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چکیده مدیریتی
کشــور  کل  گــزارش ارایــه تصویــری از قانــون بودجــه ســال 1401 و مقایســه آن بــا الیحــه بودجــه ســال 1401  هــدف از ایــن 
و همچنیــن مقایســه اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه  ای دســتگاه های مجری/برنامــه ای وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در قانــون بودجــه ســال 1401 بــا  الیحــه بودجــه همــان ســال می باشــد. اهــم یافته هــای ایــن 

ح زیــر اســت:   گــزارش بــه شــر

ــه  ک ــت  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــر 3758.8 ه ــغ ب ــارف بال ــع و مص ــث مناب ــور از حی کش کل  ــال 1401  ــه س ــون بودج قان

ــد و در  ــد رش ــور 27.6 درص کش کل  ــال 1400  ــه س ــون بودج ــوب قان ــان مص ــارد توم ــزار میلی ــم 2882.3 ه ــه رق ــبت ب نس

کاالهــای  خ دالر در ایــن الیحــه بــرای واردات  مقایســه بــا الیحــه بودجــه امســال 0.6 درصــد رشــد داشــته اســت. نــر

اساســی 23 هــزار تومــان پیش بینــی شــده اســت. 

کــه نســبت بــه قانــون ســال 1400 معــادل  بودجــه عمومــی دولــت بــا 1527 هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــده اســت 

کــه درواقــع منابــع در  11.2 و نســبت بــه الیحــه ســال 1401 برابــر 1.5 درصــد رشــد داشــته اســت. منابــع عمومــی دولــت 

گــذاری ســهام و اوراق و ســایر درآمدهــا ماننــد مالیــات و  کشــور در بودجــه بــوده و از درآمــد نفــت،  وا اختیــار بــرای اداره 

کــه نســبت بــه قانــون ســال  گمرکــی بدســت مــی آیــد، بــا 13۹4 هــزار میلیــارد تومــان بــه تصویــب رســیده اســت  عــوارض 

گذشــته ۹.1 و در مقایســه بــا الیحــه ســال 1401 برابــر 1.6 درصــد افزایــش داشــته اســت.

گــذاری دارایی هــای  گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و وا منابــع قانــون بودجــه ســال 1401 از حیــث درآمدهــا، وا

مالــی نســبت بــه الیحــه بودجــه همــان ســال بــه ترتیــب بــا 5.0، 27.2 و 40.۹- درصــد تغییــر بــه 6۹7.7، 51۹.6 و 176.8 

کــه بیانگــر افزایــش ســهم مالیات هــا، منابــع حاصــل از نفــت و فرآورده هــای نفتــی و  هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت 

گــذاری شــرکت های دولتــی، فــروش انــواع اوراق مالــی  گــذاری دارایی هــای مالــی ناشــی از فــروش ســهام و وا کاهــش وا

کشــور اســت.  کل  اســامی در تامیــن مالــی بودجــه ســال 1401 

کــه در مقایســه بــا قانــون  همچنیــن بودجــه شــرکت های دولتــی در رقــم 2231 هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــده 

گذشــته 42.0 درصــد رشــد داشــته ولــی نســبت بــه الیحــه بــدون تغییــر باقیمانــده اســت. بودجــه ســال 

مصــارف قانــون بودجــه ســال 1401 از حیــث هزینه هــا، تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و تملــک دارایی هــای مالــی 

نیــز نســبت بــه الیحــه بودجــه ســال 1401 بــه ترتیــب بــا 3.5، 3.3 و 12.۹- درصــد تغییــر بــه ۹۹۹.0، 260.1 و 135.0 هــزار 

کــه بودجــه جــاری و بودجــه عمرانــی بــه ترتیــب نســبت بــه ســال 1400  میلیــارد تومــان رســیده اســت. شــایان ذکــر اســت 

کاهــش 26.1 درصــدی تملــک دارایی هــای مالــی ناشــی  معــادل درصــد 8.7 و 47.5 رشــد داشــته اســت. ضمــن اینکــه 

ــر اســت اهــم هزینه هــای  کاهــش تعهــدات پرداخــت نشــده و بازپرداخــت اصــل تســهیات بانکــی اســت. شــایان ذک از 

کارکنــان دولــت، احــداث ســاختمان و ســایر مســتحدثات و بازپرداخــت  دولــت شــامل رفــاه اجتماعــی، جبــران خدمــات 

اصــل اوراق مالــی می باشــد.
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ج  کشــور ابــزار اصلــی دولت هــا در اجــرای سیاســت های مالــی اســت. بنــا بــه تعریــف، بودجــه دخل وخــر بودجــه ســالیانه 

کــه عملیــات مالــی  دولــت را در طــول یــک  ســال مشــخص می کنــد و به عبــارت دیگــر، یــک برنامــه پیشــنهادی اســت 

کــه توجــه بــه برنامه هــای جهــش  کشــور  کنونــی  دولــت بــر اســاس آن در طــول یــک  ســال تنظیــم می شــود. در شــرایط 

کوویــد  کارهــای آســیب دیــده از بیمــاری  کســب و  کمــک بــه  تولیــد، ایجــاد اشــتغال مولــد و تثبیــت اشــتغال موجــود، 

