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بررسی تطبیقی الیحه بودجه سال  1398با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه

مقدمه
تعاریف مربوط به قانون و الیحه بودجه و همچنین ساختار اجزای تشکیل دهنده آن در گزارش «بررسی تطبیقی الیحه
بودجه سال  1397با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه» ارایه شده است .در این گزارش ابتدا به بررسی ارقام کلی مندرج در الیحه
بودجه  1398پرداخته و در ادامه عملکرد  7ماهه نخست بودجه عمومی سال  1397ارزیابی میشود .در بخش دوم و سوم به
بررسی اقالم عمده سرفصل «واگذاری دارایی مالی» و « تملک دارایی سرمایهای» پرداخته شده است .هدف از ارایه بخشهای
مذکور ،پیوند مستقیم اقالم این دو سرفصل با بازار سرمایه کشور است .در ادامه به بررسی جایگاه بازار سرمایه در الیحه بودجه
 1398پرداخته و در پایان جمعبندی و نتیجهگیری ارایه می شود .رویکرد گزارش حاضر ،رویکرد تطبیقی میباشد .در واقع
ارقام الیحه بودجه  1398با ارقام قانون و الیحه بودجه سال  1396مقایسه میشود.
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 -1مروری کلی بر الیحه بودجه 1398
بررسی ارقام کلی سرفصلهای الیحه بودجه  1398نشان میدهد که ساختار کلی قانون مذکور نسبت به قوانین بودجه
سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته است .البته همانند الیحه بودجه  ،1397در بخش مصارف ،هزینههای صرف شده از
محل درآمدهای اختصاصی دولت به دو دسته مصارف هزینهای و مصارف سرمایهای تقسیم شده که این امر بیانگر شفافسازی
دولت در مصرف درآمدهای اختصاصی خود است .1بررسی سرفصلهای الیحه بودجه  1398نشان میدهد که منابع و مخارج
بودجه در سال آتی نسبت به الیحه و قانون بودجه سال  1397به ترتیب در حدود  42/54و  39/32درصد افزایش یافته است.
با بررسی جزئیتر الیحه بودجه  1398مشاهده میگردد که بودجه عمومی دولت نسبت به قانون بودجه سال  1397در حدود
 7/98درصد افزایش یافته است .از اینرو نظر به پیشبینی تورم باالی  10درصدی در سال  ،1398رشد  7/98درصدی بودجه
عمومی بیانگر اعمال سیاست انقباضی مالی دولت در سال آتی است .البته پیشبینی رشد  51/91درصدی «منابع و مصارف
شرکتهای دولتی  ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» نسبت به قانون بودجه  1397و رشد  56/61درصدی نسبت
به الیحه بودجه  1397با توجه به شرایط اقتصادی سال آتی قابل توجه است .جدول ( )1سرفصلهای اصلی الیحه بودجه سال
 1398را در مقایسه با قانون و الیحه بودجه  1397نشان میدهد .در بخش منابع بودجه عمومی ،بیشترین رشد متعلق به
سرفصل «واگذاری داراییهای سرمایهای» است .مبلغ پیشبینی شده در سرفصل «واگذاری داراییهای سرمایهای»  148هزار
میلیارد تومان میباشد که نسبت به قانون بودجه  1397رشد  37/63درصدی و نسبت به الیحه بودجه  1397رشد 38/92
درصدی داشت .از آنجایی که مهمترین جزء این سرفصل مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و درآمدهای نفتی است ،رقم
پیشبینی شده برای این جزء در الیحه بودجه  1398بالغ بر  142هزار میلیارد تومان میباشد که نسبت به قانون بودجه سال
 1397رشد  41درصدی را داشته است .با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت خام در قانون بودجه  1397و الیحه بودجه
 1398در حدود  55دالر پیشبینی شده ،به نظر میرسد رشد درآمد ناشی از فروش نفت به دلیل رشد  48درصدی نرخ تسعیر
ارز است و تغییر محدودی در حجم تولید و صادرات نفت وجود دارد .نرخ دالر در الیحه بودجه  1398در حدود  5700تومان
پیشبینی شده است .این در حالی است که این نرخ در قانون بودجه  1397در حدود  3850تومان پیشبینی شده است.
برخالف رشد قابل توجه سرفصل «واگذاری داراییهای سرمایهای» ،رقم سرفصل « درآمدهای عمومی » در الیحه بودجه
 1398در حدود  208/7هزار میلیارد تومان میباشد که نسبت به قانون بودجه سال  1397در حدود  3/21درصد افت و
نسبت به الیحه بودجه  1397در حدود  7/90درصد رشد داشته است .مهمترین جزء این زیرگروه ،درآمدهای مالیاتی میباشد
که رقم آن در الیحه بودجه  1398در حدود  153/6هزار میلیارد تومان میباشد که نسبت به قانون بودجه  1397رشد 8
درصدی داشته است.
در الیحه بودجه  1398منابع حاصل از سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» در حدود  51هزار میلیارد تومان پیشبینی
شده است که نسبت به مبلغ مصوب در قانون بودجه  1397در حدود  19/1درصد افت داشته است .همچنین افت 25/09
درصدی منابع این سرفصل نسبت به الیحه بودجه  1397بیانگر عدم تمایل دولت به افزایش منابع بودجه عمومی از محل این
سرفصل است .به عنوان نمونه منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی که در قانون بودجه  1397در حدود  14/4هزار
 1در قوانین بودجه سنواتی سالهای پیش از  ،1397تنها یک رقم تحت عنوان « از محل درآمدهای اختصاصی دولت» در جدول اصلی قانون بودجه وجود داشت،
اما در الیحه و قانون بودجه سال  1397و  1398این بخش به دو زیرگروه تقسیم شده است.
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میلیارد تومان پیشبینی شده بود در الیحه بودجه  1398مبلغی برای آن در جداول اصلی (بجز رقم  )1پیشبینی نشده است.
همچنین در متن اصلی الیحه بودجه بودجه  1398اشاره صریحی به مبلغ آن نشده است .همچنین افت  86درصدی منابع
حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی ،کاهش  4/8درصدی منابع حاصل از از دریافت اصل وامها و کاهش  46/67درصدی
منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی از مهمترین دالیل کاهش رقم سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» نسبت به قانون
بودجه  1397بود.
درمجموع با توجه به سه سرفصل فوق ،منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال  1398در حدود  408هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده است که نسبت به قانون بودجه  1397رشد  5/57درصدی و نسبت به الیحه بودجه  1397در حدود 10/78
درصد افزایش یافته است .افزایش سهم درآمدهای نفتی از  23درصد به  30درصد از بودجه عمومی دولت بیانگر افزایش
وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
سرفصل مربوط به «درآمدهای اختصاصی دولت» که در حدود  71هزار میلیارد تومان میباشد ،نسبت به قانون بودجه 1397
رشد  24/25درصدی را نشان میدهد .رشد این سرفصل نسبت به الیحه بودجه سال  1397در حدود  24/71درصد بوده است.
در مجموع بودجه عمومی دولت  478/6هزار میلیارد تومان میباشد که نسبت به قانون و الیحه بودجه سال  1397به ترتیب
با رشد  7/98و  12/64درصدی همراه بوده است.
سرفصل مربوط به « منابع شرکتهای دولتی  ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها » رشد  51/91درصد را نسبت
قانون بودجه  1397و  56/61درصد نسبت به الیحه بودجه  1397نشان میدهد .این سرفصل در حدود  75درصد از منابع
کل بودجه را تشکیل میدهد.
در بخش مصارف ،بیشترین رشد (به ترتیب با رشد  31/3و  31/63درصد نسبت به قانون و الیحه بودجه  )1397متعلق به
سرفصل «هزینههای اختصاص یافته از محل درآمدهای اختصاصی دولت» و کمترین رشد متعلق به سرفصل «تملک داراییهای
مالی» (به ترتیب با افت  18/79و  19/84درصد نسبت به قانون و الیحه بودجه  )1397است .هزینه مربوط به سرفصل «تملک
داراییهای مالی» در حدود  25هزار میلیارد تومان میباشد که نسبت به الیحه و قانون بودجه  1397افت محسوسی را نشان
میدهد .بخش عمدهای از زیر بخشهای سرفصل «تملک داراییهای مالی» ،دو بخش «بازپرداخت اصل وامهای خارجی و
تعهدات» و «بازپرداخت اصل اوراق مالی» میباشد .با بررسی این سرفصل مشاهده میگردد که بخش عمدهای از منابع درآمدی
دولت جهت بازپرداخت بدهیهای مربوط به سالهای اخیر بهویژه بدهیهای ناشی از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه
میباشد .از سوی دیگر با توجه به رشد  14/29درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی ،دولت
کماکان به استفاده از انواع اوراق بدهی برای تأمین مالی خود در سال آتی نیز ادامه میدهد .مبلغ پیشبینی شده برای
هزینههای عمومی در حدود  321هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه  1397با رشد  9/3درصدی همراه بوده
است .با توجه به انتظار تورم دو رقمی در سال  ،1398به نظر میرسد دولت تمایل به کاهش محسوس هزینههای جاری دارد.
البته حدود  30درصد هزینهه ای عمومی مربوط به بخش جبران خدمات کارکنان است که پیشبینی رشد  20درصدی برای
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آتی منظور شده است.
مبلغ پیشبینی شده برای تملک داراییهای سرمایهای که به عنوان بودجه عمرانی تلقی میگردد در حدود  62هزار میلیارد
تومان است که نسبت به قانون بودجه  1397با رشد ناچیز  0/03درصدی همراه بوده است .با توجه به انتظار تورم دو رقمی
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در سال  ، 1398مبلغ حقیقی تخصیص یافته به بودجه عمرانی کاهش یافته است .از اینرو به نظر میرسد با افت مبلغ تملک
دارایی مالی و رشد ناچیز در تملک دارایی سرمایهای ،دولت درنظر دارد رشد  6درصد منابع عمومی خود را صرف هزینههای
عمومی افزایش یافته کند.
در مجموع مصارف بودجه عمومی (مصارف عمومی به همراه هزینههای اختصاصی) در قانون بودجه  1398در حدود 479
هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که با رشد  7/98درصدی نسبت به قانون بودجه  1397و رشد  12/64درصدی نسبت به
الیحه بودجه  1397همراه بوده است.
سرفصل مربوط به « مصارف شرکتهای دولتی  ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها » رشد  51/91درصدی را نسبت
قانون بودجه  1397و  56/61درصدی را نسبت به الیحه بودجه  1397نشان میدهد.
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(میلیون ریال)

