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مروری کلی بر الیحه پیشنهادی 
تحلیلبودجه کل کشور در سال 1396


مقدمه 

بر اساس تجربه کنونی بشر، دولت مکمل بازار در 
عرصه اقتصاد محسوب می ش��ود. از این رو سند 
بودجه کل کشور برنامه دخل و خرج دولت بوده 
و ابزاری برای سیاس��ت گذاری، اجرای قوانین و 
مالک��ی برای ارزیابی اقتص��اد ملی و چالش های 
رودرروی آن اس��ت. توج��ه به کمیاب��ی منابع، 
تش��خیص دقیق مس��ائل و مش��کالت اقتصادی، 
مناب��ع  تخصی��ص  اولویت بندی ه��ای  رعای��ت 
اقتصادی بر اس��اس میزان تأثیر گذاری راهبردی 
در اقتصاد ملی، توازن و تعادل در میان بخش های 
مختلف بودجه و برخورداری بخش های مختلف 
جامعه از برنام��ه کالن تخصیص منابع و توجه به 
نتایج اجتماعی، سیاس��ی، نظام��ی و امنیتی آن از 
اهمی��ت زیادی در تهیه و تنظیم بودجه برخوردار 
است. در این راستا اس��ناد باالدستی نقش مهمی 
در هدایت و راهبری بودجه های سنواتی خواهند 

داش��ت. در این چهارچوب برنامه پنج س��اله ششم از اس��نادی است که در 
تنظیم بودجه سال 1396 نقش اساسی دارد. 

 بودجه کل کشور و اولویت های برنامه ششم 
بودجه کل کشور در 14 آذرماه توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. 
14 روز بعد مجلس شورای اسالمی بررسی الیحه 144 ماده ای برنامه ششم 
توسعه را شروع کرد که تا آخر دی ماه ادامه داشت. مجلس پس از بررسی 
الیحه شش��م توس��عه، بودجه کل کشور را مورد بررس��ی قرار خواهد داد. 
مقایس��ه جداول کالن مالی اسناد برنامه ششم توسعه و جداول کالن بودجه 
سال 1396 نشان می دهد که سرجمع منابع عمومی بودجه 1396 تقریباً مشابه 
ارقام جداول کالن اسناد برنامه اس��ت، اما ترکیب آن متفاوت است. برای 
افزایش کارایی سند بودجه اولویت بندی و نحوه تخصیص منابع در بودجه 
1396 باید بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باشد. بر اساس اولویت های 
مصوب مجلس شورای اسالمی و اهداف اعالمی دولت موضوعاتی مانند:  
1- تحقق رش��د اقتصادی هشت درصدی و اصالح س��اختار از طریق 

ایجاد ثبات در اقتصاد کالن؛

دولت پس از تهیه الیحه بودجه س�ال 1396 کل کش�ور آن را برای بحث، بررس�ی و تصویب به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد. بودجه 1085 تریلیون تومانی سال 1396 با توجه به اصل کمیابی 
منابع، اولویت بندی هایی را بر اس�اس اس�ناد باالدستی مانند برنامه شش�م توسعه قائل شده است. بر 
این اس�اس تداوم رش�د و تحریک اقتصادی با مش�ارکت بخش خصوصی، شفافیت مالی و تقویت 
حوزه های زیربنایی مانند محیط زیس�ت، آب، کش�اورزی، حمل و نقل، دفاع، بهبود فضای کسب 
و کار و تأمین مالی خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته اند. س�اختار بودجه و اولویت بندی آن با 
توجه به کمیابی منابع و ش�رایط موجود اقتصادی، اصولی، راهبردی و قابل قبول اس�ت؛ هرچند که 
وابس�تگی به نفت و تردی�د در تحقق درآمدهای نفتی و مالیات�ی و همچنین ابهام درعرصه اقتصاد 
بین الملل چالشی برای تحقق اهداف بودجه است که گره گشایی و رفع این چالش ها صرفًا در قالب 

بودجه ساالنه امکان پذیر نیست.  