کشــور )از منظــر تــورم و  کان  کــم درآمــد و محــروم جامعــه در فضــای نامناســب اقتصــاد  کنــار حمایــت از اقشــار  1۹ در 

ــه  خ ارز و ...( ضــروری می باشــد، بودجــه ســال 1401 تدویــن و در 21 آذر 1400 ب ــر ــاالی نقدینگــی، نوســانات ن حجــم ب

مجلــس شــورای اســامی تقدیــم شــده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ضــرورت اصــاح ســاختار بودجــه عمومــی و 

کلیــات بودجــه  کســری بودجــه قبــا از جانــب مقــام معظــم رهبــری دســتور داده شــده اســت، بررســی چگونگــی  کاهــش 

گــزارش بــه تحلیــل قانــون بودجــه ســال 1401 و مقایســه آن بــا  و وضعیــت بودجــه حائــز اهمیــت اســت. از ایــن رو در ایــن 

الیحــه بودجــه ســال 1401 ومصــوب قانــون بودجــه ســال 1400 پرداختــه شــده اســت. 

1. مقایسه قانون و الیحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400

کشــور از حیــث منابــع و مصــارف بالــغ بــر 3758.8 هــزار میلیــارد تومان اســت -  کل  قانــون بودجــه ســال 1401 

کشــور 27.6  کل  کــه نســبت بــه رقــم 2882.3 هــزار میلیــارد تومــان مصــوب قانــون بودجــه ســال 1400 

خ دالر در ایــن الیحــه  درصــد رشــد و در مقایســه بــا الیحــه بودجــه امســال 0.6 درصــد رشــد داشــته اســت. نــر

کاالهــای اساســی 23 هــزار تومــان پیش بینــی شــده اســت.  بــرای واردات 

کــه نســبت بــه قانــون ســال 1400 -  بودجــه عمومــی دولــت بــا 1527 هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــده اســت 

کــه  معــادل 11.2 و نســبت بــه الیحــه ســال 1401 برابــر 1.5 درصــد رشــد داشــته اســت. منابــع عمومــی دولــت 

ــداری ســهام و اوراق و  گ ــوده و از درآمــد نفــت،  وا کشــور در بودجــه ب ــرای اداره  ــار ب ــع در اختی درواقــع مناب

گمرکــی بدســت مــی آیــد، بــا 13۹4 هــزار میلیــارد تومــان بــه تصویــب  ســایر درآمدهــا ماننــد مالیــات و عــوارض 

گذشــته ۹.1 و در مقایســه بــا الیحــه ســال 1401 برابــر 1.6 درصــد  کــه نســبت بــه قانــون ســال  رســیده اســت 

افزایــش داشــته اســت.

گــذاری -  وا و  ســرمایه ای  دارایی هــای  گــذاری  وا درآمدهــا،  حیــث  از   1401 ســال  بودجــه  قانــون  منابــع 

دارایی هــای مالــی نســبت بــه الیحــه بودجــه همــان ســال بــه ترتیــب بــا 5.0، 27.2 و 40.۹- درصــد تغییــر 

کــه بیانگــر افزایــش ســهم مالیات هــا،  بــه 6۹7.7، 51۹.6 و 176.8 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت 
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ــی ناشــی از فــروش ســهام  ــذاری دارایی هــای مال گ کاهــش وا ــع حاصــل از نفــت و فرآورده هــای نفتــی و  مناب

کل  ــال 1401  ــه س ــی بودج ــن مال ــامی در تامی ــی اس ــواع اوراق مال ــروش ان ــی، ف ــرکت های دولت ــذاری ش گ و وا

کشــور اســت. 

کــه در مقایســه بــا -  همچنیــن بودجــه شــرکت های دولتــی در رقــم 2231 هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــده 

گذشــته 42.0 درصــد رشــد داشــته ولــی نســبت بــه الیحــه بــدون تغییــر باقیمانــده اســت. قانــون بودجــه ســال 

ــی  مصــارف قانــون بودجــه ســال 1401 از حیــث هزینه هــا، تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و تملــک دارایی هــای مال

نیــز نســبت بــه الیحــه بودجــه ســال 1401 بــه ترتیــب بــا 3.5، 3.3 و 12.۹- درصــد تغییــر بــه ۹۹۹.0، 260.1 و 135.0 هــزار 

کــه بودجــه جــاری و بودجــه عمرانــی بــه ترتیــب نســبت بــه ســال 1400  میلیــارد تومــان رســیده اســت. شــایان ذکــر اســت 

کاهــش 26.1 درصــدی تملــک دارایی هــای مالــی ناشــی  معــادل درصــد 8.7 و 47.5 رشــد داشــته اســت. ضمــن اینکــه 

ــر اســت اهــم هزینه هــای  کاهــش تعهــدات پرداخــت نشــده و بازپرداخــت اصــل تســهیات بانکــی اســت. شــایان ذک از 

کارکنــان دولــت، احــداث ســاختمان و ســایر مســتحدثات و بازپرداخــت  دولــت شــامل رفــاه اجتماعــی، جبــران خدمــات 

اصــل اوراق مالــی می باشــد. در جــدول زیــر مقایســه ارقــام قانــون و الیحــه بودجــه ســال 1401 بــا قانــون بودجــه ســال 1400 

ارائــه شــده اســت.
جدول 1. مقایسه ارقام قانون و الیحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 )ارقام به هزار میلیارد تومان(

