اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

مروری بر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال 6931

در سال  3.29 ،6931درصد از رقم منابع عمومی دولت نسبت به بودجه مصوب تحقق یافته که عمدتاً از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای بوده
است .سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت با رشد  520واحد درصدی نسبت به سال  6930به حدود  91درصد رسیده است .در سال ،6931
 .3درصد از درآمدهای عمومی دولت نیز از طریق فروش نفت و فرآورده های نفتی تامین شده که در مقایسه با سال  ،6930حدود  9واحد درصد
کاهش یافته است .تقریباً  61درصد از منابع دولت نیز در بخش هزینه های عمرانی صرف شده که از رقم مصوب بودجه دولت در سال  6931کمتر
بوده است .در ادامه ،به جزئیات گزارش بودجه ای دولت به همراه تحلیلی از برخی از نسبت های بودجه ای پرداخته می شود.

مرداد ماه 7931
تهیه ومیظنت :راحله قریشی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

معاونت بررسی های اقتصادی

بودجه عمومی دولت

مجموع منابع عمومی دولت

مجموع مصارف عمومی دولت

 320هزار میلیارد تومان

 320هزار میلیارد تومان

درآمدهای مالیاتی

 115.8هزار میلیارد تومان
 60.2هزار میلیارد تومان

واگذاری داراییهای مالی

 91.9هزار میلیارد تومان

منابع حاصل از نفت و فرآرودههای نفتی

 92.3هزار میلیارد تومان

واگذاری داراییهای سرمایهای

 53.2هزار میلیارد تومان

 62.7هزار میلیارد تومان
 0.36هزار میلیارد تومان

صفر

واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای

 51.8هزار میلیارد تومان

منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول

167.6هزار میلیارد تومان

درآمدها

242.9هزار میلیارد تومان

هزینه های جاری

 43.9هزار میلیارد تومان

تملک داراییهای سرمایهای

 33.2هزار میلیارد تومان

تملک داراییهای مالی

صفر

جمع مالیاتهای مستقیم

جمع مالیاتهای غیرمستقیم

سایر

 18.7هزار میلیارد تومان

مالیات اشخاص غیر حقوقی دولتی

 3.5هزار میلیارد تومان

مالیات مشاغل

 31هزار میلیارد تومان

سایر

 22.7هزار میلیارد تومان

مالیات بر واردات

 26.9هزار میلیارد تومان

مالیات بر ارزش افزوده

 23هزار میلیارد تومان

.

 5.5هزار میلیارد تومان

سایر

تنخواه گردان

سایر درآمدها

منابع حاصل از ارزش نفت خام

 68.9هزار میلیارد تومان

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

عملکرد بودجه در بخش منابع عمومی دولت
بر اساس قانون بودجه سال  ،6931منابع عمومی دولت (درآمدها ،واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری داراییهای
مالی) ،معادل  91123هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که از این مقدار رقمی معادل  9.5هزار میلیارد تومان طی سال
مذکور محقق شده است .رشد عملکرد منابع عمومی سال  6931نسبت به سال  ، 6930برابر با  6926درصد است که در
مقایسه با رشد عملکرد  6930نسبت به سال  15(6931درصد) ،میزان رشد اسمی عملکرد دولت در بخش منابع کاهش
یافته است.
در بین اجزای منابع عمومی دولت ،بخش درآمدها  ،معادل  6.126هزار میلیارد تومان  ،بخش واگذاری دارایی های
سرمایهای  663هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارایی های مالی  092.هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود که
عملکرد آنها به ترتیب  3.29 ،61.21و  152.هزار میلیارد تومان بوده است .در بخش واگذاری دارایی های مالی میزان
تحقق یافته باالتر از میزان مصوب شده است .حدود  .0درصد از واگذاری داراییهای سرمایهای (معادل  13هزار میلیارد
تومان) مربوط به فروش نفت خام کشور بوده که نسبت به سال  6930تقریباً  .0درصد افزایش یافته است.
جدول  -1عملکرد دولت در بخش منابع عمومی بودجه مصوب سال ( 1396هزار میلیارد تومان ،درصد)
قانون بودجه

عملکرد بودجه

درصد تغییر

6931

6931

نسبت به 6931

درآمدها









واگذاری دارایی های سرمایه ای









واگذاری دارایی های مالی









مجموع منابع عمومی دولت









شرح

میزان تحقق

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

با مقایسه ترکیب منابع عمومی بودجه بر اساس عملکرد دولت در سالهای  6930و  ،6931میزان واگذاری دارایی های
مالی از  ..2.درصد به  6323درصد در سال  6931کاهش یافته است.
در مقایسه با رشد شاخص عمومی بهای کاالها و خدمات  321درصد در سال  ،6931در این سال رشد حقیقی اقالم منابع
عمومی بودجه دولت برای دو جزء درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای ،مثبت بوده است.