جدول  :1سرفصلهای الیحه و قانون بودجه  1397و 1396
سال 1398

سال 1397
منابع
الیحه

مصارف
مصوب

منابع

مصارف

درآمدها

2,086,755,000
()-3/21( )7/9

هزینهها

3,206,909,041
()9/30( )16/01

واگذاری داراییهای
سرمایهای

1,480,382,001
()37/63( )38/92

تملک داراییهای
سرمایهای

الیحه

مصوب

درآمدها

1,934,024,672

2،155،850،820

هزینهها

2,764,281,683

2،933،947،438

واگذاری داراییهای
سرمایهای

1,065,614,405

1،075،614،405

تملک داراییهای سرمایهای

604,310,316

620،020،709

واگذاری داراییهای مالی

680,850,923

630،400،924

تملک داراییهای مالی

311,898,001

307،898،002

واگذاری داراییهای مالی

جمع منابع عمومی دولت

3,680,490,000

3،861،866،149

جمع مصارف عمومی دولت

3,680,490,000

3،861،866،149

جمع منابع عمومی دولت

435,532,909

437،540،037

درآمدهای اختصاصی دولت

568,620,891

570،738،519

133,087,982

133،198،482

منابع بودجه عمومی دولت

4,249,110,891

4،432،604،668

از محل درآمدهای
اختصاصی دولت-هزینهای
از محل درآمدهای
اختصاصی دولت-سرمایهای
مصارف بودجه عمومی
دولت

510,000,000
()-19/10( )-25/09
4,077,137,001
()5/57( )10/78

درآمدهای اختصاصی
دولت

709,126,827
()24/25( )24/71

4,249,110,891

4،432،604،668

منابع بودجه عمومی دولت

4,786,263,828
()12/64( )7/98

تملک داراییهای مالی
جمع مصارف عمومی دولت
از محل درآمدهای
اختصاصی دولت-هزینهای
از محل درآمدهای
اختصاصی دولت-سرمایهای
مصارف بودجه عمومی
دولت

620,198,567
()0/03( )2/63
250,029,393
()-18/79( )-19/84
4,077,137,001
()5/57( )10/78
573,302,299
()31/03( )31/63
135,824,528
()1/97( )2/06
4,786,263,828
()7/98( )12/64

منابع شرکتهای دولتی ،
مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت و بانکها

8,139,871,491

8،391،247،284

مصارف شرکتهای دولتی
 ،مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت و بانکها

8,139,871,491

8،391،247،284

منابع شرکتهای دولتی ،
مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت و بانکها

12,747,545,475
()51/91( )56/61

مصارف شرکتهای دولتی
 ،مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت و بانکها

12,747,545,475
()51/91( )56/61

جمع

12,388,982,382

12،823،851،952

جمع

12,388,982,382

12،823،851،952

جمع

17,533,809,303
()36/73( )41/53

جمع

17,533,809,303
()36/73( )41/53

کسر میشود ارقامی که دو
بار منظور شده است

439,627,708

598،328،212

کسر میشود ارقامی که دو
بار منظور شده است

439,627,708

598،328،212

کسر میشود ارقامی که دو
بار منظور شده است

501,477,033
()-16/91( )14/07

کسر میشود ارقامی که دو
بار منظور شده است

501,477,033
()-16/91( )14/07

منابع بودجه کل کشور

11,949,354,674

12،225،523،740

مصارف بودجه کل کشور

11,949,354,674

12،225،523،740

منابع بودجه کل کشور

17,032,332,270
()39/32( )42/54

مصارف بودجه کل کشور

17,032,332,270
()39/32( )42/54
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 -2بررسی عملکرد دولت در قانون بودجه 1397
در این بخش با توجه به آخرین آمار منتشر شده از منابع و مصارف عمومی دولت به بررسی عملکرد  7ماه نخست دولت در
سال  1397براساس بودجه مصوب هفت ماهه  1397پرداخته میشود .براساس آمار منتشره در بخش منابع عمومی دولت،
منابع تحققیافته درآمدهای عمومی دولت در  7ماه نخست سال  1396در حدود  59درصد مبلغ مصوب این دوره بوده است.
به عبارتی از میزان 128هزار میلیارد تومان مبلغ مصوب در  7ماه نخست سال  ،1397در حدود  76هزار میلیاردتومان تحقق
یافته و میزان انحراف دولت از مبلغ مصوب  41درصد بوده است .بنابراین کسری بخش درآمدها طی این دوره در حدود 52
هزار میلیارد تومان میباشد .با بررسی اقالم زیر گروه این بخش مشاهده میگردد که میزان تحقق درآمدهای مالیاتی  71درصد
و سایر درآمدها  35درصد بوده است .به عبارتی از مبلغ حدود  84هزار میلیارد تومان مبلغ پیشبینی شده از درآمدهای
مالیاتی ،فقط حدود  60هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
برخالف عملکرد کمتر از مبلغ مصوب سرفصل «درآمدها » ،عملکردهای سرفصل «واگذاری داراییهای سرمایهای» حاکی از
تحقق مبلغی بیش از رقم مصوب این سرفصل در  7ماه نخست سال  1397است .مبلغ مصوب  7ماه نخست واگذاری داراییهای
سرمایهای  64هزار میلیارد تومان میباشد که در حدود  73هزار میلیارد تومان محقق شده که بیانگر عملکرد  115درصدی و
انحراف 15درصدی از مبلغ مصوب است .بنابراین دولت در این بخش با مازاد درآمدی در حدود  9هزار میلیارد تومان مواجه
شد .مهمترین جزء این سرفصل منابع حاصل از نفت و فرآوردهای نفتی است که با تحقق  122درصدی نسبت به مبلغ مصوب
 7ماهه انحراف  22درصدی داشته است .به عبارتی براساس بودجه مصوبه  7ماهه مقرر بود که در حدود  60هزار میلیارد تومان
درآمد از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی نصیب دولت شود که  73هزار میلیارد تومان محقق شد افزایش قیمت نفت و
نرخ تسعیر ارز دو عامل تاثیرگذار بر افزایش درآمدهای نفتی در این دوره بحساب میآیند.
همانند سرفصل «واگذاری داراییهای سرمایهای» ،عملکرد سرفصل واگذاری داراییهای مالی در  7ماهه نخست سال 1397
در حدود  134درصد بود .به عبارتی طی  7ماهه نخست سال 1397مقرر بود که از محل واگذاری داراییهای مالی معادل 37
هزار میلیارد تومان نسیب دولت شود اما طی این دوره 50 ،هزار میلیارد تومان محقق شد که مازادی در حدود  12/5هزار
میلیارد تومان حاصل شد .در مجموع میتوان بیان داشت که از مبلغ پیشبینی شده  229هزار میلیارد تومان برای منابع
عمومی دولت طی  7ماه نخست سال  ،1397حدود  198هزار میلیارد تومان محقق شد که بیان تحقق  87درصدی مبلغ
مصوب بود و دولت طی این دوره با کسری  30/57هزار میلیارد تومانی مواجه شد که چارهای جز کاهش مخارج هزینهای
نداشت.
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جدول  .2عملکرد  7ماه نخست بودجه عمومی دولت 1397
اجزاء