ح شر
قانون 
بودجه 

1400

الیحه 
بودجه 

1401

قانون 
بودجه 

1401

تغییرات 
قانون به 

الیحه بودجه 
1401)درصد(

تغییرات 
قانون بودجه 
1401 به سال 

قبل)درصد

454.۹664.56۹7.75.053.4درآمدها 1

گذاری دارایی های سرمایه ای 2 3۹5.6408.551۹.627.231.3وا

گذاری دارایی های مالی3 58.6-40.۹-427.52۹۹.2176.8وا

1277.۹1372.013۹4.11.6۹.1جمع منابع عمومی دولت4=1+2+3

۹5.۹133.2133.20.038.۹درآمدهای اختصاصی دولت 5

1373.81505.21527.41.511.2منابع بودجه عمومی دولت6=4+5

منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی 7
1571.32231.42231.40.042.0وابسته به دولت و بانک ها

2۹45.13736.63758.70.627.6جمع8=6+7

که دوبار منظور شده ۹ کسر می شود اقامی 
62.8105.6105.60.068.2است
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ح شر
قانون 
بودجه 

1400

الیحه 
بودجه 

1401

قانون 
بودجه 

1401

تغییرات 
قانون به 

الیحه بودجه 
1401)درصد(

تغییرات 
قانون بودجه 
1401 به سال 

قبل)درصد

کشور10=8-۹ کل  2882.43631.13653.20.626.7منابع بودجه 

۹18.۹۹65.2۹۹۹.03.58.7هزینه ها )بودجه جاری(1

تملک دارایی های سرمایه ای )بودجه 2
176.3251.8260.13.347.5عمرانی(

26.1-12.۹-182.7155.0135.0تملک دارایی های مالی 3

1277.۹1372.013۹4.11.6۹.1جمع مصارف عمومی دولت4=1+2+3

۹5.۹133.2133.20.038.۹از محل درآمدهای اختصاصی دولت5

1373.81505.21527.41.511.2مصارف بودجه عمومی دولت6=4+5

مصارف شرکت های دولتی، موسسات 7
1571.32231.42231.40.042.0انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها

2۹45.13736.63758.70.627.6جمع 8=6+7

که دوبار منظور شده ۹ کسر می شود اقامی 
62.8105.6105.60.068.2است

کشور 10=8-۹ کل  2882.43631.13653.20.626.7مصارف بودجه 
ماخذ: قانون و الیحه بودجه سال 1401 و قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

2. بررسی تراز عملیاتی، سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال 1401

کــه -  ــراز عملیاتــی 301.3- هــزار میلیــارد تومــان می باشــد  براســاس وضعیــت ارقــام در قانــون بودجــه 1401 ت

کاهــش یافتــه اســت و تــراز ســرمایه ای بــا افزایــش 18.3 درصــدی در  35/1 درصــد نســبت بــه ســال 1400 

کاهــش  مقایســه بــا ســال 1400 بــه 25۹.5 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. تــراز مالــی نیــز در ســال 1401 بــا 

82.۹ درصــد نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 1400 بــه 41.8 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. ایــن ارقــام 

کانــال مــازاد تــراز ســرمایه ای و مالــی دولــت جبــران  کــه از  کســری شــدید در تــراز عملیاتــی دولــت اســت  بیانگــر 

ــودار 1( ــود. )نم می ش
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ماخذ: قانون بودجه سال 1401.

نمودار 1. تراز عملیاتی، سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال 1401 )ارقام به هزار میلیارد تومان(

3. بررسی اجزاء منابع بودجه دولت در قانون بودجه 1401

بــه منظــور بررســی جزئی تــر منابــع بودجــه دولــت در قانــون 1401 و امــکان تحقــق و عــدم تحقــق آنهــا در جــدول 

گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و درآمــد  شــماره )2( اجــزا درآمــد عمومــی دولــت بــه تفکیــک درآمــد عمومــی، درآمــد وا

کــه در ادامــه بررســی می شــود: گــذاری دارایی هــای مالــی آورده شــده اســت  وا

گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و -  مجمــوع درآمــد عمومــی دولــت در ســه بخــش درآمــد عمومــی، درآمــد وا

کشــور )بعنــوان منابــع عمومــی( مبلــغ  کل  گــذاری دارایی هــای مالــی در قانــون بودجــه ســال 1401  درآمــد وا

کــه در مقایســه بــا رقــم مصــوب ســال 1400 رشــد بالــغ بــر ۹.1  13۹4.1 هــزار میلیــارد تومــان تعییــن شــده اســت 

درصــد داشــته اســت. امــا بــا توجــه بــه رونــد تورمــی اقتصــاد ایــران در ســال 1400 )مرکــز آمــار تــورم دوازده ماهــه 

کــی از انقباضــی بــودن بودجــه اســت.  کــرده اســت( حا منتهــی بــه فروردین مــاه 1400 را 3۹.2 درصــد اعــام 

جمــع رقــم درآمدهــای عمومــی در قانــون بودجــه ســال 1401 )کــه می بایســتی در حــد مناســبی تأمیــن - 

ــه میــزان 53.4 درصــد رشــد را نشــان  ــا ســال 1400 رشــدی ب کننــده اعتبــار هزینــه ای باشــد( در مقایســه ب

