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 مقدمه 

تی از های نفهمین وابستگی هم باعث شده که تحریمهاست که رنگ سیاه و نفت به خود گرفته است و هاقتصاد ایران، ده

ا در این بین مؤثرترین و پایدارترین راه مقابله بدوران مصدق تاکنون به ابزار فشار دیگر کشورها به اقتصاد ایران بدل شود. 

 استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. 

به تازگی برای رفع این فعلی ست که دولت اخیر ا هایدر سال اهکاهش درآمد نفتی یکی از تبعات تحریمهر حال  در

اقدامات در ابتدا با ارائه دو گزارش از ت. این تای اداره کشور بدون نفت کرده اسگذاری در راسموضوع اقدام به سیاست

برنامه عملیات پیشنهاد شده با مالحظه قابل اجرا بودن کار  جلس شروع شد.م هایریزی و مرکز پژوهشسوی نظام برنامه

ای، حداقل کردن زمان اجرا، قابل اجرا بودن کار از لحاظ مالحظات اجتماعی و سیاسی، کمترین از لحاظ عملیات بودجه

 .اقتصاد کالن و کمترین فشار و بیشترین حمایت از اقشار آسیب پذیر تدوین شده استتالطم غیرقابل اجتناب در محیط 

ها، باید به نحوه اجرایی کردن آنها نیز توجه زیادی توجه به جزئیات این گزارشکارشناسان معتقدند عالوه بر هر چند که 

 .مند شویمبهره گیرد، بهتراندن نفت در بودجه انجام میشود تا از اقداماتی که در راستای به صفر رس

احسان دکتر با حضور  98و برای بررسی بیشتر موضوع تالش کردیم تا در نشستی پژوهشی در دوم تیرماه در همین راستا 

 اقتصادی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهیم. خاندوزی، کارشناس

 

 

 

 

 

 

 

 بد تازگی برای رفع این فعلی سااک کد دت ک های اخیر ادر سااا  هاکاهش درآمد نفتی یکی از تبعات تحریم

 .ککرده اسگذاری در راستای اداره کشور بدتن نفک موضوع اقدام بد سیاسک

  سازی درآمد نفک، بد حداقل صلی بودجد را بد جای حداکثر سئلد ا سا  ات  اجرا، م صفر کردن نفک، از  برنامد 

 سازی کسری بودجد بدتن نفک ت نحوه تأمین ما ی آن تبدیل خواهد کرد. 

  شود( ت صورت برتن زا تحمیل می  سک )بر خالف نفک کد بد  سری بودجد، کد امری درتن زا مباحث کنتر  ک

شی از چگونگی تأمین آن خواهد بود کد می ساختاری بلندمدت در نظر پایداری نا صالح  تواند بد عنوان یك ا

 .گرفتد شود

  سازی درآمد نفک، بد حداقل صلی بودجد را بد جای حداکثر  سا د ا سا  ات  اجرا، م صفر کردن نفک، از  برنامد 

سری بودجد بدتن نفک ت نحوه تامین ما ی آن ت سری سازی ک صلی بودجد، کنتر  ک سا د ا بدیل خواهد کرد. م

 اصالح ساختاری بلندمدتت توجد زاسک( زا اسک )برخالف نفک کد برتنبودجد خواهد بود کد امری درتن
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 اصالحات ساختاری بودجه؛ بررسی وضعیت موجود و پیشنهادها

 الف(دولت

 هاضرورت

 

 های اجرای برنامه اصالحات ساختاری بودجهضرورت

 تکلیف اجرائی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصالحات ساختاری بودجه -1

نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق دو » فرمودند:مقام معظم رهبری مقرر 

در چارچوب این  1398تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسانده و بودجه سال (« 1398-99ساله )

های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیف متعددی در خصوص های کلی و برنامهدر سیاست» برنامه تنظیم شود.

