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 رقم مصوب بودجه در هفت ماهه نخست سال  6931حدود  502هزار میلیارد تومان بوده که در این مدت حدود  8257درصد از منابع و 8951
درصد از مصارف آن محقق شده است.
 کسری بودجه عمومی دولت طی هفت ماهه نخست  6931حدود  651هزار میلیارد تومان است.
 بیشترین رشد عملکرد اجزای منابع در  8ماهه  6931نسبت به  8ماهه  ،6932مربوط به واگذاری داراییهای سرمایه ای (رشد  28درصد) بوده
است .در این مدت درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل  1درصد رشد داشته اند.
 در میان اجزای مصارف بودجه عمومی دولت ،عملکرد تملک دارایی های مالی در 8ماهه نخست  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از
 6برابر افزایش یافته و به  6552هزار میلیارد تومان رسیده است .با این وجود ،میزان هزینه کرد دولت در هزینه های عمرانی نسبتاً پایین بوده
است.
میزان تحقق منابع در  7ماهه  1396نسبت به بودجه

میزان تحقق مصارف در  7ماهه  1396نسبت به بودجه
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مصوب  -درصد
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پرداخت های هزینه ای (جاری)
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واگذاری داراییهای سرمایه ای
واگذاری داراییهای مالی

تملک داراییهای سرمایه ای (پرداخت های عمرانی)
تملک داراییهای مالی
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مقایسه نسبت تملک دارایی های سرمایه ای هفت ماهه نخست سال  1394الی  -1396درصد

1.1

4

عملکرد هفت ماهه 1396

1.2

.8

عملکرد هفت ماهه 1391

1.4

3.9
نسبت تملک داراییهای سرمایه ای به فروش نفت خام

عملکرد هفت ماهه 1394

نسبت تملک داراییهای سرمایه ای به پرداخت های هزینه ای

 در هفت ماهه نخست  ،6931در مقایسه با مدت مشابه دو سال گذشته ،سهم کمتری از درآمدهای نفتی به پروژههای عمرانی
اختصاص یافته است ( 6درصد) .در حالی که بر اساس بودجه مصوب ،این نسبت باید بیش از  86درصد باشد.
 نسبت تملک داراییهای سرمایهای به پرداختهای هزینهای در هفت ماهه نخست سه سال متوالی قبل نشان میدهد ،طی سه سال
گذشته الویت دهی دولت در هزینهکرد برای پروژههای عمرانی در مقایسه با هزینههای جاری کاهش پیدا کرده است.

مقایسهدرآمدهایمالیاتیدولتدرهفتماهه1396ودرصدتحققآن
هزار میلیارد تومان
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عملکرد هفت ماهه  1396مصوب هفت ماهه 1396
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 از کل درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه نخست سال  6351 ،6931درصد به مالیات مستقیم و  2056درصد به مالیات غیرمستقیم مربوط
میشود.
 در بخش مالیات های مستقیم ،میزان تحقق عملکرد دولت نسبت به مصوب بودجه  8ماهه نخست سال  6931حدود  70درصد بوده است.
 درآمد دولت از مالیات های مستقیم در  8ماهه نخست سال  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  1درصد کاهش یاقته است.
 درآمد دولت از مالیات های غیرمستقیم در  8ماهه نخست سال  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود  69درصدی داشته و به 5152
هزار میلیارد تومان رسیده است .این میزان حدود  82درصد از مصوب بودجه در مالیات های غیرمستقیم را به خود اختصاص می دهد.
مقایسهدرآمدهایمالیاتیاستانتهران-درصد
درصدتحققنسبتبهمصوب 

رشدعملکرد

هفتماهه  1396هشتماهه  1396هفتماهه1396

9.1





جمعدرآمدها
درآمدهایمالیاتی(مستقیموغیرمستقیم)
مالیات های مستقیم
مالیات های غیرمستقیم
سایردرآمدها
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هشتماهه1396
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 در استان تهران ،درآمدهای دولت از مالیات مستقیم در هفت ماهه سال  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  258درصدی و در
هشت ماهه  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  259درصدی داشته است.
 درآمدهای دولت از مالیات غیرمستقیم استان تهران در هفت ماهه  6931رشد  6153درصدی و در هشت ماهه  6931رشد  6655درصدی
را نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته است.
مقایسههزینههایاستانتهران-درصد 
رشدعملکرد

درصدتحققنسبتبهمصوب 

هفتماهه  1396هشتماهه  1396هفتماهه1396

هشتماهه1396

اعتباراتتملکداراییهایسرمایهای-استانی













اعتباراتتملکداراییهایمالی

-

-

-

-

اعتباراتهزینهایاستانی

 عملکرد اعتبارات هزینه ای استان تهران در هفت ماهه سال  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  65درصد رشد داشته است .در
هشت ماهه  6931این رقم با رشد  6955درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود مواجه شده است.
 تملک دارایی های سرمایه ای در استان تهران در هفت ماهه و هشت ماهه نخست سال  6931به ترتیب با کاهش 9درصدی و 6057
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود مواجه شده است.

منابع :بانک مرکزی ج.ا.ا و نمایار ماهانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهیهکننده:طاهرهکریمیدستنایی 
آذرماه1396
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