مصوب 7
ماه 1397

عملکرد

میزان

 7ماهه

تحقق

1397

(درصد)

درآمدها

1279/3

755/5

59

 -درآمدهای مالیاتی

840/8

600/9

71

 -سایر درآمدها

438/6

154/6

35

واگذاری داراییهایسرمایهای

636/5

729/5

115

 منابع حاصل از نفت وفرآورده های نفتی

597/8

727/8

122

 -واگذاری داراییهای مالی

373/1

498/2

134

منابع عمومی دولت
منبع :بانک مرکزی

2288/9

1983/2

87

اجزاء

هزینهها

هزار میلیارد ریال
مصوب

عملکرد

میزان

 7ماه

 7ماهه

تحقق

1397

1397

(درصد)

1739/8

1501/7

86

تملک
داراییهای
سرمایهای

366/9

313/8

86

تملک
داراییهای مالی

182/2

106/8

59

2288/9

1922/3

84

بررسی مخارج هزینهای طی دوره  7ماه نخست سال  1397نشان میدهد که از مبلغ مصوب  174هزار میلیارد تومان در
حدود  150هزار میلیارد تومان محقق شد که بیانگر عملکرد  86درصدی بود .در واقع دولت  23/81هزار میلیارد تومان از
مخارج پیشبینی شده هزینهها را تامین نکرد.
عملکرد تملک داراییهای سرمایهای که بیانگر بودجه عمرانی است طی  7ماه نخست سال  1397در حدود  86درصد بود.
به عبارتی از مبلغ پیشبینی شده بودجه عمرانی که در حدود  37هزار میلیارد تومان بود ،فقط  31هزار میلیارد تومان محقق
شد .به عبارتی دولت در حدود  5/31هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را تامین نکرد.
عملکرد تملک داراییهای مالی نیز طی  7ماه نخست سال  1397در حدود  59درصد بود و دولت از مبلغ پیشبینی شده
 18هزار میلیارد تومان برای این سرفصل در حدود کمتر از  11هزار میلیارد تومان تامین کرد و در حدود  7/5هزار میلیارد
تومان از تملک داراییهای مالی تامین نشد .در مجموع از  229هزار میلیارد تومان مخارج پیشبینی شده طی  7ماه نخست
سال  ،1397عمالً حدود  192هزار میلیارد تومان محقق شد که بیانگر تحقق  84درصدی مخارج عمومی دولت بود.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت ،دولت طی  7ماه نخست سال  1397با کسری منابعی در حدود  30/57هزار میلیارد
تومان مواجه شده و حدود  36/66هزار میلیارد تومان از هزینههای پیشبینی شده را تامین نکرد.
با بررسی سرفصلهای الیحه بودجه  1398میتوان بیان داشت که ارتباط نزدیکی در دو سرفصل «واگذاری داراییهای مالی»
و «تملک داراییهای سرمایهای» با بازار سرمایه وجود دارد .در ادامه به تشریح این دو سرفصل پرداخته میشود.

 -3واگذاری داراییهای مالی
جدول ( )3زیر بخشهای منتخب سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» را برای الیحه بودجه  1398و همچنین قانون و الیحه
بودجه سال  1397را نشان میدهد .با مقایسه عناصر این بخش با الیحه بودجه سال  ،1397مشاهده میشود که در الیحه
بودجه  1398یک بند جدیدی (بند نهم) تحت عنوان « انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص
حقیقی و حقوقی » اضافه شده و در مقایسه با قانون بودجه  1397بخش « انتشار اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل فضاهای
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آموزشی آموزش و پرورش » حذف گردیده است .البته در قانون بودجه  ،1397بند نهم این سرفصل با عنوان « منابع حاصل
از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی» ارایه شده است.
با بررسی آمارهای پیشبینیشده در سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» الیحه بودجه سال  1398مشاهده میشود که منابع
حاصل از واگذاری داراییهای مالی با افت  19/10درصدی نسبت به قانون بودجه سال  1397و افت  25/09درصدی نسبت به
الیحه بودجه سال  1397همراه بود .از مهمترین دالیل افت الیحه بودجه  1398نسبت به الیحه بودجه  1397میتوان به
موارد زیر اشاره داشت:
 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی که در قانون بودجه  1397در حدود  14/37هزار میلیارد پیشبینی شده بوددر جداول اصلی به مبلغ  1میلیون ریال کاهش یافت.
 منابع حاصل از دریافت اصل وامها که در قانون بودجه  1397در حدود  2/24هزار میلیارد پیشبینی شده بود با افت 4/8درصدی به  2/13میلیارد تومان کاهش یافت.
 منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی که در قانون بودجه  1397در حدود  355میلیارد پیشبینی شده بود با افت 86درصدی به  50میلیارد تومان کاهش یافت.
 منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در الیحه بودجه  1398در حدود  3/6هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است.این درحالی است که این مبلغ در الیحه و قانون بودجه (با احتساب) سال  1397به ترتیب برابر با  6/15و  6/75هزار میلیارد
تومان بود.
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی در قانون بودجه سال  1397با رشد  14/3درصدی نسبت به قانون
و الیحه بودجه سال  1397همراه بوده است .در ادامه به بررسی زیربخشهای این بند پرداخته میشود.
-

انتشار اسناد خزانهداری اسالمی ،در الیحه بودجه سال  1398در حدود  13هزار میلیارد تومان پیشبینیشده که این
رقم در مقایسه با قانون و الیحه بودجه سال  1397در حدود  36/84درصد رشد داشته است.

-

انتشار اوراق مالی اسالمی ،در الیحه بودجه سال  1398در حدود  29هزار میلیارد تومان پیشبینیشده که این رقم
در مقایسه با قانون بودجه ( 1397با احتساب انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل فضاهای
آموزشی آموزش و پرورش) و الیحه بودجه سال  1397به ترتیب با رشدی معادل  3/6و  11/54درصدی همراه بود.
رش د ارقام مربوط به انتشار اسناد خزانه اسالمی و سایر اوراق مالی اسالمی بیانگر تعمیق بازار بدهی در سال آتی و
انتشار بیشتر حجم انواع اوراق با درآمد ثابت در این بازار در کنار اوراق اسناد خزانه اسالمی است.

-

رقم پیشبینیشده برای انتشار اوراق تسویه خزانه جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی
تعاونی و خصوصی(جمعی و خرجی) در الیحه بودجه سال  1398در حدود  2هزار میلیارد تومان پیشبینیشده که
این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب قانون بودجه سال  1397تغییری نکرده است.