اصالح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابالغ شده است که باید اجرایی و به ویژه در بودجه 

 «. گنجانیده شود 1398

 صالحات ساختاری بودجه کشورهای کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به اسیاست*

 1گانه اقتصاد مقاومتی12های های ملی پنجم و یازدهم از برنامهبرنامه*

 های جاریعدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه -2

 های اقتصادی در افزایش کسری بودجهو انباشت دیگر چالش ها*اثر تحریم

                                                           
ستگی بوجه برنامه پنجم، -1 ضباط مالی در بخش عمومی و قطع واب شور(؛ به نفتبرنامه ملی برقراری ان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک ؛ فیق بوجهدبیر: امور تل )رئیس: رئیس 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان امور مالیاتی کشور(؛ طرح اجرای بوجه ریزی مبتنی بر عملکرد ) سازی اندازه و ؛ طرح پایداری منابع درآمدی دولت ) طرح بهینه 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( ساختار دولت )معاونت توسعه سانی  ساختار مالی دولت )وزارت امور اقتصادی و دارایی(؛منابع ان صالح  ستان ؛ طرح ا تقویت خود اتکایی ا

االنه سهم صندوق توسعه طرح افزایش س؛ شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(؛ها)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(

 ملی ازمنابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تا قطع کامل وابستگی بودجه به نفت )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(

صادبرنامه یازدهم،  صاد ی و دارایی( : برنامه ملی مردمی کردن اقت شوراها و توسعه ، )رئیس: وزیر امور اقت شارکت های مردمیدبیر: امور بنگاه ها،  سازی بخش ، م طرح توانمند 

 اجرای  طرح تداوم و تسوریع، (دارایی و اقتصوادی امور وزارت) دولتی غیر بخش به ها فعالیت واگذاری برای مالی  طرح اصوالح نظام، خصووصوی)وزارتامور اقتصوادی و دارایی(

کردن نقش ووظایف دولت به امور حاکمیتی و تصدی های اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر)وزارت طرح محدود ، وزارت امور اقتصادی و دارایی() ۴۴ اصل ابالغی های سیاست

 طرح کاهش نقش دولت در اجرای طرح های عمرانی )وزارت امور اقتصاد ی و دارایی(، امور اقتصادی و دارایی

 

ا زام اجرائی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصالحات ساختاری بودجد

عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رتید های جاری

ها بد فرصک اصالحات اقتصادیا زام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم
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 بی ثباتی و خروج از تعادل اقتصاد کالن 

 تورم و نرخ ارز فزاینده 

 گذاریتشدید رکود اقتصادی و کاهش شدید سرمایه 

 و دیگر آحاد اقتصادی هاها، صندوقها، بیمهبانکدولت به  هایافزایش و انباشت بدهی 

 دولتی در حوزه آب و انرژی هایگذاریمعضالت محیط زیستی مانند آب و آلودگی هوا ناشی از قیمت 

 (ترجیحیدولتی و تداوم تثبیت نرخ ارز ) هایگذارییمت*اثر مداخالت دولتی، ق

  ،گذاریسرمایهافت تولید و کاهش اشتغال 

 شم اندازچ

 

 ماموریت )نحوه دستیابی به چشم انداز(

 :اداره کشور 

 حذف کسری بودجه ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در اثر تحریم •

 مردم به صورت عادالنه معیشتی هایاطمینان بخشی از تامین حداقل •

 حفظ ثبات اقتصاد کالن در کنار حفظ و رونق تولید و اشتغال •

  محدود کردن قانونی ورود مسوتقیم منابع نفتی به بودجه و ایجاد اسوتقالل در مصوارف صوندوق توسوعه

 جهت ایجاد ثبات و توسعه

 هااصالحات در ایجاد درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه  
 

اداره مناسب 
کشور در شرایط 
تحریمی

قطع تابستگی 
مستقیم بودجد 
از درآمدهای 
نفتی 

اجرای 
اصالحات ریشد 
ای در اقتصاد با 
از بین بردن 
کسری بودجد 
ساختاری   



 

4 
 

 1هااستراتژی

 

 

 
 

 

 دستگاه اجرایی همکار امور پروژه محور
 سازمان هدفمندیرفاه،  وزارت نفت، کالن، انرژی و امور اجتماعی اصالح نظام یارانه کاالهای اساسی و انرژی در کنار تامین حداقل معیشت درآمدزایی

 سازمان امور مالیاتی، گمرک پایش تعهدات کالن، ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتیکاهش معافیت درآمدزایی

 سازمان بورس وزارت اقتصاد،  پایش تعهدات ETFها از طریق صندوقهای فروش دارایی درآمدزایی