9
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معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار  -1ترکیب منابع عمومی بودجه بر اساس عملکرد دولت طی سالهای  1395و 1396
سال 1395

سال 1396

%

%
5%

5%
%

واگذاری دارایی های مالی

واگذاری دارایی های سرمایه ای

%

درآمدها

واگذاری دارایی های مالی

درآمدها

واگذاری دارایی های سرمایه ای

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

مجموع منابع عمومی دولت به همراه اجزای منابع عمومی طی سال های  6936تا سال  ،6930روند صعودی داشته است
ولی در سال  ، 6931میزان واگذاری دارایی های مالی از  1.2.هزار میلیارد تومان  ،به  152.هزار میلیارد تومان کاهش
یافته است ( نمودار .) .
نمودار  -2روند عملکرد دولت در تحقق منابع عمومی بودجه طی سال های  1391تا ( 1396هزار میلیارد تومان)
واگذاری دارایی های مالی

درآمدها

واگذاری دارایی های سرمایه ای

مجموع منابع عمومی دولت
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5




5









منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

درآمدهای مالیاتی دولت در سال  6931رشدی حدود  612.درصد داشته و از  65620هزار میلیارد تومان به  66023هزار
میلیارد تومان در سال  6931رسیده است .میزان رشد مالیاتهای مستقیم  .21درصد و میزان رشد مالیاتهای غیرمستقیم
 .529درصد بوده است .در بین اجزای مالیات های مستقیم ،مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات حقوق کارکنان
بخش خصوصی رشد منفی داشته است و در بین اجزای مالیاتهای غیرمستقیم ،مالیات واردات خودرو رشد منفی حدودا
 0درصد را تجربه کرد .در بخش مالیات بر واردات و حقوق ورودی سایر کاالها میزان درآمد دولت باالتر از میزان
هدفگذاری شده تحقق یافته است.
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جدول  -2عملکرد دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه مصوب سال ( 1396هزار میلیارد تومان ،درصد)
قانون بودجه

عملکرد بودجه

درصد تغییر نسبت

مالیات اشخاص حقوقی
مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی
مالیات بر درآمدها
مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی
مالیات مشاغل
جمع مالیات های مستقیم
مالیات بر واردات
حقوق ورودی سایر کاالها
مالیات واردات خودرو
مالیات بر کاالها و خدمات
جمع مالیات های غیر مستقیم
جمع کل مالیات ها

میزان تحقق نسبت سهم از درآمدهای

1396

1396

به عملکرد 1395

به قانون مصوب

مالیاتی


































































منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

عملکرد بودجه در بخش مصارف عمومی دولت
میزان مصارف عمومی دولت از  .39هزار میلیارد تومان در سال  6930به  9.5هزار میلیارد تومان در سال  6931رسیده
است .عملکرد بودجه در رابطه با مصرف حدود  .19هزار میلیارد تومان هزینههای جاری در سال  6931نشان می دهد
که اگرچه رقم در مقایسه با بودجه مصوب کاهش داشته ولی در مقایسه با عملکرد سال  6930از رشد  6.29درصد
برخوردار بوده است .میزان مصارف دولت در بخش تملک داراییهای مالی علی رغم اینکه به میزان  .درصد نسبت به
سال قبل کمتر شده ولی کماکان اختالف قابل مالحظهای با مقدار هدفگذاری شده دارد .تملک دارایی های سرمایه ای
(هزینههای عمرانی) دولت نسبت به سال  6930رشد  129درصدی داشته اما  1620درصد از بودجه مصوب محقق شده
است .نسبت هزینه های عمرانی دولت به فروش نفت خام در سال  ،6931تقریباً  11درصد بوده؛ در حالی که بر اساس
ارقام بودجه مصوب ،این نسبت حدود  .62.درصد پیش بینی شده بود.
در مقایسه با رشد شاخص عمومی بهای کاالها و خدمات  321درصد در سال  ،6931در این سال رشد حقیقی اقالم
مصارف عمومی بودجه دولت برای جزء هزینههای جاری مثبت و برای سایر اقالم منفی بوده است.
جدول  -3عملکرد دولت در تحقق مصارف عمومی بودجه مصوب سال ( 1396هزار میلیارد تومان و درصد)
قانون بودجه

عملکرد بودجه

درصد تغییر نسبت

میزان تحقق

6931

6931

به سال 6931

(درصد)

هزینه های جاری









تملك داراییهای سرمایهای









تملك داراییهای مالی

















شرح

تنخواهگردان -اعتبارات هزینهای
مجموع مصارف عمومی دولت
منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

0
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با مقایسه ترکیب مصارف عمومی دولت در سال  6930و  ،6931می توان مشاهده نمود که سهم هزینههای جاری از .9
درصد به  .1درصد افزایش یافته ،اما سهم تملک داراییهای مالی و تملک دارایی های سرمایه ای کاهش یافته است.
نمودار  -3ترکیب مصارف عمومی دولت در عملکرد سال  1395و ( 1396درصد)