-

در بند «اول» بخش «واگذاری داراییهای مالی» ،زیر بخشی تحت عنوان « انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل
و سود اوراق سررسید شده در سال  »1398آورده شده که در مفاد بودجه سال  1397نیز وجود داشت .اگرچه رقمی
برای این بخش در جداول الیحه وجود ندارد ،با این وجود با بررسی متن الیحه بودجه سال  1398در دو بند به این
مورد به شرح ذیل اشاره شده است:
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 بند «ح» تبصره ( :)5دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال  1398تا معادل  5هزار
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی منتشر نماید .اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق
در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود .این در حالی است که رقم مذکور در قانون بودجه 1397
مبلغ  3هزار میلیارد تومان بود که بیانگر رشد  66/7درصدی است .شایان ذکر است که رقم پیشبینی شده
در الیحه بودجه  1397نیز معادل  5هزار میلیارد تومان بود.
 بند «ی» تبصره ( :)5وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق
ارزی -ریالی سررسیدشده ،تسهیالت بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای
سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد
( )3000000000دالر اوراق مالی اسالمی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید .شرکتهای
مذکور موظفاند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنجسال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
مبلغ مذکوری تغییری نسبت به ارقام الیحه و قانون بودجه  1397نداشته است.
بند «پنجم» بخش «واگذاری داراییهای مالی» حاکی از واگذاری شرکتهای دولتی ،سهمالشرکه ،حقوق مالی ...به ارزش
 3/6هزار میلیارد تومان است .این رقم در مقایسه با قانون بودجه  6/75( 1397هزار میلیارد تومان) و الیحه بودجه 1397
( 6/15هزار میلیارد تومان) به ترتیب با افت  46/67و  41/46درصدی همراه بوده است.
با بررسی زیر بخشهای بند مذکور موارد زیر قابلتوجه است:
-

منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در الیحه بودجه سال  1398حدود  2/48هزار میلیارد تومان پیشبینیشده
که این رقم در مقایسه با قانون و الیحه بودجه سال  4/88( 1397هزار میلیارد تومان) بیانگر افت  49/18درصدی
است.

-

منابع حاصل از واگذاری سهام ،سهمالشرکه ،اموال ،داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات
و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه در الیحه بودجه سال  1398در حدود  620میلیارد تومان پیشبینیشده که این
رقم در مقایسه با قانون بودجه سال  1/8( 1397هزار میلیارد تومان) و الیحه بودجه  1/22( 1397هزار میلیارد تومان)
به ترتیب بیانگر افت  65/93درصد و  49/18درصد است.

 در الیحه بودجه سال 1398منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی وابسته به جهاد کشاورزیبه ارزش  500میلیارد تومان وجود دارد که این رقم نسبت به مبلغ مندرج در قانون و الیحه بودجه سال 50( 1397
میلیارد تومان)  10برابر شده است.
-

بند «هشتم» بخش «واگذاری داراییهای مالی» حاکی از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها به ارزش
 400میلیارد تومان میباشد که نسبت به مبلغ قانون و الیحه بودجه سال  350( 1397میلیارد تومان) رشد 14/29
درصدی را داشته است.

-

در الیحه بودجه سال  1398بندی تحت عنوان « انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص
حقیقی و حقوقی » آورده شده است که در قوانین بودجه سنوات گذشته وجود نداشته است .اگرچه رقمی برای این
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بخش در جداول الیحه وجود ندارد ،با این وجود با بررسی متن الیحه بودجه سال  1398در بند «و» تبصره ( )12به
مورد ذیل اشاره شده است:
 در اجرای بند «پ» ماده ( )10قانون برنامه ششم توسعه کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده
میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،نسبت به مکانمحور نمودن اطالعات اموال غیرمنقول
دولتی اقدام نماید و با استفاده از ابزارهای مالی ( اعم از اجاره بلندمدت ،صکوک اجاره ،ترهین و توثیق) اموال
غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی بصورت کلی یا جزیی( بخشی از ساختمانها ،فضاها و اراضی و
سایر اموال ) را نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف بیست هزار میلیارد ( )20000000000ریال
بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه
حاصل را به ردیف درآمدی  210220واریز نماید.
البته در قانون بودجه  1397این بند با عنوان « منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی» آورده شده
است.
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(میلیون ریال)

جدول  :2زیربخشهای منتخب سرفصل « واگذاری داراییهای مالی» در الیحه و قانون بودجه  1396و 1396 1397

تغییرات الیحه بودجه سال
سال 1397

سال 1398

 1397نسبت به قانون بودجه
سال 1397

عنوان

الیحه

مصوب

قسمت سوم :منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی

تغییرات الیحه
بودجه  1398نسبت
به به الیحه بودجه
1397

الیحه
قسمت سوم :منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی

بخش اول :واگذاری داراییهای مالی

680,850,923

630400924

بخش اول :واگذاری داراییهای مالی

510,000,000

-19/10

-25/09

بند اول:منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی
اسالمی

385,000,001

385,000,001

بند اول :منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی

440,000,001

14/29

14/29

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی

95,000,000

95,000,000

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی

130,000,000

36/84

36/84

انتشار اوراق مالی اسالمی

260,000,000

270,000,000

انتشار اوراق مالی اسالمی

290,000,000

3/6

11/54

انتشار اوراق تسویه خزانه (دریافت مطالبات قطعی دولت از
اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی(جمعی و
خرجی)

30,000,000

انتشار اوراق تسویه خزانه (دریافت مطالبات قطعی دولت
از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی(جمعی و خرجی)

20,000,000

20,000,000

انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق
سررسید شده در سال 1397

1

انتشار اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل فضاهای آموزشی
آموزش و پرورش

-

10,000,000

*

1

*

انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید
شده در سال 1398

1

0/0

-33/33

*

بند پنجم :منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

61,500,000

67,500,000

بند پنجم :منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

36,000,000

منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

48,800,000

48,800,000

منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

24,800,000

منابع حاصل از واگذاری سهام ،سهمالشراکه ،اموال ،داراییها
و حقوق
مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای
دولتی وابسته و تابعه

12,200,000

18,200,000

منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی
وابسته به جهاد کشاورزی

500,000

500,000

3,500,000

3,500,000

بند هشتم :منابع حاصل از سایر واگذاریها

1

-46/67
-49/18

-41/46
-49/18

منابع حاصل از واگذاری سهام ،سهمالشراکه ،اموال ،داراییها و
حقوق
مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی
وابسته و تابعه

6,200,000

-65/93

-49/18

منابع حاصل از فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی
وابسته به جهاد کشاورزی

5,000,000

900

900

بند هشتم :منابع حاصل از سایر واگذاریها

4,000,000

14/29

14/29

 1با احتساب یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل فضاهای آموزشی آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه 1397
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تغییرات الیحه بودجه سال
سال 1397

سال 1398

 1397نسبت به قانون بودجه
سال 1397

3,500,000

3,500,000

بند نهم :منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص
حقیقی و حقوقی

-

1

تسویه بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
(خصوصی و تعاونی) و نهادهای عمومی غیردولتی و ...از طریق
تهاتر بدهی اشخاص یادشده به بانکها (جمعی-خرجی)

-

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها

1

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها

4,000,000

بند نهم :انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات
قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

1

تسویه بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و
تعاونی) و نهادهای عمومی غیردولتی و ...از طریق تهاتر بدهی
اشخاص یادشده به بانکها (جمعی-خرجی)