                                                           
 ع در پیوست این پژوهش آمده است.تر شدن موضوهای کوتاه مدت و بلند مدت برای اجراییتر استراتژیاطالعات جزیی-1

(98سال )کوتاه مدت

باال بودن درآمدهای دولت از منابعی که کمترین آسیب را به عموم برساند در کنار سیاست 

بازتوزیعی جهت کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی

عدم کاهش شدید هزینه ها جهت جلوگیری از 

تشدید رکود اقتصادی

مدیریت کسری بودجه بدون دست اندازی 

مستقیم به منابع بانک مرکزی

افزایش سرمایه گذاری عمومی جهت جبران 

کاهش سرمایه گذاری خصوصی و مقابله با 

رکود

(98پس از سال )میان مدت 

کوچک سازی و بهینه سازی مخارج دولت و بخش عمومی جهت ایفای وظایف ذاتی دولت و بخش عمومی

اجرای اصالحات در فرآیندها و رویه ها جهت 

کسری بودجه ساختاری َ

ایجاد استقالل بودجه جاری از درآمدهای نفتی و 

اهرم کردن این منابع برای توسعه کشور

ایجاد درآمدهای پایدار از طریق اصالح نظام 

مالیاتی و نظام فروش حامل های انرژی 

اطرح اصالحات بودجه ای پشتیبان رشد پایدار اشتغال ز

: محور اول

درآمدزایی 

پایدار

: محور دوم

اهزینه کرد کار

: محور سوم

ثبات سازی 

اقتصاد کالن و

توسعه پایدار

: محور چهارم

تقویت نهادی 

بودجه

 ( افزایش شفافیت و پاسخگویی ۲( رعایت قاعده مالی و ۱چارچوب رفتاری مبتنی بر 
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ها/ فعالیت بندیاولویتو  پذیراجتناب هایهزینه)حذف هاکاهش هزینه مدیریت هزینه

 بیمه سالمت( هایهزینههای دولتی/کاهش های شرکتکاهش هزینه

معاونت امور علمی، فرهنگی و 
 اجتماعی، دفتر امور تلفیق

 

 دیوان محاسبات

 

 صمت، جهادبانک مرکزی، وزارت  شورای اقتصاد و بازرگانی منابع بودجه برای تولید اهرم کردن مدیریت هزینه

عمرانی و  هایگذاریاوراق به همراه عملیات بازار باز برای سوورمایهانتشووار  ثبات سازی

 زیرساختی 

 پایش تعهدات و کالن، نظام فنی

 
 بانک مرکزی، وزارت اقتصاد

صاد کالن و  ثبات سازی سعه ملی جهت ایجاد ثبات اقت صندوق تو سنامه  سا صالح ا ا

 خارج کردن نفت از بودجه

 بانک مرکزی،،توسعه ملیصندوق  انرژی و شورای اقتصادکالن، 
 وزارت نفت و وزارت اقتصاد

فناااوری افزایش شفافیت و جامعیت بودجه اصالح نهادی عهاادات،  ت یش  یق، پااا ف ل  ت
 اطالعات و مشاورین

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب(مجلس

 های کالن اقتصادیچشم انداز شاخص

 .خواهد رسید %40به  98پایان اسفند ، این رقم احتماال در %30حدود  98ماهه تا پایان فروردین 12نرخ تورم *

خواهد رسید )با فرض تداوم  منفی %8به  98، این رقم احتماال برای سال منفی %5حدود  97نرخ رشد اقتصادی سال *

 بی سیاستی(

 .خواهد بود 97بیش از سال  98کاهش نرخ اشتغال و افزایش تعدیل نیروی کار برای سال *

 .هزار بشکه نفت خام تا پایان سال است 500روزانه بینانه، فروش سناریوی واقع*

 .افزایش داده است % 24به حدود  %16تحوالت سال گذشته جمعیت زیرخط فقر مطلق کشور را از *

بسیار محتمل  98های تشکل یافته در صنوف و مناطق مختلف، برای نیمه سال کمبود مقداری برخی کاالها و نارضایتی*

 .است
 

 فروض
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 راهکار برای خلع سالح اقتصادی

 
 