اشاره:

دکتر حسن شکوه*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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2- شفافیت مالی؛
3- موضوعات راهبردی آب و محیط زیست؛

4- موضوعات خاص مکان محور ش��امل توس��عه س��واحل مکران 
و ارون��د و بازآفرینی بافت های ناکارآمد ش��هری )حاش��یه ش��هرها و 

بافت های فرسوده(، بافت های تاریخی و مناطق روستایی؛
5- موضوع��ات خ��اص بخ��ش پیش��روی اقتصاد ش��امل معدن و 
صنایع معدنی، کشاورزی، گردش��گری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، 

فناوری های نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی؛
6- موضوعات خاص کالن فرابخش��ی شامل بهبود محیط کسب و 
کار، اش��تغال، فضای مجازی و بهره وری، تأمین منابع مالی برای اقتصاد 
کش��ور، نظام عادالنه پرداخ��ت و رفع تبعیض و س��اماندهی، پایداری 
صندوق ه��ای بیمه ای و بازنشس��تگی، توانمندس��ازی محرومان و فقرا، 
بیمه های اجتماعی، پیش��گیری و کاهش آس��یب های اجتماعی، اجرای 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی 

ایرانی- اسالمی؛ و
7- توس��عه آمادگی دفاعی و امنی��ت؛ از اولویت های اصلی برنامه 

ششم توسعه است.
با توجه به این موضوعات الیحه بودجه 1085 تریلیون تومانی سال 
آینده با 11درصد رش��د نس��بت به س��ال 1395 به مجلس تقدیم شد. به 
گفته رئیس جمهور ش��فافیت مالی و مقابله  با فساد یک مطالبه اجتماعی 
اس��ت و نقطه آغازین اصالحات در این  زمینه، ایجاد ش��فافیت مالی در 
بودجه اس��ت.  ل��ذا یکی از تبصره های بودجه س��ال آتی آن اس��ت که 
 تمامی منابع عمومی می بایس��ت از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت 

نظارت نمایندگان مجلس  شورای اسالمی هزینه شود.
 اس��تمرار ثبات اقتصاد کالن و رش��د اقتصادی ایجادش��ده در سال 
جاری اولویت دیگر س��ند بودجه کل کش��ور اس��ت. بر این اساس در 
بودجه 1396 رش��د اقتصادی 7/7درصد، رش��د سرمایه گذاری 12/2 و 
نرخ تورم 7/6درصد پیش بینی شده است. مجموع  بودجه عمومی دولت 
371 ه��زار میلیارد تومان، بودجه ش��رکت های دولت��ی 43 هزار میلیارد 
توم��ان و درآمدهای اختصاصی دولت 51 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است. سقف منابع عمومی بودجه نیز 320 هزار میلیارد تومان است. 
با فرض فروش هر بش��که نف��ت خام به قیم��ت 55 دالر، صادرات 
نف��ت و میعانات گازی معادل 2/53 میلیون بش��که در روز با نرخ 3300 
توم��ان ارزش دالر، منابع نفتی در حدود 111 هزار میلیارد تومان خواهد 
ب��ود. این رقم در بودج��ه 1395، 74 هزار میلیارد تومان بود. بر اس��اس 
ب��رآورد مرکز پژوهش های مجلس حداقل 100 ه��زار میلیارد تومان از 
منابع نفتی محقق می ش��ود. کل درآمدهای دولت با احتساب 20درصد 
سهم صندوق توسعه ملی و 14/5درصد سهم شرکت ملی نفت 159هزار 

میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است. از این میزان 
113 هزار میلیارد تومان س��هم مالیات اس��ت که 
نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 1395 
از رش��د 23درصدی برخوردار اس��ت. در سال 
1396درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق حدود 10 