1

14/29

تغییرات الیحه
بودجه  1398نسبت
به به الیحه بودجه
1397
14/29

**

**

* در جدول تغییرات منابع بودجه کل عدد « »1ارایه شده اما در بند «ح» تبصره ( )5دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال  1398میتواند تـا معــادل 5
هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی منتشر نماید .همچنین در بند «ی» تبصره مذکور وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود
اوراق ارزی -ریالی سررسیدشده ،تسهیالت بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باالدستی
نفت و گاز تا سقف معادل  3میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأتوزیران منتشر نماید .شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر
تا پنجسال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
** در جدول تغییرات منابع بودجه کل عدد « »1ارایه شده اما طبق بند «و» تبصره ( ،)12وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند با استفاده از ابزارهای مالی ( اعم از اجاره بلندمدت،
صکوک اجاره ،ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی را تا سقف  2هزار میلیارد تومان واگذار کند.
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 -4تملک داراییهای سرمایهای
جدول ( )4زیربخشهای سرفصل «تملک داراییهای سرمایه» را نشان میدهد .با نگاهی بر جدول شماره ( )4مشاهده
میشود که تملک داراییهای سرمایهای دولت در الیحه بودجه  1398رشدی در حدود  2/63درصد نسبت به الیحه بودجه
 1397و  0/03درصد نسبت به قانون بودجه 1397داشته است .بررسی زیربخشهای این سرفصل نشان میدهد برای
سرمایهگذاری دولت در بخشهای ساختمان و سایر مستحدثات ،ماشینآالت و تجهیزات و بخش سایر داراییهای ثابت نسبت
به قانون بودجه سال  1397به ترتیب رشدی معادل  2/86 ،1/17و  13/2درصد و نسبت به الیحه بودجه سال  1397به ترتیب
رشدی معادل  -25/03 ،5/25و  13/2درصد پیشبینی شده است .در مجموع میتوان بیان داشت که سرمایهگذاری در بخش
مولد (ساختمان و سایر مستحدثات ،ماشینآالت و تجهیزات و سایر داراییهای ثابت) در الیحه بودجه سال  1398با رشد ناچیز
و کمتر از  1درصدی نسبت به قانون و الیحه بودجه  1397همراه بوده است.
در کنار تغییر ناچیز در بخش سرمایهگذاری مولد ،سرمایهگذاری دولت در بخش داراییهای غیرمولد (اعم از سرمایهگذاری
در زمین ،اقالم گرانبها ،موجودی انبار) به ترتیب با افت  8درصدی و رشد  32/61درصدی نسبت به قانون و الیحه بودجه
 1397همراه بوده است .در میان این داراییها ،رشد  713درصدی سرمایهگذاری در اقالم گرانبها ،رشد  23درصدی در تملک
زمین و کاهش  100درصدی در بخش استفاده از موجودی انبار حاکی (در مقایسه با قانون و الیحه بودجه  )1397از تغییر
استراتژی دولت در بخش تملک داراییهای سرمایهای است.
جدول  :4زیربخشهای سرفصل « تملک دارایی سرمایهگذاری» در قانون بودجه  1397لوایح بودجه  1397و 1398
(میلیون ریال)
تغییرات الیحه
اجزا

الیحه بودجه
1397

الیحه بودجه

قانون بودجه

1398

1397

تغییرات

بودجه سال

الیحه بودجه

 1397نسبت به

 1398نسبت به

قانون بودجه

الیحه بودجه

سال 1397

1397

تملک داراییهای سرمایهای

620,020,709 604,310,316

620,198,567

0/03

فصل اول -ساختمان و سایر
مستحدثات

451,091,414 433,567,630

456,350,381

1/17

5/25

108,036,355

78,745,663

80,995,392

2/86

-25/03

فصل سوم -سایر داراییهای
ثابت

853,133

853,133

965,075

13/12

13/12

فصل چهارم -استفاده از
موجودی انبار

104,000

104

0

-100

-100

فصل پنجم -اقالم گرانبها

79,763

79,763

648,438

712/96

712/96

2,410,681

2,428,045

2,965,305

22/13

23/01

59,258,754

86,718,691

78,273,976

-9/74

32/09

فصل دوم -ماشینآالت و
تجهیزات

فصل ششم -زمین
فصل هفتم -سایر دارائیهای
تولید نشده
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 -4جایگاه بازار سرمایه در الیحه بودجه 1398
بازار سرمایه بهعنوان یکی از بازارهای معتبر مالی کشور در دو بعد کالن و خرد از قوانین بودجه کشور تأثیر میپذیرد .از
منظر کالن ،سیاستگذاری درآمدی و هزینهای دولت بر متغیرهای اقتصاد کالن اعم از تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری،
تورم و ...تأثیر میگذارد و بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کالن تأثیر میپذیرد .از منظر خرد ،حضور
دولت در بازار سرمایه از طریق تأمین مالی توسط ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه ،واگذاری شرکتهای دولتی و ...میتواند
تأثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد .پس از بررسی ساختار کلی قانون بودجه و تحلیل
عملکرد آنها در  7ماه نخست سال  1397و همچنین بررسی سرفصلهایی از بودجه که ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه دارد،
دراین بخش به بررسی تغییرات الیحه بودجه  1398نسبت به قانون و الیحه بودجه سال  1397با تأکید بر اثرات آن بر بازار
سرمایه پرداخته میشود.
الف) واگذاری داراییهای مالی
-

با بررسی آمارهای پیشبینیشده در سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» الیحه بودجه سال  1398مشاهده
میشود که منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی با افت  19/10درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397
و افت  25/09درصدی نسبت به الیحه بودجه سال  1397همراه بود که مهمترین دالیل این افت ،کاهش 86
درصدی منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی ،کاهش  4/8درصدی منابع حاصل از از دریافت اصل وامها،
حذف مبلغ مربوط به منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و کاهش  46/67درصدی منابع حاصل از واگذاری
شرکتهای دولتی بود .در بررسی تأثیر این رویداد در بازار سهام میتوان بیان داشت که کاهش استقراض دولت
از شبکه بانکی و کاهش قابلتوجه آن از صندوق توسعه ملی موجب کند شدن رشد نقدینگی در کشور و در
نتیجه از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی میکاهد .به اعتقاد محققین بازارهای مالی و تحلیلگران
اقتصادی کاهش رشد نقدینگی و تورم موجب افزایش ثبات در متغیرهای کالن اقتصادی شده و در نتیجه در
شرایط وجود ثبات در سطح اقتصاد کالن ،بازارهای مالی نظیر بازار سهام عمکرد بهتری در جذب نقدینگی و
تخصیص بهینه آن به بخشهای مولد اقتصادی خواهند داشت.

-

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی با رشد  14/29درصدی نسبت به قانون و الیحه
بودجه سال  1397بود .این امر حاکی از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی دارد که در سالهای اخیر
کانون توجه دولتمردان برای تأمین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.

-

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با رشد  36/84درصدی نسبت به قانون و الیحه بودجه  1397به میزان
 13هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است .همچنین عرضه سایر اوراق مالی با رشد  3/6و  11/54درصدی
نسبت به قانون و الیحه بودجه  1397به میزان  29هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که بیانگر تنوعبخشی
ابزارهای مالی در بازار بدهی میباشد.

-

همانند قانون بودجه سال  ،1397در الیحه بودجه  1398بندی تحت عنوان « انتشار اوراق اسالمی جهت
بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال  »1398اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسالمی
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بیشتری را میدهد .اگرچه براساس اعداد جدول مربوط به سرفصل واگذاری داراییهای مالی مبلغی ارایه نشده،
اما با بررسی تبصرههای ماده واحده الیحه بودجه مشاهده میشود که در بند «ح» و «ی» تبصره  5ماده واحده
به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به
ترتیب اقدام به انتشار  5هزار میلیارد تومان و  3میلیارد دالر اوراق اسالمی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند.
بنابراین با اضافه نمودن دو مورد فوق مشاهده میشود که میزان انتشار اوراق مالی اسالمی در سال  1398میتواند
به بیش از مبلغ مندرج در جداول اصلی الیحه بودجه  1398افزایش یابد .شایان ذکر است که در قانون بودجه
 1397دولت میتوانست تا سقف  3هزار میلیارد تومان اوراق اسالمی مندرج در این بند منتشر کند ،اما در الیحه
بودجه سال  1398این رغم به  5هزار میلیارد تومان افزایش یافت .بنابراین با توجه به جدول ( ،)3با افزایش
میزان انتشار اوراق مالی اسالمی در بازار سرمایه شاهد توسعه بیشتر ابزار بدهی در این بازار خواهیم بود .همچنین
طبق بند «و» تبصره ( ،)12انتشار اوراق صکوک اجاره تا سقف  2هزار میلیارد تومان در سال  1398بیانگر
توسعه این ابزار تامین مالی در بازار بدهی کشور است.
-

نظر به عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق تسویه خزانه ،انتشار  2هزار میلیاد تومان اوراق تسویه خزانه تأثیر
مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد .این اوراق صرفاً برای تهاتر بدهی با مطالبات دولت انجام میگیرد .با این وجود
با توجه به آنکه این اوراق برای تهاتر بدهی دولت میتواند بر عملکرد گروهی از شرکتهای پیمانکاری مؤثر
باشد ،انتشار این اوراق میتواند بهطور غیرمستقیم بازار سرمایه را متأثر سازد.