 طرح کلی برنامه تصفیر نفت در بودجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیبد معنای اصالح بودجد ری( ند کاهش صادرات)صفر کردن فعاالند ت ارادی نفک در بودجد 

ت کنتر  سخک مصارف ارزی ت تحریك منابع ارزی همزمان باا مادیریک سایالن نقادینگی
تحرکات بانك ها 

اصالح سریع مدیریک اقتصادی ت مقابلد شدید با فساد

هزار ميليارد تومان خواهد بود. 100براي امسال، پس از فروش اوراق بودجه اي، و پس از اعمال فرايند تخصيص حدود   

سياسي برآورد  –هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد مي كنند.  ارقام حداقلي و با لحاظ مصلحت سنجي هاي اجتماعي  10هر برنامه به طور متوسط 

.نش سياسي اجتماعي منجر نشودشده به طوري كه به ت  

علي رغم شروع عمليات اجرايي در سال  گانه، قابليت اجرا و حصول درآمد در سال جاري را دارند و برخي، همانند انواعي از ماليات ها، 10برخي از برنامه هاي 

« اوراق پاكسازي اقتصاد از نفت»، جاري ممكن است در سال آتي و سال بعد از آن به ثمر بنشيند. براي برنامه هايي كه امكان حصول درآمد در سال جاري ندارند

هزار ميليارد تومان قابليت تحصيل درآمد در سال جاري وجود  70تا  60منتشر و در بودجه هاي سال هاي بعد، تسويه مي شوند. برآورد ما نشان مي دهد حدود 

ي اختصاصي برنامه تصفير، نفت عمدتا متكي بر صُكوک و به پشتوانه اسالم -هزار ميليارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاري، اوراق مالي  40تا  30دارد و براي 

 هايي دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد. دارايي

 تمام درآمد نفت پس از كسر سهم شركت نفت وارد صندوق توسعه مي شود
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 ایت بودجهاجزییات عملی

 (هزارمیلیارد ریال) از سازوکار تخصیص و پس از انتشار اوراق مالی پیش بینی شده پس 1398کسری بودجه بدون نفت سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصارف منابع

قانون  عنوان
1397 

پيش بيني  98مصوب  97عملكرد 

 98عملكرد 

قانون  عنوان

بودجه 
1397 

عملكرد 
97 

مصوب 
98 

پيشبيني 

پس از  98عملكرد

اعمال سازوكار 

 تخصيص

 3328 3524 2774 2,939 هزينه اي 1,292 1,343 1,077 1,128 درآمد مالياتي

حمايتي ويژه ) هزينه هاي  231 325 187 292 درآمد گمركي

 سيل(

  150 

سرمايه  دارايي هاي تملك 688 721 573 735 ساير درآمدها

 اي

620 470 668 350 

 2,211 2,389 1,837 2,155 مجموع درآمدها

ساير منابع بجز انتشار 

اوراق، نفت، برداشت از 

 صندوق

 293 293 255 307 تملك دارايي هاي مالي 73.7 135 67 165

مجموع درآمدها بجز 

انتشار اوراق و منابع حاصل 

از صادرات و فروش داخل 

 نفت و گاز

 4122 4485 3449 3866 مجموع 2,285 2,524 1,904 2,320

كسري بودجه بدون نفت 

عملياتي )پيش بيني 

مصارف منهاي پيشبيني 

عملكرد منابع بدون نفت و 

 اوراق(

 منابع حاصل از خوراك 1,837

 پتروشيمي ها 

با فرض  مانده كسري 440 مجوز انتشار اوراق 243

 صادرات صفر نفت

1,060 
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 جزییات عملیات بودجه ای 

 (1400و  99، 98برنامه های پاکسازی بودجه از نفت )هزار میلیارد تومان، قابلیت حصول درآمد برای سال 
  عنوان ردیف

 تخمین

 10 پایین ارزش افزوده خام و مواد صادرات حوزه در عملکرد بر مالیات هایمعافیت کاهش 1

 10 هابخش سایر در مالیاتی هایمعافیت از برخی حذف 2

 و شخصی و تجاری هایحساب تفکیک مالیاتی؛ امور سازمان اطالعاتی پایگاه تکمیل: از استفاده با مالیاتی فرار از جلوگیری 3