هزار میلیارد تومانی روبه رو بوده است. 
236 هزار میلیارد تومان به هزینه های جاری 
اختصاص داده شده است که با رشد 10درصدی 
میزان افزای��ش حقوق کارکنان، بودجه عمومی 
تا 13درص��د افزایش دارد. مجم��وع اعتبارات 
عمرانی 62 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
پیش بینی عملکرد سال 1395، حدود 26درصد 
بیشتر ش��ده اس��ت. رش��د اعتبارات هزینه های  
جاری نیز نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1395 
مع��ادل 13درصد برآورد ش��ده اس��ت. تملک 
دارایی ه��ای مالی نی��ز با کاه��ش 17درصدی 
نسبت به پیش بینی عملکرد 1395 همراه خواهد 
بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت س��ود و 
اصل اوراق سررسیدشده در سال 1396 خواهد 
ب��ود. همچنین حدود 32/5 ه��زار میلیارد تومان 
منابع از فروش اوراق مالی پیش بینی ش��ده است 
)20 هزار میلی��ارد تومان برای اجرای طرح های 
عمران��ی ، 7/5 هزار میلیارد تومان برای تس��ویه 
مطالبات قطعی اش��خاص حقیق��ی و حقوقی و 
پنج ه��زار میلیارد تومان ب��رای تهاتر بدهی های 
دول��ت(. همچنی��ن در طرف مص��ارف، حدود 
14/5 ه��زار میلیارد توم��ان ب��رای بازپرداخت 
اصل و س��ود اوراق سررسیدشده در نظر گرفته 
شده است )تسویه مطالبات اشخاص 50 میلیارد 
تومان، تسویه بدهی های دولت پنج هزار میلیارد 
تومان، بازپرداخت اس��ناد خزانه اس��المی 8/5 
ه��زار میلیارد توم��ان و بازپرداخت اصل اوراق 
مش��ارکت طرح های عمرانی یک هزار میلیارد 
تومان(. س��قف تملک دارایی ه��ای مالی تا 62 

هزار و 500 میلیارد تومان قابلیت تحقق دارد.
در الیحه بودج��ه 1396 به ش��هرداری ها و 
ش��رکت های دولتی اجازه انتش��ار اوراق مالی تا 
س��قف 20 هزار میلیارد تومان و به شرکت نفت 
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اجازه انتشار اوراق ارزی تا سقف سه میلیارد دالر 
داده ش��ده اس��ت. از 20 هزار میلیارد تومان اوراق 
مالی، 10 ه��زار میلیارد تومان برای ش��رکت های 
دولتی، پنج هزار میلیارد تومان برای شهرداری ها و 
پنج هزار میلیارد تومان برای ش��رکت های وزارت 
نفت در نظر گرفته ش��ده است. همچنین به دولت 
اجازه داده شده است سه میلیارد دالر اوراق ارزی 
برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده شرکت ملی 
به نفت ایران منتشر کند. عالوه بر این دولت اجازه 
دارد پنج ه��زار میلیارد توم��ان اوراق مالی ریالی 
برای بازپرداخت اوراق مالی ریالی سررسیدش��ده 
منتش��ر کند. در تبصره س��ه به بخش های دولتی و 
غیردولتی اجازه داده ش��ده اس��ت ت��ا حدود 50 
میلی��ارد دالر فاینان��س )تأمین مال��ی خارجی( با 
تصویب ش��ورای اقتصاد و با سپردن تضمین های 

الزم به بانک های عامل جذب نماید.

واگ�ذاری طرح ه�ای عمران�ی ب�ه بخش 
خصوصی 

ب��ا توجه به نیاز بیش از 400 ه��زار میلیارد تومانی 
ب��رای تکمیل طرح ه��ای نیمه تم��ام عمرانی و با 
ه��دف ایجاد تحرک در اقتص��اد، دولت به دنبال 
واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی به 
منظور افزایش سرمایه گذاری، کارایی، بهره وری 
و آزادی منابع حبس ش��ده در این طرح ها اس��ت. 
دولت در قالب بودجه، طرح های نیمه تمام دارای 
توجی��ه اقتص��ادی و مالی را ب��ه بانک های عامل 
 معرفی خواه��د کرد.  با توجه به نوع طرح حداقل 
20درصد از منابع مورد نیاز به عنوان  آورده بخش 
خصوصی، 25درصد نیز توس��ط صندوق توسعه 
ملی در بانک عامل  س��پرده گذاری خواهد شد و 
مابقی منابع مورد نیاز در قالب تسهیالت بانکی به 
بخش خصوصی و به بهترین پیشنهاد دریافت شده 
واگذار می شود.  همچنین دولت آمادگی دارد در 
صورت نیاز به میزان حداکث��ر 20درصد از منابع 
مورد نیاز را از محل اعتبارات تملک دارایی های 
س��رمایه ای در قالب  تس��هیالت بانکی در اختیار 

بخش غیردولتی قرار دهد.  