کمــا اینکــه تحقــق رشــد 72.7 درصــدی از درآمدهــای مالیــات در  کــه قطعــًا غیرواقعــی بــوده  می دهــد 

کشــور دور از انتظــار اســت. شــرایط رکــودی اخیــر 

گــذاری داراییهــای ســرمایه ای و عمدتــًا "درآمــد حاصــل از نفــت و فــرآورده هــای -  در بخــش ارقــام درآمــد وا

کــه بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم و عــدم امــکان صــادرات نفــت خــام و  نفتــی" رشــد ۹/0 درصــدی دارد 

ــارد تومــان رســیده اســت. ــه 381/8 هــزار میلی ــات اعمــال ایــن رقــم ب میعان

 

(301.3=)هزينه اه-ردآمداه• رتاز عملياتي

259.5=تملك دارايي سرماهي اي-واگذاري دارايي سرماهي اي• رتاز سرماهي اي

41.8=تملك دارايي-واگذاري دارايي ماي• رتاز مالي
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آنچــه در قانــون بودجــه به عنــوان درآمدهــای نفتــی لحــاظ می شــود، مجمــوع منابــع حاصــل از صــادرات - 

خ ETS و  ــر ــه ن ــعیر ب ــی تس گاز طبیع ــادرات  ــص ص گازی و خال ــات  ــادرات میعان ــل از ص ــع حاص ــت، مناب نف

گازی و خالــص  ســهم دولــت و مناطــق نفت خیــز )موضــوع ســه درصــد صــادرات نفــت خــام ، میعانــات 

گازطبیعــی موضــوع ردیــف درآمــدی. 21010۹. جــدول شــماره )5( ایــن قانــون( اســت، از ایــن  صــادرات 

گاز ایــران )14/5 درصــد( لحــاظ  رو ســهم صنــدوق توســعه ملــی )40 درصــد( و ســهم شــرکت ملــی نفــت و 

کســر 54/5  می شــود. در نتیجــه عــدد درآمدهــای ریالــی نفتــی در بودجــه معــادل 45/5 درصــد )یعنــی بــا 

گاز ایــران و 3 درصــد ســهم مناطــق(  درصــد مجمــوع ســهم صنــدوق توســعه ملــی و شــرکت ملــی نفــت و 

کل درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت خــام و فرآورده هــای نفتــی اســت. از اینــرو، طبــق الیحــه بودجــه  از 

کــه ســه درصــد از منابــع حاصــل از  گرفتــه شــده اســت  1401، ، معــادل 381/8 هــزار میلیــارد تومــان در نظــر 

کشــور اســت.  کمتــر توســعه یافتــه   گازخیــز و  نفــت و فرآورده هــای نفتــی ســهم مناطــق نفت خیــز، 

بــر اســاس بنــد )ج( تبصــره )1( قانــون بودجــه 1401، چنانچــه منابــع دولــت از محــل صــادرات نفــت، میعانــات - 

گــردد، بــه دولــت اجازه  کمتــر از ســقف مقــرر در بنــد)ب( ایــن تبصــره  گاز در ســال 1401  گازی و خالــص صــادرات 

داده می شــود بــا رعایــت بنــد)پ( مــاده)17( و جــزء)4( بنــد)ح( مــاده)16( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای 

کشــور مصــوب 13۹5/11/10 بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی نســبت بــه تأمیــن مابه التفــاوت حاصــل   توســعه 

کنــد. در صــورت تحقــق درآمــد مــازاد بــر ســقف مقــرر در بنــد)ب( ایــن  از منابــع حســاب ذخیــره ارزی اقــدام 

کســر ســهم صنــدوق توســعه ملــی بابــت تســویه بخشــی از بدهــی دولــت بــه  تبصــره، درآمــد حاصلــه پــس از 

کــه در صــورت  حســاب صنــدوق مذکــور واریــز می گــردد. در نتیجــه ایــن احتمــال از قبــل دیــده شــده اســت 

کنــد.  عــدم تحقــق درآمدهــای نفتــی، دولــت بتوانــد از صنــدوق توســعه ملــی برداشــت 

کــم بــر -  بــا توجــه بــه تردیــد در تحقــق درآمدهــای نفتــی و حتــی درآمدهــای مالیاتــی )بــه دلیــل رکــود حا

کســری عملیاتــی، از طریــق اســتقراض دولــت از مــردم )از طریــق اوراق  اقتصــاد(، بــه نظــر می رســد جبــران 

کــه بــار مالــی بودجــه را بــرای ســال های بعــدی افزایــش می دهــد و اثــرات  مالــی اســامی( تامیــن شــود 

کســری بودجــه آن را تامیــن نمایــد  کــردن  منفــی بــر بازارهــای مالــی و حتــی بــازار ارز دارد، و یــا از طریــق پولــی 

کــه دولــت مجبــور باشــد  کشــور بعیــد نیســت  کــه تــورم را تشــدید می کنــد. البتــه در شــرایط فعلــی اقتصــاد 

کســری بودجــه خــود را تامیــن نمایــد. نکتــه دیگــر در ایــن زمینــه عــدم تحقــق هزینه هــای  از ایــن طریــق 

کــرد، امــا در شــرایط فعلــی  کشــور را بــا خطــر روبــرو خواهــد  کــه در نهایــت رشــد و توســعه  عمرانــی اســت 

چشــم انداز مثبتــی از آن بــه چشــم نمی خــورد. 