 مالیات ستانی شیوه اصالح بانکی؛ هایتراکنش بر نظارت

10 

اخذ  و درآمد( توزیع مالحظات رعایت با تولید، بخش بر عملکرد مالیات بجز) موجود مالیاتی پایههای از برخی نرخ افزایش 4

 مالیاتی از مطالبات بخشی دریافت برای تالش و خالی هایمسکن از مالیات

10 

 10 1400 سال برای دهک 1 و 1399 سال دهک برای 1 ، 1398 سال برای نقدی یارانه پرداخت در دهک 1 حذف 5

 10 های غیرمنقول دولتیفروش بخشی از سهام و دارایی 6

 10 انرژی هایحامل قیمت حداقلی اصالح 7

 10 )سوخت کارت برقراری از ناشی قاچاق از جلوگیری و خلیج فارس ستاره پاالیشگاه تولید افزایش از ناشی( هافراورده صادرات 8

 80 مجموع

 CGT ، PIT) 10 جدید مالیاتی هایپایه معرفی 9

 10 آنها از بخشی فروش یا دولت هایدارایی مولدسازی 10

 100 مجموع

 

 40 تا 30 اقتصاد، پاکسازی هایبرنامه اجرای در اجرایی ظرفیت به بسته است، مشاهده قابل باال جدول در که طور همان

 تسویه هابرنامه اجرای محل از 1400 و 1399 هایسال در و منتشر نفت از اقتصاد پاکسازی اوراق تومان، میلیارد هزار

سط تواندمی اوراق این .شد خواهد  ثانویه بازار در مداخله طریق از مرکزی بانک و شود خریداری هابانک یا و مردم تو

 .کند مدیریت را هانرخ
 

 مالحظاتی در مورد برنامه تصفیر نفت در بودجه

سازی * سازی درآمد نفت، به حداقل  صلی بودجه را به جای حداکثر  ساله ا سال اول اجرا، م صفر کردن نفت، از  برنامه 

بدون نفت و نحوه تامین مالی آن تبدیل خواهد کرد. مساله اصلی بودجه، کنترل کسری بودجه خواهد بود کسری بودجه 

 . اصالح ساختاری بلندمدتزاست( زا است )برخالف نفت که برونکه امری درون

شووود، به طور هر ده هزار میلیارد تومان اسووتقراض دولت، از مسوویر اوراق، اگر در نهایت توسووط بانک مرکزی خریداری *

درصوود نرخ تورم را افزایش خواهد داد. از این به بعد، دسووت اندرکاران تهیه و اجرای بودجه توجه خواهند  3.8متوسووط 

 داشت که در صورت عدم اقدام الزم، با خطر تورم مواجه می شوند.

ای باشد تباط به گونههای مختلف در این ارضروری است بسیج عمومی گروه 1330مشابه تجربه دولت مصدق در سال *

سازی ت قطع اتکا بد نفک، بد جای بانكکه تاحد امکان، مردم و  شارکک در پاک صی، با هدف م صو ها یا بخش خ

 و عوارض کمتری برجای بگذارد. بانك مرکزی خریدار این اتراق باشند
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 هاپرداخت تراز با مرتبط عملیات جزئیات

 شده انجام برآوردهایی شد، ذکر اقدام کلی طرح در که اقداماتی اثر در اختیار در ارزی منابع افزایش برای زیر جدول در

 : است

میزان  تخمین مدیریک منابع ارزی ت افزایش آن

 )دالر میلیارد(
میزان  تخمین ارزی مصارف کاهش

 )دالر میلیارد(

شک صد 80 بازگ صل ارز از در  40 از افزایش(صادرات  از حا

 )درصد 80 بد درصد

 و رصوود از طریق سوورمایه خروج درصوود 50 کاهش 18

 بازارهای در تراکنشووها وگسووترده یکپارچه مدیریت

 مختلف

9 

ند صاااادرات   یتر میلیون10 ت بنزین  یتر میلیون 10 رتزا

شی گازتئیل شی قاچاق از جلوگیری افزایش تو ید، از نا  از نا

سوخک صالح ت کارت  صرف ا گوی ا شی م  اندک از افزایش نا

 هاحامل بهای در

 5 )قاچاق(غیررسمی  واردات درصد 50 کاهش 5

 