کشاورزی و محیط زیست
بودجه س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور به عنوان یکی از 
دس��تگاه های حافظ 85درص��د از عرصه های طبیعی کش��ور در بودجه 
1396 با رش��د 85درصدی مواجه بوده اس��ت. بودجه سازمان حفاظت 
محیط زیست رشد حدود 17درصدی را تجربه کرده و اعتبارات فصل 
آب و فاضالب که جمع آوری و بازچرخانی آب را ش��امل می ش��ود، 
رش��دی حدود 216 درصدی نسبت به امسال تجربه خواهد کرد. دولت 
برای طرح های زیربنایی و توس��عه ای با اولویت طرح های دانش بنیان در 
بخش های علوم و تحقیقات، کش��اورزی، آب و خاک، محیط زیست 
با رعایت س��قف مقرر که معادل 50 میلیارد دالر است، به دستگاه های 
متول��ی اجازه داده اس��ت که نس��بت به اخ��ذ تضمین تس��هیالت مالی 
بالعوض یا اعتباری تا مبلغ پنج میلیارد دالر از دولت ها، مؤسسات مالی 

خارجی و بین المللی اقدام کنند.
 به ش��رکت های وابس��ته و تابعه وزارت خانه های جهاد کشاورزی، 
سازمان های انرژی اتمی و میراث فرهنگی اجازه داده  شده است تا سقف 
100 ه��زار میلیارد ریال برای اجرای طرح ه��ای خود با اولویت اجرای 
پروژه های  آب ش��یرین کن، طرح های آب رس��انی، تکمیل شبکه های 
جمع آوری و انتقال فاضالب، تصفیه خانه های آب و فاضالب با تضمین 
اصل و سود اوراق قرضه منتشر کنند. بحران آب زیرزمینی و فرونشست 
زمین یکی از مهمترین دغدغه های محیط زیس��ت کش��ور است که به 
علت برداش��ت بی رویه از منابع آب زیرزمینی ایجاد شده است. لذا در 
بودجه س��ال 1396 تس��هیل برنامه های مرتبط با کنترل برداشت از منابع 

آب زیرزمینی پیش بینی شده است. 
 مجموع بودجه عمرانی و جاری وزارت جهاد کش��اورزی در سال 
1396، س��ه هزار و390 میلیارد تومان بر آورد شده است. برآورد بودجه 
جاری ای��ن وزارت خانه 232 میلیارد توم��ان و بودجه عمرانی یا تملک 
دارایی های س��رمایه ای سه هزار و 156 میلیارد تومان برآورد شده است. 
مبلغ 13 هزار و 500 میلیارد ریال به عنوان پرداخت سهم دولت درتقویت 
صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم 
بخش��ی از تعهدات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحران کش��ور پرداخت می ش��ود. عالوه بر این تمامی بانک های کشور 
اع��م از دولتی و غیر دولتی و مؤسس��ه های مالی و صندوق های حمایتی 
که به بخش کشاورزی تسهیالت پرداخت کرده اند، مؤظفند بازپرداخت 
وام های اش��خاص حقیق��ی، حقوقی و غی��ر دولتی که دچار خس��ارت 
خشکس��الی و س��رمازدگی یا آفات و بیماری ه��ای همه گیر یا حوادث 
غیرمترقبه یا آتش س��وزی غیر عمدی شده باشند را مشروط به تأمین بار 
مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون تش��کیل س��ازمان مدیریت 
بحران کشور به مدت سه سال استمهال کنند. ضمن این که یارانه نقدی 
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نان برای سال آینده دو هزار و 300 میلیارد تومان و یارانه نهاده ها و عوامل 
تولید کشاورزی 450 میلیارد تومان، یارانه  کاالهای اساسی و هزینه های 
کنت��رل و تنظیم ب��ازار کاالها و محصوالت کش��اورزی، دامی و س��ایر 

کاالها، 100 میلیارد تومان تعیین شده است.

