بـودجـه پرونـــده
میلیارد ریال را به خود اختصاص دادهاند.
 -4از  2,816طرح ملی درج شده در پیوست  1الیحه  ،1392تعداد  317طرح با اعتباری برابر
با  12,826میلیارد ریال به امور عمومی ،تعداد  63طرح با اعتباری برابر با  8,975میلیارد ریال
برای امور دفاعی ،تعداد  972طرح با اعتباری برابر با  37,202میلیارد ریال برای امور اجتماعی و
تعداد  1,464طرح با اعتباری برابر  135,940میلیارد ریال برای امور اقتصادی در نظر گرفته شده
است .سهم امور عمومی ،دفاعی ،اجتماعی و اقتصادی از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
ملی الیحه بودجه سال  1392به ترتیب برابر  19 ،6،5و  70درصد است .این سهمها برای قانون
بودجه سال  1391به ترتیب برابر با  21/5 ،3/9 ،6/6و  68درصد بوده است.
الف .اعتبار مورد نیاز برای طرحهای خاتمه نيافته
از تع��داد  2,877طرح مندرج در قانون بودجه  1391مقرر ش��ده ب��ود تعداد  610طرح با
اعتباری برابر با  49,195میلیارد ریال به اتمام برسند که از این میزان فقط  59طرح خاتمه یافته
و تعداد  551طرح به س��ال  1392منتقل ش��ده است .هزینه عدم اتمام به موقع طرحهایی که
قرار بود در سال  1391خاتمه یابند معادل  36,247میلیارد ریال در سال  1392است و میزان
 20,275میلیارد نيز براي تکميل آنها در سالهای آتی پیشبینی شده است.
ب .روند تحقق اعتبارات عمرانی و مقایسه آن با تحقق اعتبارات هزینهای
روند تحقق اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به قیمت ثابت و جاری و نیز روند
تحقق اعتبارات هزینهای به قیمت جاری در دوره  1391-1376در جدول  3نش��ان داده شده
است .همانطور که مالحظه میشود طی دوره مذكور میزان تحقق اعتبارات طرحهای تملک
داراییهای س��رمایهای بهطور متوس��ط حدود  71درصد و تحقق اعتبارات هزینهای حدود 97
درصد اس��ت .همانطور كه در جدول ش��ماره  3مشاهده ميشود سال  1391بدترين سال در
عملکرد طرحهاي عمراني در بازه زماني  1391-1376است بهگونهاي كه نسبت عملكرد عمراني
به هزينهاي در پايينترين س��طح ( 12درصد) است .بهطور متوسط در سالهاي مذكور حدود
يكسوم از اعتبارات بودجه عمومي را طرحهاي عمراني تشكيل داده است .بدين معنا كه براي
هر دو واحد هزينه اعتبارات هزينهاي يك واحد اعتبارات عمراني در كشور تخصیص داده شده
است ،اما در سال  1391به ازاي هر  10واحد اعتبارات هزينهاي يك واحد اعتبارات عمراني در
كشور تخصیص داده شده است .اين امر به كاهش سطح سرمايهگذاري در كشور منجر شده و
افزايش هزينه فرصت از دست رفته عدم بهرهبرداري از طرحهاي عمراني را در پي داشته است .در
شرايطي كه كشور با مسئله اشتغال روبرو است تخصيص اعتبارات اندك به طرحهاي عمراني به
معني عدم بهبود زيرساختهاي مؤثر در ارتقاي سطح اشتغال در كشور است.
پ .روند تحقق خاتمه طرحهاي عمراني
(متوسط ساليانه تعداد طرحهايي كه بايد به اتمام ميرسيدند)
در سالهای 1381ـ  1391بهطور متوسط  485طرح باید در هر سال تمام میشد ،اما فقط
 26درص��د از آنها ( 127طرح) خاتمه یافتهان��د و  74درصد از آنها خاتمه نیافته و در مجموع
هزینهای معادل  633,702میلیارد ریال مازاد بر پیشبینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل
ش��ده اس��ت .بهعبارت دیگر بیش از  40درصد از اعتبارات اختصاصیافته به طرحهای عمرانی
در ط��ی ای��ن دوره بابت هزینه تاخیر در اتمام طرحها بوده اس��ت و نه عملیات جدید( .اعتبار
اختصاصیافته به طرحهای خاتمهیافت��ه) در دوره زمانی  ،1391-1381حدود  1,403طرح با
اختصاص حدود  45هزار میلیارد ریال خاتمه یافته اس��ت .بدین ترتیب تنها حدود  3درصد از
اعتبارات به طرحهایی اختصاص یافته است که خاتمه یافتهاند.
تغييرات عمده شاخصهاي طرحهاي عمراني
مجموع تغییرات شاخصهای عمده بهصورت کل در جدول شماره  4ارائه شده است .این جدول
تصویر کلی مقایسهای از قوانین بودجه  1390 ،1389و  1391و الیحه  1392را ارائه میدهد.
سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومیهمانطور که در جدول  4نش��ان میدهد سهم اعتبار طرحهای عمرانی از بودجه عمومی روند
کاهنده داشته و از  25درصد در سال  1389به  19درصد در سال  1392خواهد رسید.
سهم اعتبارات طرحهای ملی از کل اعتبارات عمرانیدر سه سال  1391-1389روند فزاینده داشته ،اما در سال  1392پیشبینی میشود که کاهش یابد.
سهم اعتبارات طرحهای استانی از کل اعتبارات عمرانیدر چهار سال  1392-1389روند فزاینده داشته و برای اولینبار در سال  1392پیشبینی شده
که سهم اعتبارات طرحهای استانی بیش از  25درصد گردد.
سهم اعتبارات طرح متفرقه از کل اعتبارات عمرانیاین س��هم روند کاهنده در سالهای  1389-1392داشته که از نکات مثبت بودجهریزی سال
آینده است.
 طرحهای عمرانی که به موقع به اتمام رسیدهاندمتاسفانه ظرفیت دولت در اتمام طرحهای عمرانی بهشدت در سالهای اخیر کاهش یافته است.
در سال  20 ،1389درصد از طرحها به موقع به اتمام رسیدهاند و اما در سال  1391این رقم به
 10درصد رسیده است .کاهش ظرفیت بهرهبرداری به موقع طرحهای عمرانی به معنی اتالف
منابع اقتصادی است.