%

سال 6931

سال 1396

%
%

%
%

5%
7%

7%

هزینه های جاری

هزینه های جاری
تملک داراییهای سرمایه ای (هزینه های عمرانی)
تملک داراییهای مالی
تنخواه گردان -اعتبارات هزینه ای

تملك داراییهای سرمایه ای (هزینه های عمرانی)
تملك داراییهای مالی
تنخواه گردان -اعتبارات هزینه ای

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

بررسی عملکرد مصارف عمومی بودجه طی سالهای اخیر نشان می دهد که طی این سال ها همواره مصارف عمومی
رشد داشته است .میزان رشد سال  6930نسبت به سال های قبل بیشتر بوده است ولی مجددا در سال  6931میزان رشد
مشابه سالهای  ،6936-6931با شیب مالیمی صورت گرفته است.
نمودار -4روند عملکرد بودجه در تحقق مصارف عمومی دولت طی سال های  1391تا ( 1396هزار میلیارد تومان)
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منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

5





هزینه های جاری
تملك دارایی های مالی





مجموع
تملك دارایی های سرمایه ای (هزینه های عمرانی)
تنخواه گردان -اعتبارات هزینه ای

1
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مقایسه نسبتهای بودجهای
مقایسه نسبت درآمد مالیاتی به  GDPکشور طی سال های  6931-6931نشان می دهد حداکثر مقدار این نسبت در
سال  6933و به میزان  321درصد به وقوع پیوسته است .بعد از آن تا  693.نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص
داخلی کاهش یافته تا اینکه در سال  6930به نسبت سال  6933نزدیک می شود .در سال  6931نیز نسبت این نوع از
درآمدهای دولت به  GDPکشور نسبت به سال  6930کاهش یافته است .در کشورهای عضو  ،OECDبه طور متوسط
نسبت درآمدهای مالیاتی به  GDPحدود  9129درصد است .میانگین این نسبت برای اقتصادهای در حال توسعه معادل
 60درصد است .این رقم در کشور ترکیه در سال  .561حدود  .020درصد بوده است.
نمودار  -5نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1396-1386
7



7
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منبع داده ها :بانک مرکزی ج.ا.ا

سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت در سال  6931به  912.درصد رسیده که نسبت به رقم حدود 15
درصدی سال  6939حدود  921واحد درصد کاهش یافته است .البته شایان ذکر است که این نسبت در بودجه مصوب سال
 6931حدود  91درصد پیشبینی شده بود.
مطابق نمودار  ،1طی سالهای  6931-6931بیشترین سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت مربوط به سال
 6939بوده است .روند نزولی این سهم از سال  6939تا سال  6931نشان میدهد توان دولت برای تامین هزینههای خود
از محل مالیات طی سه سال اخیر تضعیف شده است.

.
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نمودار  -6سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه دولت طی سالهای  ،1386-1396درصد
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منبع داده ها :بانک مرکزی ج.ا.ا

سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای  ،6931-6931افزایشی بوده و در سال های
 6935تا  6931شیب نسبتاً تندی به خود گرفته است.
در سال  6931حدود  .9درصد از درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده حاصل شده که از رقم مشابه
در سال  6931کمتر است (نمودار  .).این نسبت در کشورهای عضو  OECDبه طور متوسط بیش از  .5درصد و در
کشور شیلی حدود  1.درصد است (.).561
نمودار  -7سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای  ،1386-1396درصد
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منبع داده ها :بانک مرکزی ج.ا.ا

طی سال های  6931-6931سهم درآمدهای حاصل از مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی دولت بین  923درصد تا
 026درصد نوسان داشته است (نمودار  .)3در سال  6931این نسبت به  923درصد رسیده است.

3
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نمودار -8سهم درآمد مالیات مشاغل از درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای  ، 1386 -1396درصد
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منبع داده ها :بانک مرکزی ج.ا.ا

در سال  ،6931حدود  61درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات شرکتهای خصوصی بوده است( تقریباً 1
برابر مالیات مشاغل) .همانطور که در نمودار  3نشان داده شده است ،این نسبت در مقایسه با متوسط سال های -6931
 6933کاهش یافته است (نمودار.)3
نمودار  -9سهم درآمد مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی از کل درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای  ،1386-1396درصد
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منبع داده ها :بانک مرکزی ج.ا.ا

در سال  ،6931حدود  .3درصد از منابع عمومی دولت از محل نفت و فرآوردههای نفتی تامین شده است .شایان ذکر
است که این نسبت در بودجه مصوب سال  6931حدود  99درصد پیش بینی شده بود .نمودار  65نشان می دهد طی 65

3
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سال اخیر ،تامین منابع بودجه ای دولت از طریق نفت ،در سال های  6933و  6935با افزایش قیمت نفت به اوج خود
رسیده و بعد از آن روند کاهشی داشته است.
نمودار  -10سهم درآمد نفتی از کل منابع عمومی دولت طی سالهای  ،1386-1396درصد
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منبع داده ها :بانک مرکزی ج.ا.ا
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