صنعت آب و برق
در س��ال 1395دولت با توزیع اوراق مش��ارکت و اسناد خزانه اسالمی، 
بخ��ش زیادی از تعه��دات وزارت نیرو را پوش��ش داده و مطابق قانون 
بودجه 1395 نزدیک به 35 هزار میلیارد ریال از مجموع 75 هزار میلیارد 
ریال اسناد و اوراق در نظر گرفته شده پرداخت شده است. امسال دولت 
61 هزار میلیارد ریال از بدهی های بانکی نیروگاه هایی را که در سال های 
گذش��ته از سوی دولت دهم واگذار شده بود، پرداخت کرد که کمک 
بزرگی به وزارت نیرو بود. سهم وزارت نیرو در الیحه بودجه پیشنهادی 
س��ال 1396 بیش از 75 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. پنج 
میلیارد دالر برای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در امور مرتبط با 
آب، خاک، کش��اورزی و برای طرح های آب و برق، فروش 100 هزار 
میلیارد ریال اوراق بهادار و برای بدهی ها و طرح های نیمه تمام 200 هزار 
میلیارد ریال پیش بینی شده اس��ت. اگر این اوراق به فروش نرود امکان 

واگذاری آن به پیمانکاران و طلبکاران وجود دارد.
ب��رای هر مترمکعب آب توزیعی در ش��هرها 150 ریال و تا س��قف 
700 میلیارد ریال برای توس��عه آب رس��انی روستایی هزینه می شود. این 
رقم در بخش برق، 50 ریال به ازای هر کیلو وات س��اعت برق مصرفی 
)تا سقف 11 هزار میلیارد ریال( است که در مقایسه با بودجه سال 1395 
)30 ریال( افزایش 20 ریالی دارد و برای برق رسانی به مناطق روستایی و 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر استفاده می شود. برنامه بهبود و بهره وری 
منابع آب از یک هزار میلیارد ریال در س��ال 1395 به هفت هزار و 650 
میلیارد ریال در الیحه بودجه 96 افزایش یافته است که چند فعالیت مهم 
مانند طرح های تعادل بخشی، ساخت بندهای تغذیه مصنوعی، تکمیل و 
تجهیز ش��بکه های اندازه گیری و طرح های مرمت و بازس��ازی را شامل 
می شود. با احتساب دو هزار و 600 میلیارد ریال در نظر گرفته شده برای 
س��اماندهی انهار، در مجموع هفت ه��زار میلیارد ریال برای طرح احیا و 

تعادل بخشی آب های زیرزمینی در بودجه اختصاص داده شده است.
بر اس��اس ای��ن طرح، در س��ال گذش��ته، 475 میلی��ون متر مکعب 
اضافه برداش��ت از منابع آب زیرزمینی کنترل شد و در چهار سال آینده 
پنج میلیارد و 700 میلیون متر مکعب و پس از 20 س��ال 110 میلیارد متر 
مکعب اضافه برداش��ت از منابع آب زیرزمینی کنترل می شود. در بخش 
برق و انرژی، وابس��تگی وزارت نیرو به بودجه های دولتی ناچیز است و 
تالش می ش��ود این بخش از محل فروش و س��رمایه گذاری های بخش 

خصوصی اداره ش��ود. بودجه س��ال 1396 امور 
برق آبی، برق و سیس��تم های توزیع و انتقال برق 
به می��زان هفت هزار میلیارد ری��ال در نظر گرفته 
شده است که در مقایسه با بودجه 1395 نزدیک 

به 37درصد کاهش داشته است.
با توجه به اهمیت آب در برنامه ششم توسعه 
و توج��ه ویژه دولت ب��ه آن، برای س��ال 96 در 
مقایس��ه با امسال اعتبار بیش��تری برای این امر در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت که در مجموع 24درصد 
رش��د نش��ان می دهد. افزون بر بودج��ه 43 هزار 
میلی��ارد ریالی فصل مناب��ع آب، 17 هزار میلیارد 
ریال دیگر از ردیف های متفرقه به آن اضافه شده 
اس��ت. همچنین بابت طرح های کوچک استانی 
در بخش آب نیز نزدیک به 15 هزار میلیارد ریال 
در اختی��ار اس��تانداری ها قرار می گی��رد که البته 

توزیع آنها بر عهده وزارت نیرو نیست.

