاقتصادی همواره با دریافت تسهیالت مخال

 گردد:برای اصالح وضعیت بودجه راهکارهای زیر پیشنهاد می مالحظات و با توجه به ظرفیت های باالی کشور، 

از حد مصرف مسافرت و   شیرا افت ب  یناخالص داخل   دیافت تول  اصلیعلت  می توان    توسعه گردشگری: •

فراهم کردن فرصت   اعالم کرد. ترف یضع یگذار ه ی و سرما یمال ی آن بر بازارها یمنف ریو تأث سم یتور

گردشگری یک هفته ای در ایام تابستان از طریق اعالم تعطیالت یک هفته ای بخش دولتی و اعطای مشوق  

هایی جهت انجام سفرهای گردشگری در کشور جهت بهبود وضعیت کسب و کارهای خدماتی و  

در بخش هتلداری و توریسم   م در این حوزه باشد.می تواند به عنوان یک راهکار مه گردشگری در کشور

در قالب   یو هتلدار یفروش خدمات گردشگر دولت می تواند از طریق ایجاد ابزارهای مالی جدید جهت 

 به بخش خصوصی کمک نماید.  معامله اریاخت یو ابزارها  یآت ی قرارداد ها

ت اقتصادی جامعه امری ضروری  ادامه حیات کسب و کارها برای تداوم حیا حمایت از کسب و کارها: •

است. لذا امروز نیازمند این راهبرد هستیم که با حداکثر توان از کسب و کارها حمایت کنیم. زیرا با چرخش  

با کسب و کارهاست که امکان پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت مالیات، بیمه  و ... امکان پذیر است. 

با    سه یدر مقا  یدر بخش خصوص  اتیمال  ریچشمگ  ش یمتوجه افزا  99به درآمد دولت در بودجه    ترقیدق  ینگاه

  اتیاما در مقابل مال افتهی ش ی% افزا 6دولت  یاشخاص حقوق  اتی. به طور مثال  مالمشویی م یبخش دولت

  ش، یافزا  %6  یبخش دولت  رکنانبر درآمد کا  اتیکرده است. مال  دایپ  شی % افزا27  یدولت  ریغ  یاشخاص حقوق

کاهش موانع  است.  افته ی ش ی% افزا50بر مشاغل  اتی% و  مال32 یبر درآمد کارکنان بخش خصوص  اتیمال

  ی در کشورها   یخدمات تخصص  یابیو بازار   یتخصص  یو کاهش موانع صادرات کاالها   یکسب و کار داخل

 نیز می تواند به کسب و کارها کمک نماید.   یبخش خصوص تیفعال یبرا هیهمسا

  70همانطور که در ابتدای گزارش بیان شد، حدود  استفاده از منابع بودجه شرکت های دولتی: •

درصد منابع بودجه در قالب منابع شرکت های دولتی است که صرف همان شرکت ها می گردد و معموال  

از منابع موجود در  شرایط خاص کشور پیشنهاد می گردد  در بودجه مورد بررسی قرار نمی گیرد. با توجه به 

 استفاده گردد. شرکت های دولتی جهت پرداخت هزینه های جاری دولت

استفاده از ساز و کارهای تامین مالی منطقه ای و بین المللی در موضوعات مربوط به هزینه   •

بتنی بر عقیده است لذا طرفداران  نظر به اینکه انقالب اسالمی یک انقالب ایدئولوژیک و م :های عمرانی
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متعددی در سطح دنیا دارد که تمایل دارند به این نگاه کمک نمایند. شبکه تامین مالی منطقه ای و بین المللی  

 می تواند راهکاری جهت کاهش کسری بودجه و انجام طرح های عمرانی مورد نیاز با مشارکت آنها باشد. 

هر   : دولت از طریق کاهش هزینه های غیر مورد نیازکاهش هزینه های عمومی و جاری  •

ساله مجموعه ای از فعالیت های غیرضرور در کشور توسط مجموعه های دولتی انجام می گردد که بایستی 

 در شرایط فعلی با توجه و دقت بیشتری این منابع هزینه گردد.

با   :رهای هدفراه اندازی پاالیشگاه های کوچک و فروش محصوالت پاالیشگاهی در کشو •

توجه به تحریم کشورمان در فروش نفت، الزم است محصوالت مشتق از نفت که قابلیت رصد و کنترل ندارد  

و قابلیت تحریم ندارند در مصدر تولیدات قرار گیرد و محصوالت تولیدی که دارای ارزش افزوده بیشتری  

اضر امکان فروش آن در منطقه وجود  بهترین محصولی که در حال حهستند به کشورهای هدف فروخته شود.  

 دارد بنزین و گازوئیل می باشد.

حوزه    :توسعه کسب و کارها در حوزه پایین دست پتروشیمی و صادرات آنها به سایر کشورها •

پایین دست پتروشیمی دارای پتانسیل باالیی است که بایستی توان تکنولوژیک کشور در آن ارتقاء یابد و  

 اخل و هم در خارج کشور وجود دارد.بازار مناسبی هم در د 

• ... 
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