پیش نویس بودجه  59کشور:
در آخرین روزهای مذاکرات سیاسی برای لغو تحریمها و آغاز برجام ،دولت الیحه بودجه  59به همراه
الیحه برنامه ششم توسعه کشور را جهت تصویب تقدیم مجلس نمود.
در ادامه مهمترین پارامترهای بودجه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است:
 -1الیحه بودجه  59بالغ بر  599هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که سهم منابع عمومی دولت
در این بودجه  703هزار میلیارد تومان و منابع شرکتهای دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و
بانکها  181هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
 -9از مجموع  703هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 75 ،هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای
اختصاصی دولت و  913هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بودجه عمومی دولت است.
 95 -7هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و  153هزار میلیارد تومان مربوط به هزینههای جاری دولت
میباشد که مهمترین رقم هزینههای جاری دولت مربوط به حقوق جاری کارکنان و بازنشستگان و
در حدود  37هزار میلیارد تومان میباشد.
 -4در بودجه پیشنهادی  37هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای دولت در
نظر گرفته شده که  18هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت و محصوالت نفتی پیشبینی شده
است.
شایان ذکر است که قیمت نفت در بودجه سال آینده براساس  40دالر و میزان فروش روزانه 9
میلیون و  990هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز  9هزار و  553تومان در نظر گرفته شده است.
 -9درآمدهای مالیاتی دولت با  14درصد رشد نسبت به سال گذشته  101هزار میلیارد تومان پیشبینی
شده است.
 -1سهم صندوق توسعه ملی  90درصد در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی موظف است 90
درصد ارزش صادرات گاز را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی
واریز نماید.
 -3در بودجه  59صدور و فروش  9هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و انتشار اوراق مشارکت ارزی

-

ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف  5هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.

 -8سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس)  90میلیارد دالر تعیین گردیده است که این تسهیالت
در اختیار طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی و خصوصاً طرحهای زیست محیطی در
راستای حفظ محیط زیست اختصاص خواهد یافت.
 -5سهم شرکتهای دانش بنیان در راستای تجاری سازی و تولید انبوه طرحهای خالقانه و اختراعات در
حدود  900میلیون دالر از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
 -10در بودجه سال آتی شرکتهای بیمه مکلف به واریز  999میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص
ثالث به خزانه گردیدهاند .این مبلغ در اختیار نیروی انتظامی جهت انجام امور منجر به تصادفات
هزینه خواهد شد.
 -11درآمد ناشی از صدور کارت معافیت سربازی نیز یکی از ردیفهای بودجه سال آینده دولت می-
باشد .بر این اساس دولت برای مشموالن خدمت وظیفه که بیش از  9سال غیبت دارند با دریافت
جریمه به نرخ مصوب کارت معافیت صادر مینماید.
نرخ صدور کارت معافیت به شرح ذیل مصوب گردیده است:
 مشموالن زیر دیپلم 10 ،میلیون تومان مشموالن دیپلم 19 ،میلیون تومان مشموالن فوق دیپلم 90 ،میلیون تومان مشموالن کارشناسی 99 ،میلیون تومان مشموالن کارشناسی ارشد 70 ،میلیون تومان مشموالن دکترای غیرپزشکی 79 ،میلیون تومان مشموالن دکترای پزشکی 40 ،میلیون تومان و پزشکان متخصص و باالتر 90 ،میلیون تومان به ازاء هر سال غیبت مازاد بر  9سال نیز  10درصد جریمه اضافه میشود و غیبت بیش از  1ماه
نیز یکسال منظور میگردد.
 برای مشموالن متأهل 9 ،درصد و برای مشموالن دارای فرزند نیز به ازاء هر فرزند 9 ،درصد از
جمع جریمه کسر میگردد.
 48 -19هزار میلیارد تومان برای یارانه سال  59نیز در بودجه در نظر گرفته شده است.

مقایسه بودجه  59و  59کشور

الیحه 49

درصد

بودجه مصوب 49

(هزار میلیارد تومان)

تغییر

(هزار میلیارد تومان)

منابع بودجه کل کشور

259

31

648

منابع بودجه عمومی دولت

133

13

918

جمع منابع عمومی دولت

983

-1

934

درآمدهای اختصاصی دولت

12

1

16

بودجه جاری دولت

323

32

388

بودجه طرحهای عمرانی

52

98

43

منابع بودجه شرکتهای دولتی

863

31

833

واگذاری داراییهای سرمایهای

31

13

58

منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی

86

96

51

درآمدهای مالیاتی

333

35

66

تراز عملیاتی

-46

-4

-48

مهمترین ارقام بودجه

در مجموع با توجه به افت شدید نرخ نفت و فلزات اساسی ،تنها امید دولت جهت تحقق این بودجه
اجرای برجام و گشایشهای اقتصادی و ایجاد رونق کسب و کار و تولید میباشد که امید است در میان
مدت شاهد تحقق این امر و خروج از رکود حاضر باشیم.
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