 غیرضرور کاالهای واردات مدیریت

1 

 0.6 غیرضرور خارجی سفرهای کاهش 1 گردشگر جذب افزایش

 15.6 مجموع 24 مجموع

 39.6 )اختیار در منابع افزایش( مجموع

 

شی دالر میلیارد 30 میزان از یافت که خواهد افزایش دالر میلیارد 40 حدود ارزی اختیار در منابع اقدامات این اثر در  نا

 .است بیشتر گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد از

 

 1روی اداره کشور منهای نفتسناریوهای پیش

ا اجتماعی و سیاسی، ب« کمترین تنش»، با «عملیاتی و قابل اجرا»به دنبال آن است که بتواند به صورت  سناریوهای ذیل

صاد کالن و با لحاظ حمایتحداقل تالطم  سیب پذیر، منابع غیرقابل اجتناب در محیط اقت شار آ صادی الزم از اق های اقت

شروع برنامه»نفتی بودجه را  صاد را وارد « از لحظه  ساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقت صفر بر به 

ستای جدید از بودجهمرحله صادرات نفت ریزی بدون اتکا به منابع ا صورت کاهش تحمیلی  ضمن اینکه در  خراجی کند، 

 .نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد

برنامه ارادی و فعاالنه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت)نه صفر کردن صادرات  سناریوی اول،

  آن(

صارا  صفیر نفت که اخت ستحکام»شود، نامیده می« بتن»برنامه ت شوک« ا سانات یا  صدر مقابل نو شخ ه های نفتی را به م

های آتی و توسعه کشور، معطوف به اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسل

 . سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کردها و سالمتنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت

صفیر نفتطرح کلی اقدام برنا»در بخش  شی« مه ت ست: مجلس  گزارش مرکز پژوه برای قابل مطالعه کردن این »آمده ا

 :شوددر بودجه به شرح زیر ارائه می« برنامه تصفیر نفت»سند برای سیاستگذاران، خالصه اجرایی طرح کلی اقدام 

 های مالیات بر عملکرد در حوزه صادرات مواد خام و ارزش افزوده پایین*کاهش معافیت

 هاهای مالیاتی در سایر بخشذف برخی از معافیت*ح

ساب سازمان مالیاتی، تفکیک ح ستفاده از: تکمیل پایگاه اطالعاتی  شخ*جلوگیری از فرار مالیاتی با ا صی های تجاری و 

 های بانکی، اصالح شیوه مالیات ستانینظارت بر تراکنش

                                                           
  1398خرداد اداره اقتصاد  كشور بدون نفت، مركز پژوهشهاي اسالمي،-1
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ات بر عملکرد بر بخش تولید، با رعایت مالحظات توزیع درآمد( های مالیاتی موجود )به جز مالی*افزایش نرخ برخی از پایه

 های خالی و تالش برای دریافت بخشی از مطالبات مالیاتی و اخذ مالیات از مسکن

 1400سال  برایو یک دهک  99، یک دهک در سال 98*حذف یک دهک در پرداخت یارانه نقدی در سال 

 دولتی های غیرمنقول*فروش بخشی از سهام و دارایی

 های انرژی *اصالح حداقلی قیمت حامل

ها )ناشووی از افزایش تولید پاالیشووگاه سووتاره خلیج فارس و جلوگیری از قاچاق ناشووی از برقرای کارت *صووادرات فرآورده

 سوخت(

 1های دولت یا فروش بخشی از آنها*مولد سازی بخشی از دارایی

 

 دجه از نفتپاکسازی بوسناریوی دوم: مقاوم سازی اقتصاد با 

بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع  مصوووارف و منابع توازن کسوووری :کسااری بودجد بدتن نفک کشااور-1

سبه ؛ایبودجه صلی شاخص رقم، این. شودمی شفاف و محا صاد شکاف» ا ضعیت از عمومی بودجه و اقت  به و «سالم و

. اسووت سووالم وضووعیت تا فاصووله جبران برای مردم و بودجه اندرکاران دسووت دولت، تالش میزان شوواخص دیگر عبارت

هزار میلیارد تومان خواهد شد که برای اقتصاد ایران باال است.  ۱۰۰امسال حدود  جهدهند کسری بودمحاسبات نشان می