گــذاری دارایی هــای مالــی مجموعــًا -  ارقــام پیش بینــی شــده در قانــون بودجــه 1401 در بخــش درآمــد وا
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کاهــش 72.3 درصــد )بــه  گــذاری شــرکت های دولتــی بــا  رشــد 58.6- درصــد و در بخــش فــروش ســهام و وا

مبلــغ 71 هــزار میلیــارد تومــان( در مقایســه بــا رقــم مصــوب ســال 1400 داشــته اســت. نکتــه بســیار قابــل توجــه 

کاهــش 22.3 درصــد در مقایســه بــا ســال قبــل  کــه در ایــن بخــش فــروش انــواع اوراق مالــی اســامی بــا  آن 

مــورد پیــش بینــی شــده اســت.

 جدول 2. اجزا منابع عمومی دولت در قانون و الیحه بودجه سال 1401 
و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1400 )ارقام به هزار میلیارد تومان(

ح قانون شر
بودجه 1400

الیحه 
بودجه 

1401

قانون 
بودجه 1401

تغییرات 
قانون به 

الیحه بودجه 
1401)درصد(

تغییرات 
قانون 

بودجه 1401 
به سال 

قبل)درصد

325.2526.8561.76.672.7درآمدهای مالیاتی 1

1.24.۹-12۹.7137.6136سایر درآمدها2

454.۹664.56۹7.75.053.4جمع درآمدهای عمومی

34۹.3381.84۹128.640.6منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی1

38.2-46.326.628.67.5سایر درآمدها2

گذاری دارائی های سرمایه ای: 3۹5.6408.551۹.627.231.3جمع درآمد وا

گذاری شرکت های دولتی1 72.3-255.۹71.071.00.0فروش سهام و وا

فروش انواع اوراق مالی اسامی اسناد خزانه 2
22.3-132.588.010317.0اسامی - انتشار اوراق مشارکت و دریافت مطالبات

---36.2137.4استفاده از منابع صندوق توسعه ملی3

3.4-2.۹2.82.80.0سایر درآمدها4

گذاری دارائی های مالی 58.6-40.۹-427.52۹۹.2176.8جمع وا

1277.۹1372.013۹4.11.6۹.1جمع منابع عمومی دولت

ماخذ: قانون و الیحه بودجه سال 1401 و قانون بودجه سال 1400 کل کشور.
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4. بررسی اجزاء مصارف بودجه دولت در قانون بودجه 1401

ارقــام پیش بینــی شــده در قانــون بودجــه 1401 در بخــش هزینه هــای عمومــی بــا رشــد 8.7 درصــدی مقایســه - 

کــه در ایــن بخــش رفــاه اجتماعــی بــا ســهم 34 درصــدی از هزینه های  بــا رقــم مصــوب ســال 1400 همــراه اســت 

کارکنــان  کــه جبــران خدمــات  عمومــی رشــدی در مقایســه بــا مصــوب 1400 نداشــته اســت. ایــن در حالیســت 

بــا رشــد 37 درصــدی در الیحــه بودجــه 1401 در مقایســه بــا قانــون بودجــه 1400 ســهم 2۹ درصــدی دارد. 

ارقــام پیش بینــی شــده در الیحــه بودجــه 1401 در بخــش درآمــد تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بــا رشــد - 

ــا  ــتحدثات ب ــایر مس ــایر و س ــش س ــن بخ ــال 1400 دارد. در ای ــوب س ــم مص ــا رق ــه ب ــدی در مقایس 47.5 درص

رشــد 54 درصــدی ســهمی معــادل 80 درصــد از ایــن بخــش را دارد. در بخــش تملــک دارایی هــای مالــی 

کاهــش ۹۹  مجموعــًا رشــد 15/0- درصــد و در بخــش تعهــدات پرداخــت نشــده را بــه خــود اختصــاص داده بــا 

ــا رقــم مصــوب ســال 1400 داشــته اســت.  درصــد در مقایســه ب

 جدول 3. اجزا مصارف عمومی دولت در قانون و الیحه بودجه سال 1401 
و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1400 )ارقام به هزار میلیارد تومان(

ح قانون الیحه بودجه 1401قانون بودجه 1400شر
بودجه 1401

تغییرات بودجه 
1401 به سال 

قبل)درصد

۹18.۹۹65.2۹۹۹.08.7جمع هزینه های عمومی

کارکنان1 203.527۹.537جبران خدمت 

کاالها و خدمات2 1۹-73.860.1استفاده از 

0.00674۹.3733554هزینه های اموال و دارایی3

76-30.77.5یارانه4

1۹.221.713کمک های باعوض5

32۹.232۹.20رفاه اجتماعی6

17-262.5217.۹سایر هزینه ها7

176.3251.8260.147.5جمع تملک دارائی های سرمایه ای:

12۹.7200.454ساختمان و مستحدثات1

۹-36.۹33.7ماشین آالت و تجهیزات2

30-0.2۹0.1۹سایر دارایی های ثابت3

0.003۹0.005234استفاده از موجودی انبار4
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ح قانون الیحه بودجه 1401قانون بودجه 1400شر
بودجه 1401

تغییرات بودجه 
1401 به سال 

قبل)درصد

گرانبها5 0.000۹0.00۹1۹64اقام 

0.560.8652زمین6

8.716.6۹0دارایی های تولید نشده7

26.1-182.7155.0135.0جمع تملک دارائی های مالی

1277.۹1372.013۹4.1۹.1جمع مصارف عمومی دولت
ماخذ: قانون و الیحه بودجه سال 1401 و قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

نکته: اطالعات مربوط به اجزاء مصارف بودجه دولت در قانون بودجه 1401 اعالم نشده است.