 کاهش  46/67درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی نسبت به قانون بودجه سال  1397میتواندنشاندهنده کاهش روند خصوصیسازی باشد؛ هرچند اظهارنظر قطعی در مورد تأثیر آن بر بازار سرمایه نیازمند
اطالع دقیقتر از برنامهی واگذاری شرکتهای دولتی است .الزم به ذکر است که فرآیند کاهش خصوصیسازی
شرکتهای دولتی یکی از استراتژیهای مهم دولت طی سالهای اخیر بوده است .شایان ذکر است که منابع
حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی نسبت به الیحه بودجه سال  1397با افت  41/46درصدی همراه بود.
-

با توجه به رشد  39/32درصدی بودجه کل دولت از یکسو و هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی  8درصدی
(براساس اهداف برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران) با فرض پیشبینی نرخ تورم  15درصدی (به نقل
از برخی خبرگان) برای سال پیشرو به نظر میرسد ،برخالف سالهای پیشین ،دولت در سال آینده تمایلی به
کوچکسازی خود در اقتصاد کشور ندارد .1این امر به مفهوم کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد میباشد.
نتایج تحقیقات دانشگاهی نشان میدهد با کاهش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و افزایش اندازه دولت ،اقتصاد
کشورها در میانمدت و بلندمدت در مسیر رونق قرار نمیگیرند و عدم بهبود وضعیت اقتصاد کالن موجب بهبود
عملکرد بازار سهام نخواهد شد.

 1در ادبیات اقتصادی معتبرترین معیار اندازه دولت از محاسبه نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی یا تفریق نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد
بودجه دولت به دست میآید.
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ب) تملک داراییهای سرمایهای
-

در سرفصل تملک داراییهای سرمایهای ،تملک « ساختمان و سایر مستحدثات» به ترتیب با رشد  1/17و 5/25
درصدی در مقایسه با قانون و الیحه بودجه  1397مواجه بوده که که با لحاظ نرخ تورم دو رقمی در سال آینده،
این امر حکایت از چرخش استراتژی حمایتگرانه دولت از بخش ساختمان در بودجه سال  1396به عدم حمایت
از این بخش در دو سال  1397و  1398است .با این وجود ،با توجه به رونق بخش مسکن (که میتوان بخشی از
آن را به سیاستهای حمایتگرانه دولت از بخش مسکن در سال  1396نسبت داد) در سال ( 1397نرخ رشد
ارزش افزوده بخش مسکن که طی سالهای  1391تا  1395منفی بود) و پیشبینی تداوم رونق این بخش در
سال آتی (با توجه به افزایش احتمالی تورم در سال  )1398به نظر میرسد کاهش سرمایهگذاری دولت در بخش
مسکن تأثیر منفی بر رونق بخش مسکن نگذارد .کما اینکه کاهش سرمایهگذاری دولت میتواند سهم بخش
خصوصی در بازار مسکن و مستحدثات را افزایش و این بازار را به سمت بازار رقابتی انتقال دهد که این امر
بهنوبهی خود میتواند آیندهی روشنتری برای بنگاههایی که در بخش مسکن و ساختوساز فعالیت میکنند را
به تصویر بکشد.

 در الیحه بودجه سال  1397سرمایهگذاری دولت در بخش ماشینآالت و تجهیزات نسبت به قانون و الیحه بودجه 1397به ترتیب با رشد  2/86و افت  25/03درصدی همراه بود .بنابراین ازآنجاییکه دولت همیشه بهعنوان یکی
از بزرگترین متقاضیان ماشین آالت و محصوالت صنعتی تولید شده در داخل به حساب میآمد ،کاهش تقاضای
این مشتری بزرگ موجب عدم رونق در بازار محصوالت مذکور و عدم رونق وضعیت کسبوکار بنگاههایی خواهد
بود که در کشور بهعنوان تأمینکنندگان نیازهای بخش دولت فعالیت میکردند.
-

در سرفصل تملک داراییهای سرمایهای ،تملک « سایر داراییهای ثابت » و « سایر دارائیهای تولید نشده » به
ترتیب با رشد  13/12و افت  9/74درصدی همراه است .با توجه به کلی بودن عنوان این دو بخش نمیتوان
اظهارنظر شفافی در خصوص نوع صنایع هدف داشت.

-

در مالیه عمومی ،تملک داراییهای سرمایهای بهمنزله بودجه عمرانی دولت تلقی میگردد .بنابراین رشد ناچیز
 0/03درصدی تملک داراییهای سرمایهای نسبت به قانون بودجه ( 1397با لحاظ تورم دورقمی در سال پیشرو)
بهمنزله کاهش رقم واقعی بودجه عمرانی تلقی میگردد و میتواند اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد ،زیرا
دولت بهعنوان یکی از مشتریان بزرگ پیمانکاران و عرضهکنندگان محصوالت داخلی بشمار میآید و کاهش
تقاضای داخلی موجب عدم رونق وضعیت مالی شرکتها ،پیمانکاران و عرضهکنندگان داخلی محصوالت باشد .از
سوی دیگر کاهش بودجه عمرانی با اثرگذاری منفی بر وضعیت سرمایهگذاری در سطح کشور موجب کاهش رشد
اقتصادی کشور شده و وضعیت نامناسب اقتصاد کالن بهصورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه میتواند تأثیر
منفی بگذارد .به اعتقاد برخی محققین ،سرمایهگذاری مولد دولت (سرمایهگذاری دولت در بخشهای ساختمان
و سایر مستحدثات ،ماشینآالت و تجهیزات و بخش سایر داراییهای ثابت) معرف بودجه عمرانی واقعی است و
سرمایهگذاری در سایر داراییها (نظیر خرید فلزات گرانبها) قابلقبول نیست .بااینوجود رقم سرمایهگذاری مولد
دولت نیز در الیحه بودجه  1398با رشد کمتر از  1درصدی نسبت به قانون بودجه  1397همراه بوده است و از
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این منظر نیز ما شاهد کاهش رقم واقعی بودجه عمرانی هستیم .شایان ذکر است با توجه به عملکرد  86درصدی
تحقق منابع بودجه عمرانی در  7ماه نخست سال  ،1397تحقق کامل بودجه عمرانی سال  1398نیز مورد تردید
است.
ج) قیمت نفت
-

جزئیات الیحه بودجه سال  1398نشان میدهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور معادل  55دالر پیشبینی
شده است که تفاوتی با قیمت پیشبینی شده در قانون بودجه سال  1397ندارد .با این وجود همانگونه که
پیشتر ذکر شد ،منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی در الیحه بودجه سال  1398نسبت به رقم مصوب
قانون بودجه سال  1396با رشد  41درصدی مواجه شده و سهم آن از  23درصد از بودجه عمومی دولت در سال
 1397به  30درصد در الیحه بودجه  1398افزایش یافته است .براساس مبانی نظری ،با توجه به وابستگی اقتصاد
کشور به درآمدهای نفتی ،افزایش درآمدهای مذکور موجب بهبود وضعیت کلی اقتصادی بهویژه تولیدناخالص
داخلی (در کوتاهمدت) میگردد و عالوه بر اثرات مثبت سیستماتیک بر کل بازار سرمایه ،موجب افزایش درآمد
و سود شرکتهای بورسی فعال در حوزه نفت و پاالیشی و در نتیجه تقویت وضعیت مالی این شرکتها میشود.
اما در بلندمدت ،افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مانع رشد پایدار در اقتصاد میشود که میتواند
از ایجاد تنوع در فعالیتهای اقتصادی بکاهد .با بررسی کلی ارقام مربوط به فروش نفت به نظر میرشد رشد 41
درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردهای نفتی به دلیل رشد  48درصدی نرخ تسعیر ارز در الیحه
بودجه  1398نسبت به قانون بودجه  1397باشد و تغییر چندانی در حجم صادرات نفت مشاهده نمیشود.