فصل آب و فاضالب
مجموع هزینه ها و اعتبار آب و فاضالب به عنوان 
یک��ی از زیرش��اخه های امور مس��کن، عمران و 
شهرس��ازی از محل منابع عمومی و اختصاصی با 
رش��د 216/8درصدی به 262 هزار و 950 میلیون 
ریال در س��ال 1396 خواهد رس��ید ک��ه بیش از 
25درصد رش��د را نس��بت به س��ال گذشته نشان 
می دهد. س��ال گذشته اعتبار این بخش معادل 83 
هزار میلی��ون ریال پیش بینی ش��ده بود. از نکات 
قابل توج��ه در فصل آب و فاضالب، توجه ویژه 
به مقوله آب رس��انی روس��تایی اس��ت و با توجه 
ب��ه برنامه های از پیش تعیین ش��ده، انتظار می رود 
جمعیت زیر پوش��ش خدمات آب شرب کشور 

در سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.

ردیف های متفرقه الیحه بودجه
 در الیح��ه بودجه امس��ال 150 میلیارد ریال برای 
مطالع��ات طراحی و نج��ات دریاچه ارومیه، یک 
ه��زار و 500 میلیارد ریال برای توس��عه س��واحل 
مک��ران در اس��تان های هرم��زگان و سیس��تان و 
بلوچستان، یک هزار میلیارد ریال برای طرح های 
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مش��ارکتی با بخش خصوصی، 60 میلیارد ریال 
برای احیا و رفع آلودگی رود کارون، 75 میلیارد 
ریال برای شورورزی س��واحل جنوبی کشور و 
500 میلی��ارد ریال برای تأمین آب و برق جزیره 

ابوموسی اختصاص یافته است. 

افزای�ش بودجه ارتباطات و راه آهن در 
سال 96

دول��ت بودجه 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 
هزار تومانی ب��رای وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات به انضم��ام کلیه ش��رکت های تابعه 
آن در نظ��ر گرفته اس��ت. 140 میلی��ارد تومان 
برای س��رمایه گذاری خطرپذیر از منابع داخلی 
ش��رکت های تابعه وزارت ارتباطات اختصاص 
داده شده اس��ت. بودجه راه آهن در الیحه سال 
جاری 776 میلی��ارد و 72 میلیون تومان بود. در 
الیحه بودجه سال آینده اعتبار عمرانی )تملک 
دارایی های س��رمایه ای( راه آه��ن، یک هزار و 
438 میلیارد و 690 میلیون تومان است. این رقم 
تقریبا 80درصد بیش��تر از اعتبارت عمرانی سال 
جاری راه آهن اس��ت. اعتب��ار عمرانی )تملک 
دارایی های سرمایه ای( شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل کش��ور چهار هزار و 270 
میلیارد و 190 میلیون تومان است. اعتبارات این 
ش��رکت در الیحه بودجه امسال سه هزار و 392 
میلیارد و 678 میلیون تومان بود. بودجه سازمان 
راه��داری و حمل  و نقل ج��اده ای نیز در الیحه 
بودجه امس��ال هزار و 102 میلی��ارد تومان بود. 
این در حالی اس��ت که اعتب��ار عمرانی )تملک 
دارایی هایی س��رمایه ای( این سازمان در الیحه 
بودجه س��ال آینده کل کشور یک هزار و 215 

میلیارد و 297 میلیون تومان است.
در الیحه بودجه س��ال 1396 کل کش��ور، 
ب��ه اعتب��ارات عمران��ی )تمل��ک دارایی ه��ای 
س��رمایه ای( وزارت راه و شهرس��ازی 8 هزار و 
638 میلیارد و 754 میلیون تومان اختصاص داده 
شده اس��ت.اعتبارات عمرانی این وزارتخانه در 
الیحه س��ال 1395 بالغ بر 7 هزار و 363 میلیارد 

و 903 میلیون تومان بود. همچنین اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در 
الیحه پیش��نهادی س��ال 1394 بیش از 6327 میلیارد تومان و در الیحه 

پیشنهادی سال 1393 بالغ بر 4650 میلیارد تومان بود.