5. مقایســه اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه  ای دســتگاه های مجــری وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در الیحــه بودجــه ســال 1401 بــا  قانــون بودجــه ســال  1400

براســاس حقــوق و دســتمزد و جمــع -  قانــون بودجــه 1401 بودجــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  در 

اعتبــارات هزینــه ای برابــر بــا 3۹5.2 و 2۹20.5 هــزار میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده اســت. تملــک دارایــی 

که خاصــه بودجه  هــای ســرمایه ای ایــن وزارتخانــه 726۹.3 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. در خالیســت 

ایــن وزارت  در مجمــوع 1034۹.8 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت. 

بودجــه فصــل صنعــت و معــدن و بازرگانــی در الیحــه 1401 در مقایســه بــا مصــوب 1400 از نظــر اعتبــارات - 

هزینــه ای بــه ترتیــب 43 و 74 درصــد رشــد داشــته اســت. از نظــر تملــک دارایــی ســرمایه  ای نیــز بــه ترتیــب 

ــه  ــرمایه ای در بودج ــک س ــارات تمل ــدید اعتب ــش ش ــر افزای ــه بیانگ ک ــت  ــته اس ــد داش ــد رش 328 و 65 درص

1401 در مقایســه بــا مصــوب ســال 1400 اســت. مجمــوع اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 

بــرای فصــل صنعــت و معــدن و بازرگانــی بــه ترتیــب رشــد 211 و 72 درصــدی رشــد داشــته اســت. همچنین در 

کل اعتبــارات امــور اقتصــادی  الیحــه 1401 مجمــوع اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای از 

بــرای فصــل صنعــت و معــدن و بازرگانــی بــه ترتیــب 13.5 و 6.6 درصــد می باشــد.
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جدول 4. برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای-میلیارد تومان

جمع هزینه ای و تملک دارایی تملک دارایی سرمایه ایهزینه ای
سرمایه ای

مصوب فصول 
1400

الیحه 
1401

تغییر-
درصد

مصوب 
1400

الیحه 
1401

تغییر-
الیحه مصوب 1400درصد

1401
تغییر-
درصد

فصل صنعت 
13۹5.31۹۹2432008.68602.13283403.۹105۹4.1211و معدن 

2575.84470.574421.86۹6.4652۹۹7.65166.۹72فصل بازرگانی

13۹84.41۹877.64234773.358817.16۹48757.7786۹4.761امور اقتصادی 

ماخذ: محاسبات براساس الیحه بودجه 1401.

کــه ســهم برنامه هــای -  بررســی بودجــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه تفکیــک برنامه  هــا نشــان می دهــد 

کاال و خدمــات و مدیریــت واردات" از  "ارتقــاء بهــره وری صنایــع، معــادن، بازرگانــی" و "توســعه صــادرات 

ــا 74/8 و 14/3 درصــد بیشــترین بودجــه را بــه خــود  ــه بــه ترتیــب ب کل برنامه هــای ایــن وزارتخان مجمــوع 

کــه برنامه هــای "ارتقــاء  اختصــاص داده اســت. بررســی ایــن امــر بــرای بودجــه هزینــه ای نیــز بیانگــر آن اســت 

کاال و خدمــات و مدیریــت واردات" بــه ترتیــب بالــغ  بهــره وری صنایــع، معــادن، بازرگانــی" و "توســعه صــادرات 

بــر 33/۹ و 43/0 درصــد از بودجــه هزینــه ای را در بــر می گیرنــد در خصــوص بودجــه تملــک دارایی هــای 

ســرمایه ای نیــز بــه ترتیــب بالــغ بــر 8۹/0 و 4/4 درصــد می باشــد. 

 جدول 5. خالصه بودجه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب میلیارد تومان 
و سهم درصدی آنها از مجموع بودجه اختصاص یافته به این برنامه ها

تملک دارایی هزینه ای
تبصره مصارفسرمایه ای

کل14 جمع 

میلیارد 
تومان

سهم-
درصد

میلیارد 
تومان

سهم-
درصد

میلیارد 
تومان

میلیارد 
تومان

میلیارد 
تومان

سهم-
درصد

31.11.15۹.۹0.700۹1.00.8برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند

کتشاف منابع معدنی و مطالعات  برنامه ا
11۹.44.077.20.۹10.00206.61.8زمین شناسی

برنامه توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های 
218.57.4428.۹5.000647.35.6صنعتی و معدنی

1000.033.۹7625.08۹.0008625.074.8برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی

16۹.05.70.00.00016۹.01.5برنامه برنامه ریزی، راهبری و نظارت

کاالها و خدمات عمومی 36.41.20.00.00036.40.3برنامه بازرسی 
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تملک دارایی هزینه ای
تبصره مصارفسرمایه ای