شود و برای هر کدام از این  ۱۰همچنین برنامه  شر  سال جاری منت صاد برای  سط  ۱۰گام اقت هزار  ۱۰مرحله به طور متو

لیارد تومان درآمدزایی مدنظر باشد. در آخر نیز تمام درآمدهای حاصله نفت با کسر سهم شرکت ملی یکسره به حساب می

  .صندوق توسعه ملی واریز شود و این صندوق هم منابع را در بانک مرکزی سپرده گذاری کند

جبران کسری بودجه بدون نفت از سوی بازوی مرحله درآمدزایی که برای  ۱۰ :سازی اقتصادگاند سا م ۱۰های برنامد -2

ست ست اغلب در حوزه مالیاتی ا شده ا شنهاد  شی مجلس پی صادرات مواد  ؛پژوه مانند کاهش معافیت مالیاتی در حوزه 

ها در سوووایر بخش ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ برخی از خام و ارزش افزوده پایین، حذف برخی از معافیت

سال های مپایه ساالنه یک دهک از یارانه بگیران تا  سوی دیگر حذف  سهام و دارایی ۱۴۰۰الیاتی و از  شی از  ، فروش بخ

ای مالیاتی جدید و های انرژی و صووادرات فراورده ها. عالوه بر این معرفی پایه های دولتی، اصووالح حداقلی قیمت حامل

شی از آن ها نیز  سازی دارایی های دولت یا فروش بخ ستمولد  شده ا شنهاد  سته به ظرفیت . به عنوان دو گام دیگر پی ب

صادی اجرایی برنامه سازی اقت سال ۴۰تا  ۳۰های پاک شر و در  صاد از نفت منت سازی اقت های هزار میلیارد تومان اوراق پاک

 .خریداری شودها ها تسویه خواهد شد. این اوراق می تواند توسط مردم و یا بانکاز محل اجرای برنامه ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹

براساس شبیه سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند در نظرگرفتن 

شد، یا تقسیم صندوق توسعه به حساب ذخیره ارزی که امکان تزریق بودجه شته باشد و در اختیار بانک مرکزی با ای ندا

سعه صور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی و رویهای و متعادل کننده بدو بخش تو سبت ای نودجه و یا موارد متعدد مت

شرکت  سهم  سر  شد که پس از ک شخیص داده  ضعیتی ت ضعیت موجود که بتوان کار را فورا آغاز کرد، حالت بهینه و به و

شود. در این حالت، بدون نیاز ب ۱۰۰ملی نفت،  سعه ملی  صندوق تو سنامه درصد درآمد نفتی وارد  سا ه تغییر مقررات یا ا

                                                           
 98خرداد  19، خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی، تا صادرات غیرنفتی CGTز اجرایا-1
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ای به شوووکل فعلی، امکان مندی از آن برای تامین نیازهای توسوووعهصوووندوق توسوووعه ملی و رویه فعلی، امکان بهره

 .گذاری یا استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشتسپرده

شی بد ترازپرداخک» -3 صادرات نفکبرنامد تعاد  بخ سیدن  صفر ر صورت کاهش یا بد  شی «ها در   مرکز پژوه

ست: بیان کرده  مجلس سال »ا شت ۱۳۹۷در  سهم دولت، بردا سهم های بودجهمنابع ارزی  سعه ملی و  صندوق تو ای از 

 . مرکزی، به بازار تزریق شده استمناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک 

صادرات نفت عمال هیچ گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به منظور جلوگیری از درگیر  شدن  صفر  ست که فرض  بدیهی ا

ضعیت منفعل در بازی سازی و قرار گرفتن در و سناریو ست که حد شدن در  سازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این ا

 در مقابل طرف که میزان هر به ترتیب، این به. کرد ریزیهدف قرار داده و برای آن برنامه نهایی وضوووعیت نامناسوووب را

 . بود خواهیم جلوتر برنامه از نشود، موفق نفت صادرات کاهش

، هادر برنامه تعادل بخشوووی به تراز پرداخت ترین اقداماولین و مهم :هابرنامه تعادل بخشوووی به تراز پرداخت: گام ات 

ق طب. سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات استدقیق منابع ارزی موجود و اجرای مؤثرتر پیمان مدیریت

، بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه ۹۷میلیارد دالر در سال  ۴۴ها به رغم صادرات غیرنفتی بالغ بر برخی گزارش

صادرات از  صل از  شت ارز حا ست. بازگ شده ا ضه ن ست.روشنیما عر  صادرات به مربوط آمار های دیگر نیز کامل نبوده ا

میلیارد دالری کاالهای  ۴۴ صادرات به توجه با مجموع در که دارد آن از نشان گمرک سوی از منتشره واردات و غیرنفتی

ه نشوووان میلیارد دالر مازاد در این حسووواب وجود دارد ک ۲عمال  ۱۳۹۷میلیارد دالری در سوووال  ۴۲غیرنفتی و واردات 

دهد در صووورت اجرای دقیق پیمان سووپاری منابع حاصوول از صووادرات غیرنفتی کفاف نیاز کاالهای وارداتی کشووور را می

سی و می سا صارف ارزی کشور محدود به کاالها و خدمات ا ست م ضروری ا کند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز 

 .ضروری شود

های مدیریت مصووارف ارزی جلوگیری از خروج سوورمایه از مدیریت مصووارف ارزی موجود اسووت. یکی از روش گام دتم، 

 ۱۳۹۸قانون بودجه سوال  ۱۶های بانکی اسوت که زمینه قانونی آن در بند )ح( تبصوره طریق ایجاد شوفافیت در تراکنش

دات کاالهای غیرضوورور و لوکس و مدیریت عرفه وارت افزایش و محدودیت اعمال نظیر دیگر هایروشفراهم شووده اسووت. 

سمی )به جز  صورت غیرر شور و نیز مبارزه با واردات کاال به  صاعدی عوارض خروج از ک سفرهای خارجی از طریق اخذ ت

 .تواند به کاهش مصارف ارزی کمک نمایدمواد اولیه تولید( می

)قاچاق( و سوق دهی آن به سمت صادرات رسمی ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی  :گام سوم 

صالح قیمت برخی کاالها مانند بنزین و گازوئیل می ست. همچنین با ا صادراتی ا صرف داخلی را کاهش و ظرفیت  توان م

 .برای این محصوالت فراهم کرد. یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است
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 کالم آخر

ها دیده شوورایط خاص کشووور که به شوودت صوورف نفت را دچار مشووکل کرده و در طرف مقابل نیز افقی برای رفع تحریم

سری بودجه بنمی سیر کنونی خود را تغییردهد. با توجه به محتمل بودن ک ششود، باید دولت م ه دون نفت انتظار رفع ری

ج کردن شوود که این مهم نیز به معنای به صوفر رسواندن خرمشوکالت تنها از طریق خلع سوالح طرف مقابل میسور می

 ف مقابل تنظیم شود. رنثی کردن طخدرآمدهای نفتی است. از سوی دیگر برنامه الزم برای 

را به جای حداکثرسازی درآمد نفت، به حداقل برنامه صفر کردن نفت، از سال اول اجرا، مسئله اصلی بودجه در هر حال، 

سووازی کسووری بودجه بدون نفت و نحوه ت مین مالی آن تبدیل خواهد کرد. در واقع، همانند بیشووتر کشووورهای دنیا با 

ست اندرکاران بودجه در دولت و مجلس و مردم قرار ساختار بودجه صلی بودجه، که باید مورد توجه د سئله ا سالم، م ای 

رل کسووری بودجه، که امری درون زاسووت )بر خالف نفت که به صووورت برون زا تحمیل می شووود( و مباحث گیرد، کنت

شی از چگونگی ت مین آن خواهد بود که می شودپایداری نا ساختاری بلندمدت در نظر گرفته  صالح   .تواند به عنوان یک ا

که بنا  هکارهایی گشتاباید به دنبال ارائه رباشد،  بنابراین، در سال جدید که تالش بر این است که اداره کشور بدون نفت

رد با راهب ای کشورح نظام بودجهساز ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی گردد. اصالبه فرمایشات مقام معظم رهبری زمینه

 ها را در اینکه توجه ویژه دولت، مسئولین و همه ارگان جه به شرایط فوق امری الزامی استبا تو ادراه اقتصاد بدون نفت

 طلبد.خصوص می
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