وزارت صنعت
در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به ش��رایط رکودی کش��ور در 
 س��ال 1392، رویک��رد دولت بهبود فضای کس��ب و کار، ایجاد تقاضای 
خارجی از طریق توس��عه صادرات  غیر نفتی و تقوی��ت بازار داخلی بوده 
است. در عین حال بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های 
تابعه آن در سال 1396 معادل 589 میلیارد و 830 میلیون تومان برآورد شده 
که نس��بت به بودجه مصوب امس��ال که معادل 252 میلیارد و 873 میلیون 
تومان بود، رش��د 2/3 برابری داشته است. بودجه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بدون احتساب سازمان های زیرمجموعه آن معادل 184 میلیارد و 
681 میلیون تومان برآورد شده است. طبق الیحه بودجه سال 1396 بودجه 
مربوط به تأمین س��رمایه صندوق های بخش صنعت و معدن هشت میلیارد 
و 500 میلی��ون تومان، بودجه مربوط به ارتقا و بهبود بهره وری، تصویب و 
افزایش بخش صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دس��تباف 

14 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شده است.
در بودجه س��ال آتی بودجه مربوط به س��ازمان توس��عه و تجارت 
ایران 36 میلی��ارد و 852 میلیون تومان، بودجه مربوط به مرکز توس��عه 
تجارت الکترونیکی هش��ت میلیارد و 646 میلیون تومان، بودجه مربوط 
به بازرس��ان شاغل در حوزه نظارت بر بازار در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت 85 میلیارد و 790 میلیون تومان، بودجه مربوط به سازمان توسعه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ایران – م��ادر تخصصی 70 میلیارد 
و 470 میلیون تومان، بودجه مربوط به س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
صنای��ع ایران - مادر تخصصی 41 میلی��ارد و 400 میلیون تومان، بودجه 
مربوط به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران 105 میلیارد و 600 میلیون تومان، بودجه مربوط به سازمان 
حمای��ت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 22 میلیارد و 289 میلیون 
تومان، بودجه مربوط به صندوق ضمانت صادرات ایران ش��ش میلیارد 
و 100 میلیون تومان و بودجه مربوط به اتحادیه مرکزی فرش دس��تباف 

روستایی ایران پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

آموزش عالی، آموزش پرورش و ورزش
در ح��وزه آموزش و پ��رورش و آموزش عالی 47 ه��زار و 500 میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده که از این رق��م 33 هزار میلیارد تومان 
س��هم آم��وزش و پرورش اس��ت و مابقی آن ب��رای حوزه های مختلف 
آموزش عالی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بر این اساس سهم آموزش و 

ل
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پژوهش هر ایرانی 700 هزار تومان اس��ت. رش��د بودجه آموزش  عالی در 
س��ال آینده 13/8درصد اس��ت اما اعتبارات بعضی از دانشگاه های بزرگ 
زیر 10درصد رش��د داشته است. رقم بودجه 936 میلیاردی معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور به 1024میلیارد تومان در س��ال 1396 رسید. رقم 
بودجه صندوق حمای��ت از پژوهش گران و فناوران نیز 19میلیارد تومان و 
بودجه س��ازمان امور دانشجویان به 326 میلیارد تومان رسیده است. تبصره 
چه��ار الیحه دولت در بند)د( به صندوق توس��عه ملی اج��ازه داده تا 400 
میلیون دالر تسهیالت ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی 
دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش  عالی اختصاص دهد که 300 میلیون دالر 
آن را ب��رای وزارت عل��وم و 100میلی��ون دالر را به بهداش��ت و درمان و 
حوزه آموزش  پزشکی در آموزش  عالی خواهد داد. در بودجه سال 96 تا 
10درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و  درمان به جای 
ارائه مس��تقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیر 