د) نرخ ارز
-

در جزئیات الیحه بودجه سال  1398نرخ تسعیر ارز در سال آتی در حدود  5700تومان پیشبینی شده است
که حاکی از رشد  48درصدی نسبت به قانون بودجه سال  1397است .نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه سال
 1397معادل  3850تومان لحاظ شده بود .با این وجود در حال حاضر نرخ دالر در سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر
از مبلغ مندرج درالیحه بودجه  1398است .بنابراین با توجه به تورم پیشرو ،به اعتقاد برخی کارشناسان بازار
ارز ،امکان تداوم روند افزایش نرخ ارز در سال آتی دور از ذهن نیست .با این وجود تعدیل نرخ ارز با تورم و
استمرار به تثبیت آن ممکن است منجر به افزایش اعتماد به سیاستهای ارزی کشور و افزایش ضریب امنیت
سرمایهگذاری و تولید در اقتصاد گردد و اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکتهای بورسی داشته باشد .با این وجود
تورم باالی  10درصدی در نرخ ارز طی یک سال گذشته و تعدیل آن در بودجه سنواتی حکایت از اصرار دولت
به نظام تثبیت ارزی دارد .درمجموع باید بیان داشت که افزایش نرخ ارز میتواند موجب افزایش درآمد ریالی
شرکتهای صادرکننده محصوالت داخلی (نظیر شرکتیهای صادرکننده فرآوردههای نفتی ،مواد معدنی و فلزات
اساسی) و کاهش درآمد شرکتهایی که بخش عمدهای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد میکنند (نظیر
شرکتهای خودروسازی) شود .از سوی دیگر به اعتقاد برخی محققین افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی چندماهه
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منجر به افزایش تورم میشود و از اینرو شرکتهایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند ،به دلیل تأثیرات
تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تأثیر میپذیرند.
ه) عوارض
 یکی از موضوع ات مهم در خصوص درآمدهای دولت ،نرخ خوراک فروخته شده به پتروشیمیها است .با بررسیتطبیقی قوانین بودجه مشاهده میگردد که نامی از نرخ خوراک در قانون بودجه  1397و الیحه بودجه  1398نیامده
است .با این وجود در بند «ه» تبصره ( )1الیحه بودجه  ،1398مقرر شده است که شرکت ملی نفت ایران مکلف
است تا سقف مبلغ  6هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمیها و پاالیشگاهها را به
حسابی که نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود ،واریز نماید .خزانهداری کل کشور موظف است صد درصد مبالغ
واریزی را با اعالم وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیههایی برای خرید قیر
مصرفی پروژههای مربوط و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور ،پرداخت نموده و با شرکت
مذکور تسویه حساب نماید .در بند «ه» تبصره ( )1قانون بودجه  ،1397نیز شرکت ملی نفت ایران مکلف است از
منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمیها و پاالیشگاهها تا سقف مبلغ  3هزار میلیارد تومان برای خرید
قیر مصرفی پروژههای مربوط کند .بنابراین به نظر میرسد درآمد شرکت ملی نفتی از فروش خوراک مایع تحویلی
به پتروشیمیها و پاالیشگاهها در سال  1398تا دو برابر مبلغ مصوب در قانون بودجه  1397افزایش یابد که در
صورت صحیح بودن این فرضیه ،این امر بار مالی قابل توجهی را بر دوش پتروشیمیها و پاالیشگاهها خواهد داشت.
البته با توجه با افزایش دو برابری خرید قیر ،به نظر میرسد شرکتهای تولیدکننده قیر در سال  1398درآمد
مناسبی را نصیب خود کنند.
 در الیحه بودجه  ،1398درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن معادل  1/5هزار میلیارد تومان پیشبینیشده که این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب در قانون بودجه  1/05( 1397هزار میلیارد تومان) حاکی از رشد 43
درصدی میباشد .از اینرو رشد قابل توجه هزینههای مربوط به بهره مالکانه و حقوق دولتی بار مالی قابل توجهی را
بر شرکتهای فعال در حوزه معادن تحمیل میکند.
 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق بهرهبرداری طرحهای منابع طبیعی و انتفاع و تغییر نمایندگی اراضی ملی و دولتیدر الیحه بودجه  1398در حدود  17میلیارد تومان پیشبینی شده است .این درحالی است که این رقم در قانون
بودجه سال  1397در حدود  100میلیارد تومان بود.
 درآمد حاصل از اخذ پروانه اکتشاف و عوارض ساالنه دارندگان پروانه اکتشاف (به استثناء مالک یا مالکان شخصیدر ملک خود یا موقوفات) معادن در الیحه بودجه  1398بدن تغییر نسبت به قانون بودجه  1397معادل  15میلیارد
تومان پیشبینی شده است.
 در الیحه بودجه  ،1398درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن ،کارخانه تولیدکننده فرآوردههای آرایشی -بهداشتی  -غذایی یا مواد اولیه ،تجهیزات پزشکی – آزمایشگاهی در حدود  59میلیارد تومان پیشبینی شده که در
مقایسه با قانون بودجه  40( 1397میلیارد تومان) حاکی از رشد  48درصدی است که بار مالی قابل توجهی را بر
دوش شرکتهای داروسازی ،تجهیزات پزشکی و غذایی میگذارد.
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و) سایر موارد
-

عالوه بر اوراق مالی اسالمی ذکر شده در سرفصل واگذاری دارایی مالی ،در برخی تبصرههای الیحه بودجه ،1398
دولت مجاز به انتشار اوراق ارزی نیز شده است .ازاینرو انتشار اوراق مالی اسالمی ارزی در کنار اوراق مالی
اسالمی ریالی موجب تنوع بیشتر بازار ابزار مالی با درآمد ثابت میشود .در صورت امکان عرضهی این اوراق
(بهشرط انتشار) در بازارهای اوراق بهادار داخلی ،اوراق یادشده میتوانند کمک بزرگی به جذب سرمایهگذاران
خارجی و نقدینگی ارزی به بازار سرمایه ایران شده و زمینه سرمایهگذاری آنها در سایر اوراق بهادار ایرانی را
فراهم کند.
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 -5جمعبندی
با بررسی ساختار کلی الیحه بودجه سال  1398و مقایسه آن با قانون و الیحه بودجه سال  1397مشاهده میشود که منابع
و مخارج پیشبینیشده بودجه عمومی دولت برای سال  1398که با رشد  7/98درصدی نسبت به قانون بودجه  1397همراه
بوده و با انطباق آن با نرخ تورم باالی  10درصدی میتوان بیان داشت ،بودجه عمومی دولت در سال  ،1398بودجهای انبساطی
نمیباشد .البته ما شاهد رشد  51/91درصدی منابع و مصارف شرکتهای دولتی ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها
نسبت به قانون بودجه سال  1397هستیم .با بررسی ترکیب منابع بودجه عمومی مشاهده میشود که دولت اتکای بیشتری به
درآمدهای نفتی و تکیهی کمتری به واگذاری داراییهای مالی نظیر تسهیالت دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی و
درآمدهای عمومی داشته است .بررسی سهم منابع بودجهای در الیحه بودجه سال  1398و مقایسه آن با قانون بودجه سال
 1397نشان میدهد ،سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه عمومی کشور از  23درصد در قانون بودجه سال  1397به 30
درصد در الیحه بودجه سال  1398افزایش یافته است .از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی بدون تغییر  32درصد باقیمانده
است .شایانذکر است که سهم درآمدهای مالیاتی از سرفصل «درآمدها» از  66درصد در قانون بودجه سال  1397به  74درصد
در الیحه بودجه  1398افزایش یافت .همچنین سهم واگذاری شرکتهای دولتی ،انتشار اوراق مالی اسالمی و درآمدهای
اختصاصی دولت از  9 ،2و  13درصد در قانون بودجه عمومی سال  1397به ترتیب به  9 ،1و  15درصد در الیحه بودجه
عمومی سال  1398تغییریافته است .سهم منابع شرکتهای دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها از منابع بودجه
کل کشور در قانون بودجه سال  1397از  68درصد به  75درصد در الیحه بودجه  1398افزایش یافته است.
نمودار ( :)1سهم درآمدها ،واگذاری دارایی مالی و سرمایهای و درآمدهای اختصاصی از الیحه بودجه عمومی 1398
منابع حاصل از نفت و
فرآورده های نفتی
%30