کل14 جمع 

میلیارد 
تومان

سهم-
درصد

میلیارد 
تومان

سهم-
درصد

میلیارد 
تومان

میلیارد 
تومان

میلیارد 
تومان

سهم-
درصد

15.10.53.30.00018.40.2برنامه توسعه فرش دستباف

برنامه تسهیل تجاری و توسعه تجارت 
13.30.40.00.00013.30.1الکترونیکی

کاال و خدمات و  برنامه توسعه صادرات 
1268.243.0375.04.4001643.214.3مدیریت واردات

32.31.10.00.00032.30.3برنامه تنظیم بازار و اصاح ضوابط قیمت گذاری

46.71.60.00.00046.70.4برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی

2۹50.0100856۹.210010001152۹.2100جمع برنامه های وزارت صمت

ماخذ: محاسبات براساس الیحه بودجه 1401.

ــت واردات" -  ــات و مدیری کاال و خدم ــادرات  ــعه ص ــه "توس ــا برنام ــارت ب ــعه تج ــازمان توس ــه 1401، س در الیح

کــه از ایــن رقــم 77 درصــد آن بــه اعتبــارات هزینــه ای  بودجــه ای معــادل 1643.2 میلیــارد تومــان را دارد 

ــه  ک ــر اســت  ــارات تملــک دارایــی ســرمایه ای اختصــاص داده شــده اســت. شــایان ذک ــه اعتب و 23 درصــد ب

اعتبــار مشــوق ها و زیرســاخت های صــادرات غیرنفتــی و غیــر پتروشــیمی، یارانــه ســود تســهیات واحدهــای 

تولیــدی بــا اولویــت تولیــدات صادراتــی، افزایــش ســرمایه صنــدوق توســعه صــادرات موضــوع برنامــه توســعه 

تجــارت بــه میــزان 375 میلیــارد تومــان در بــرآورد اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه ای ایــن ســازمان لحــاظ 

شــده اســت.

مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک نیــز 37 درصــد مجمــوع بودجــه خــود را بــه برنامــه تســهیل تجــاری و توســعه تجارت 

الکترونیکــی اختصــاص داده اســت. وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اختصــاص 85 درصــد از بودجــه بــه تملــک 

دارایــی ســرمایه ای و بخصــوص بــه برنامــه ارتقــاء بهــره وری صنایــع، معــادن، بازرگانــی و برنامــه توســعه صنایــع، معــادن 

و زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی در ســال 1401 در توجــه بــه ایــن بخــش اهتمــام ورزیــده اســت.

اعتبــارات هزینــه ای و اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه  ای برنامــه ای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 

الیحــه بودجــه ســال 1401 بــه ترتیــب بــا 57.1 و 177.2 درصــد تغییــر نســبت بــه مصــوب قانــون بودجــه 1400 بــه 1412/6 

ــش  ــان افزای ــارد توم ــه ۹203/7 میلی ــر ب ــد تغیی ــا 148/1 درص ــرجمع آن ب ــت و س ــیده اس ــان رس ــارد توم و 77۹1.2 میلی

داشــته اســت
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 جدول 6. خالصه بودجه برنامه های ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و

 سازمان توسعه تجارت بر حسب میلیارد تومان و سهم درصدی آنها )میلیارد تومان(

کلتملک دارایی سرمایه ایهزینه ای جمع 

تغییرات 14001401
تغییرات 14001401)درصد(

تغییرات 14001401)درصد(
)درصد(

برنامــه  تجــارت-  توســعه  ســازمان 
و  خدمــات  و  کاال  صــادرات  توســعه 

بودجــه ای واردات  مدیریــت 
5۹8.۹1268.2111.8330.437513.5۹2۹.31643.276.8

پژوهش هــای  و  مطالعــات  موسســه 
بازرگانــی- برنامــه پژوهــش هــای علمــی، 

فنــاوری و فــن آفرینــی
42.546.7۹.۹0.-42.546.7۹.۹

کتشــافات  ا و  شناســی  زمیــن  ســازمان 
کشــور معدنــی 

85.6120.340.5 77.2-85.6207.5142.4

صنایــع  نوســازی  و  گســترش  ســازمان 
ایــران - مــادر تخصصــی- برنامــه توســعه 
زیرســاخت های  و  معــادن   ، صنایــع 

و معدنــی صنعتــی 

00-3536.33.73536.33.7

و  معــادن  نوســازی  و  توســعه  ســازمان 
14-1422.21۹.1-22.21۹.1-00صنایــع معدنــی ایــران - مــادر تخصصــی

شــرکت مــادر تخصصــی ســازمان صنایــع 
50255.۹411.850255.۹411.8-00کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران

18.721.414.48.114.57۹.026.835.۹34.0مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

6.618.4178.8-0.6 6.617.7168.2پژوهشکده علوم زمین

و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان 
7880.83.6-0 7880.83.6تولیدکننــدگان

8۹8.۹1412.657.12810.۹77۹1.2177.2370۹.8۹203.7148.1وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماخذ: محاسبات براساس الیحه بودجه 1401.
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6. بررسی برخی تکالیف قانونی بر وازرت صنعت، معدن و تجارت در بودجه 1401 

کــه درادامــه -  ــر وازرت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت  بررســی مــواد قانونــی بودجــه 1401حــاوی تکالیفــی ب