دولتی صورت  خواهد گرفت. 
س��هم وزارت ورزش و جوانان از بودجه کل کشور یک هزار و 53 میلیارد 
و 776 میلیون تومان است که از این مبلغ 684 میلیارد و 872 میلیون و 300 
هزار تومان سهم وزارت  ورزش  و  جوانان  است  و 368 میلیارد و 904 میلیون 
تومان سهم شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است. بودجه 
مستقیم وزارت نسبت به دو س��ال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. 
بودج��ه ورزش در س��ال 1395 بیش از دو ه��زار و 700 میلیارد تومان بوده 
که در س��ال 96 کاهش داشته اس��ت. دولت همچنین در تبصره 17 الیحه 
بودجه سال 96، به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی را مأمور 
کرده است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه 
س��هم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

نتیجه گیری
بودجه کل کشور در سال 1396 با توجه به اولویت های تعیین  شده در برنامه 
پنج س��اله ششم در 14 آذر توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم شد. بودجه سال 1396 مانند سال های قبل به روش سنتی و بر اساس 
درآمدهای نفتی، منابع مالیاتی و درآمدهای اختصاصی دولت طراحی شده 
اس��ت. یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد. این در حالی 
اس��ت که برخی معتقدند که س��هم 14/5 درصد شرکت ملی نفت از محل 
فروش نفت با توجه به نیاز 200 میلیارد دالری این صنعت به سرمایه گذاری 
اندک اس��ت. نرخ دالر در بودجه س��ال آتی سه هزار و 300 تومان در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد به چهار هزار تومان 
نیز نزدیک ش��ده اس��ت. این امر محل انتقاد صادرکنندگان کاال می باشد. 

با وجود افزایش قیمت نف��ت تحقق درآمدهای 
دولت از محل نفت و مالیات ها به صورت کامل 
محل تردید اس��ت. این امر تحقق بودجه عمرانی 
را نیز با مش��کل روبه رو می کن��د. فعاالن بخش 
خصوصی افزایش درآمده��ای مالیاتی را نوعی 
فشار بر بخش خصوصی می دانند. بنابراین دولت 
در س��ال آینده همچن��ان با کس��ر بودجه مواجه 
خواهد بود.  تأکید عمده بودجه در س��ال 1396 
بر روی اس��تمرار رشد است. بر این اساس دولت 
در قال��ب بودجه تالش می کند با تش��ویق بخش 
خصوصی طرح ه��ای عمرانی نیمه تمام را با ارائه 
بسته های مالی مناسب در قالب بودجه به سرانجام 
برس��اند. در بودجه س��ال 1396 توجه خاصی به 
بخش آب و محیط زیس��ت، کش��اورزی، حمل 
و نقل و دفاع ش��ده است. میزان منابع و اعتبارات 
در این بخش ها در حد قابل توجهی افزایش یافته 
اس��ت. در بخش آموزش و پ��رورش و آموزش 
عالی اگر چه اعتبارات افزایش یافته اس��ت ولی 
متناس��ب با نیازهای کشور نیس��ت. دولت زمینه 
اس��تفاده از تأمین مالی خارجی را تا س��قف 50 
میلی��ارد دالر فراهم کرده اس��ت ک��ه تحقق آن 
منوط به بهبود فضای کس��ب و کار و توس��عه و 
بهبود روابط اقتصادی خارجی است. ضمن اینکه 
تمل��ک دارایی مالی و انتش��ار اوراق قرضه نیز تا 
س��قف 62 هزار و 500 میلیارد تومان بستر سازی 
ش��ده؛ هر چند امکان تحق��ق تملک دارایی های 
س��رمایه ای در ح��دود 22 ه��زار میلی��ارد تومان 
برآورد ش��ده اس��ت. در مجموع تقویت سرمایه 
اجتماع��ی، بهبود فض��ای کس��ب و کار، ایجاد 
ش��فافیت، تحقق درآمدهای نفتی، نوس��ان نرخ 
دالر، تأمین مالی 50 میلی��ارد دالری خارجی از 
موضوعات کلیدی در اجرای سند بودجه و بهبود 
ش��رایط اقتصاد ملی است که تحقق آن در طول 

یک سال بسیار دشوار به نظر می رسد.

مروری کلی بر الیحه پیشنهادی 
بودجه کل کشور در سال 1396