درآمدهای اختصاصی دولت
%15

سایر منابع حاصل از
واگذاری دارایی های مالی
%1

واگذاری شرکت های دولتی
%1

سایر منابع حاصل از
واگذاری دارایی های
سرمایه ای
%1

انتشار اوراق مالی اسالمی
%9

درآمدهای مالیاتی
%32

سایر درآمدها
%11
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نمودار ( :)2سهم درآمدها ،واگذاری دارایی مالی و سرمایهای و درآمدهای اختصاصی از قانون بودجه عمومی 1397
درآمدهای اختصاصی
دولت
%13

منابع حاصل از نفت و
فرآورده های نفتی
%23

سایر منابع حاصل از
واگذاری دارایی های مالی
%4
واگذاری شرکت های
دولتی
%1

سایر منابع حاصل از
واگذاری دارایی های
سرمایه ای
%1

انتشار اوراق مالی اسالمی
%9

درآمدهای مالیاتی
%32
سایر درآمدها
%17

در سرفصل واگذاری داراییهای مالی ،علیرغم اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسالمی قابلعرضه در بازار سرمایه در الیحه
بودجه سال  1398با افزایش  12درصدی ( 4/5هزار میلیارد تومان) نسبت قانون بودجه  1397همراه بوده ،اما دولت میتواند
عالوه بر این اوراق ،اقدام به انتشار  5هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی و  3میلیارد دالر اوراق ارزی جهت بازپرداخت
اصل و سود اوراق سررسید شده در سال  1398کند .همچنین دولت میتواند تا سقف  2هزار میلیاد تومان اقدام به انتشار
صکوک اجاره در سال پیشرو کند .در این سرفصل همچنین ،واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با کاهش 46/67
درصدی نسبت به قانون بودجه سال  1397در نظر گرفتهشده است.
در سرفصل الیحه بودجه  1398تملک داراییهای سرمایهای ،سرمایهگذاری دولت در بخش ساختمان و سایر مستحدثات با
رشد  1/17درصدی نسبت به قانون بودجه سال  1397و  5/25درصدی نسبت به الیحه بودجه سال  1397همراه بود ،بهگونهای
که سهم این بخش از کل تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه سال  1397از  73درصد به  74درصد در الیحه بودجه
سال  1398افزایشیافته است .از سوی دیگر سرمایهگذاری این نهاد در بخش ماشینآالت و تجهیزات با رشد  2/86درصدی
نسبت به قانون بودجه  1397درنظر گرفته شده است ،بهگونهای که سهم این بخش از کل تملک داراییهای سرمایهای در
قانون بودجه سال  1397بدون تغییر ( 13درصد) در الیحه بودجه سال  1398لحاظ شده است.
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نمودار( :)3سهم اقالم سرفصل تملک داراییهای سرمایهای در الیحه بودجه 1398
سایر دارائیهای تولید
نشده
%13
زمین و سایر دارایی
ها
%0

ساختمان و سایر
مستحدثات
%74

ماشینآالت و
تجهیزات
%13

نمودار( :)4سهم اقالم سرفصل تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه 1397
سایر دارائیهای تولید
نشده
%14

زمین و سایر دارایی
ها
%0

ماشینآالت و
تجهیزات
%13

ساختمان و سایر
مستحدثات
%73

در الیحه بودجه سال  ،1398قیمت هر بشکه نفت خام بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال  1397در حدود  55دالر
درنظر گرفته شده است .نرخ ارز نیز با رشد  48درصدی از  3850تومان در قانون بودجه سال  1397به  5700تومان در الیحه
بودجه سال  1398افزایش یافت.
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 -6نتیجهگیری
بازار سرمایه همانند سایر بخشهای اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاستهای مالی دولت ( در غالب بودجه) و پیوند
نزدیک با سرفصلهای واگذاری داراییهای مالی ،تملک داراییهای سرمایهای و همچنین سیاستگذاریهای بخشی و کالن،
تاثیر قالب توجهای از اقدامات اجرایی دولت میپذیرد .در ادامه به تشریح برخی از موارد عمدهِ تأثیرگذار بر بازار سرمایه که در
الیحه بودجه سال  1398منظور شده ،پرداخته میشود:
 کاهش قابلتوجه تأمین مالی دولت از محل تسهیالت بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به کاهش رشد حجم نقدینگیدر کشور و در نتیجه موجب کند شدن تحریک نرخ تورم خواهد شد .به اعتقاد محققین اقتصادی با کند شدن تورم
و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کالن اقتصادی ،عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام بهبود مییابد.
-

با لحاظ رشد  41درصدی منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی به دلیل افزایش  48درصدی نرخ تسعیر ارز در
الیحه بودجه سال  1398انتظار میرود درآمد شرکتهای فعال در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی افزایش داشته
باشد .از این رو با توجه به اینکه شرکتهای این حوزه به عنوان یکی از بخشهای پیشرو ،سهم قابل توجهی از ارزش
بازار سرمایه را دارد ،انتظار بهبود رونق بازار سرمایه از طریق این بخشها میرود .با این وجود نرخ دالر در بازار آزاد
در دی ماه سال جاری به بیش از  10هزار تومان افزایش یافته و به نظر میرسد در سال آتی نیز همسو با نرخ تورم
افزایش یابد .از اینرو آنچه از شرایط کنونی بازار ارز مشاهده میشود با رقم پیشبینی شده در بودجه تفاوت قابل
توجهی دارد.

-

با توجه به رشد محدود  2/86درصدی سرمایهگذاری دولت در بخش ماشینآالت و تجهیزات (با توجه به شرایط
تورمی پیشرو) نسبت به قانون بودجه سال  1397انتظار بهبود بخش تولیدات ماشینآالت صنعتی در سال آینده دور
از ذهن است.

-

افزایش  48درصدی نرخ ارز تأثیرات متفاوتی بر وضعیت کسبوکار و در نتیجه قیمت سهام شرکتهای بورسی دارد.
شرکتهایی که بخش عمدهای از محصوالت خود را صادر می کنند ،با افزایش نرخ ارز ،درآمد ریالی باالتری کسب
میکنند و شرکتهایی که بخش عمدهای از نهادهها و کاالهای واسطهای خود را وارد میکنند با افزایش هزینه تولید
مواجه میشوند .شرکتهایی که در تجارت خارجی سهم اندکی دارند ،از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز متأثر میشوند.
بااینوجود با واقعی سازی این نرخ با نرخ تورم میتوان بیان داشت که نرخ واقعی ارز در سال آتی کاهش مییابد.

-

با توجه به افزایش  12درصدی ( 4/5هزار میلیارد تومان) حجم انتشار اوراق تأمین مالی اسالمی قابلعرضه در بازار
سرمایه ،مشاهده میشود که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد صعودی بوده و انتظار میرود با
انتشار این حجم از اوراق مالی اسالمی و متنوعسازی آنها ،بازار بدهی در سال آینده رونق بیشتر داشته باشد.

-

عالوه بر مورد فوق ،دولت میتواند عالوه بر این اوراق ،اقدام به انتشار  5هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی
و  3میلیارد دالر اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال  1398کند .همچنین دولت
میتواند تا سقف  2هزار میلیاد تومان اقدام به انتشار صکوک اجاره در سال پیشرو کند.
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-

با توجه به کاهش حجم واگذاری شرکتهای دولتی در سال آینده ،تحلیل این سیاستگذاری تا حدود دشوار است،
زیرا اطالعات کافی در خصوص اشکال واگذاری شرکتهای دولتی ( از طریق بازار سرمایه ،مناقصه و )...در دسترس
نیست .بههرروی عرضه شرکتهای دولتی حتی در مقیاس نزولی میتواند در تقویت بازار اوراق بهادار مؤثر باشد.

-

با توجه به افزایش دوبرابری درآمد خرید قیر از محل فروش نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمیها و پاالیشگاهها
(احتمال باالی افزایش نرخ خوراک) و رشد عوارض  43درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی بر شرکتهای معدنی و
افزایش  48درصدی عوارض شرکتهای داروسازی ،تجهیزات پزشکی و غذایی بر عملکرد مالی این شرکتهای در
سال آتی تاثیرگذار خواهد بود.
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