بــه بخشــی از آنهــا اشــاره شــده اســت. براســاس بنــد ز تبصــره 1؛ نفــت و روابــط مالــی آن بــا دولــت/ صنــدوق 

ــل  ــام از مح ــت خ ــارد نف ــزار میلی ــغ 1۹0 ه ــادل مبل ــت مع ــف اس ــال 1401 وزارت نفــت مکل ــی  در س ــعه مل توس

منابــع داخلــی شــرکت ملــی نفــت ایــران در اختیــار پاالیشــگاهها قــرار داده و بــه میــزان آن، بــه صــورت ماهانــه 

از ابتــدای ســال 1401 مــواد اولیــه قیــر )وکیــوم باتــوم( در اختیــار دســتگاه های اجرایــی موضــوع ایــن قانــون 

قــرار دهــد. وزارت نفــت مکلــف اســت مابه التفــاوت قیمــت هــر تــن 75 میلیــون ریــال بــا میانگیــن وزنــی 

ک از  ماهانــه قیمت هــای معاماتــی مــواد اولیــه )وکیــوم باتــوم( در بــورس را بــا تعدیــل قیمــت ماهانــه خــورا

کاهــش قیمــت قیــر، مقــدار  طریــق شــرکت ملــی پخــش و پاالیــش جبــران و اعمــال حســاب نمایــد. در صــورت 

قیــر تحویلــی بــه دســتگاه های موضــوع ایــن بنــد افزایــش می یابــد. ســهم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

کوچــک و شــهرکهای صنعتــی( بــرای آســفالت معابــر، خیابانهــا و جاده هــای دسترســی  )ســازمان صنایــع 

ــوص  ــاری و بخص ــط تج ــعه رواب ــور توس ــت.به منظ ــده اس ــن ش ــد تعیی ــی؛ یک درص ــی صنعت ــهرکها و نواح ش

ــاه 1401،  ــر خردادم ــا آخ ــت ت ــده اس ــف ش ــارت مکل ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــون بودج ــادرات در قان ص

ــی  ــور-  کاالی کش ــارت  ــه تج ج در برنام ــدر ــورهای من کش ــا  ــارت آزاد ب ــا تج ــی ی ــارت ترجیح ــای تج توافقنامه ه

ــه و تجــارت و ســازمان توســعه تجــارت  کنــد .و همچنیــن ایــن وزارتخان ــا بروزرســانی  ــور را تهیــه ی ســند مذک

کشــورهای  مکلــف شــده اند تــا بــه منظــور نســبت بــه تســهیل و فراهــم آوردن زیرســاختهای صــادرات بــه 

ــد . ــدام نماین ــار اق ــای تج ــش هزینه ه کاه ــی و  ــع صادرات ــع موان ــترک المنافع و رف ــایه و مش همس

ــد -  ــی، درآم ــور از خام فروش ــد و عب ــره ارزش تولی ــعه زنجی ــان و توس ــد دانش بنی ــش تولی ــق جه ــت تحق در جه

حاصــل از صــادرات مــواد و محصــوالت معدنــی و صنایــع معدنــی فلــزی و غیرفلــزی از جملــه، بیلــت، بلــوم 

گازی و پتروشــیمی از جملــه قیــر و متانــول، اوره و پلی اتیلــن بــه صــورت خــام و  و اســلپ، محصــوالت نفتــی، 

کشــور، مشــمول مالیــات و عــوارض صادراتــی شــده اســت. ایــن اقــدام در راســتای  نیمه خــام در تمــام نقــاط 

تقویــت تکمیــل زنجیــره ارزش و توســعه ارزش تولیــد می شــود.

از طــرف دیگــر در قانــون بودجــه 1401 بــه  شــرکتها و ســازمان های توســعه ای تابعــه وزارتخانــه  صمــت اجــازه - 

کمــک  داده شــده اســت بــا تأییــد وزیــر مربــوط تــا مبلــغ ده هــزار میلیــارد ریــال از منابــع داخلــی خــود را بــرای 

از ســاخت  کاال و خدمــات، حمایــت  تولیــد، صــادرات  و  برنامه هــای تحقــق رشــد  بــه ســرمایه گذاری در 

ح  وپروژه هــای توســعه ای توســط بخشــهای خصوصــی و تعاونــی بــه صــورت وجــوه اداره  شــده،  داخــل و طــر

خ ســود اختصــاص دهنــد.  ــر کمکهــای فنــی و اعتبــاری و پرداخــت مابه التفــاوت ن



15 مقایسه قانون بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 كل كشور
كید بر وزارت صنعت، معدن و تجارت( )با تا

کشــور و -  کثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی  همچنیــن  بــه منظــور تســریع در اجــرای قانــون حدا

کاالی ایرانــی، توســعه تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن بــا اســتفاده از روش هــای تنزیــل، اعتبــار  حمایــت از 

ــه  ــای نوآوران ــا ابزاره ــوس ب ــگ( معک کتورین ــزاری )فا کارگ ــگ( و  کتورین ــزاری )فا کارگ ــی،  ــی ریال ــنادی داخل اس

تأمیــن مالــی در طــول زنجیــره تأمیــن را حداقــل در ده صنعــت منتخــب و پیشــران بــر عهــده وزارت صمــت بــا 

همــکاری ســایر دســتگاه های متولــی قــرار داده شــده اســت.
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