بودجه شرکتهای دولتی در اليحه بودجه سال 1392

رشد همزمان درآمد و هزینه
علي چشمي
محسن فاتحيزاده

بودجه کل کشور از دو قسمت اصلی تشکیل میشود :بودجه عمومی دولت و بودجه
ش��رکتهای دولتی .در سالهای اخیر همواره بودجه شرکتهای دولتی بیش از دوسوم
بودجه کل کشور بوده است .اما بودجه این شرکتها اهمیت بسیار کمتری در تصمیمات
قوه مجریه و مقننه در فرآیندهای بودجهریزی دارد.
در واقع ،بودجه ش��رکتهایی در پیوس��ت ش��ماره  3بودجه کل کشور درج میشود
که طبق ماده ( )4قانون برنامه و بودجه بیش از  50درصد سهام آنها متعلق به دولت یا
شرکتهای دولتی باشد .بودجه این شرکتهای دولتی در طرف منابع از فروش کاالها و
خدمات و نیز دریافتیهایی آنها از بودجه عمومی دولت تشکیل میشود .در طرف مصارف
نیز هزینههای عملیاتی و پرداختیهای این شرکتها به بودجه عمومی دولت قرار دارد.
وجوهی را که ش��رکتهای دولتی به دولت پرداخت میکنند شامل وجوه حاصل از
واگذاری سهام ،سود سهام ،مالیات و وام موضوع ماده ( )32قانون محاسبات عمومی است
و وجوهی که از دولت دریافت میکنند ش��امل کمکزیان ،افزایش س��رمایه و اعتبارات
طرحهای تملک دارایی س��رمایهای است که ارقام آن در قسمت منابع و مصارف بودجه
عمومی درج و به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد و هرگونه تغییر در آن نیز منوط
به مصوبه مجلس اس��ت .ولی سایر دریافتیها و پرداختیهای شرکتهای دولتی که در
پیوست شماره  3الیحه بودجه سال  1392کل کشور درج میشود طبق ماده ( )2قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میتواند پس از تصویب مجلس در طول سال توسط
مجامع عمومی شرکتها تجدیدنظر شود.
در این گزارش ،بر اس��اس اطالعات الیحه بودجه س��ال  1392کل کشور و مصوبات
کمیسیون تلفیق ،وضعیت بودجه سال  1392شرکتهای دولتی نسبت به بودجه مصوب
سال  1392آنها بررسی میشود.
حجم کل بودجه شرکتهای دولتی
تعداد ش��رکتهای دولتی درج شده در پیوس��ت شماره  3الیحه بودجه سال 1392
به  241ش��رکت در الیحه کاهش یافته است در حالی که  434شرکت دولتی در قانون
بودجه  1391درج بود .یعنی  193شرکت کاهش یافته است از این تعداد فقط  8شرکت
دولتی به دلیل واگذاری حذف شده ولی  185شرکت از پیوست شماره  3بودجه کل کشور
(قسمت بودجه شرکتهای سودده) حذف و طبق بند  19ماده واحده فقط اسامی آنها
(بدون ارقام بودجهای) در جدول پایانی بودجه با عنوان شرکتهای مشمول واگذاری درج
شده است .این امر سبب شده است رقم بودجه کل شرکتهای دولتی ناقص و کمتر از
حد ثبت شده باشد.
گزارش س��ازمان خصوصیسازی در مورد شرکتهایی که بر اساس پیوست  3قانون
بودجه سال  1391کل کشور از اعداد شرکتهای دولتی خارجی شدهاند ،نشان میدهد
 51شرکت در جدول  17جزو شرکتهای دولتی محسوب نمیشوند و سهام دولت در
آنها کمتر از  50درصد است (طبق ماده ( )4قانون محاسبات عمومی) .بنابراین مفاد بند
مذکور تسری احکام شرکتهای دولتی بر شرکتهای خصوصی است .بنابراین بند 19
الیحه نقض حقوق سهامداران است و از طرفی خالف سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم
قانون اساسی است.
بودجه ش��رکتهای دولتی به مبلغ بیس��ابقه 5هزار و  852میلیارد ریال در الیحه
سال  1392رسیده است که نسبت به قانون سال  1391حدود  39درصد افزایش نشان
میدهد .در حالی که در بودجه سال  1391بودجه این شرکتها فقط حدود  3/9درصد
رشد داشت .بودجه این شرکتها بیش از  80درصد از بودج ه کشور را تشکیل میدهد
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درحالیکه این نسبت در سال  1391نزدیک به  75درصد بود.
این در شرایطی است که اطالعات بودجهای  185شرکت در حال واگذاری از این الیحه
حذف شده است که اگر درج میشد رشد واقعی بودجه شرکتهای دولتی بسیار بیشتر بود.
رش��د 39درصدی بودجه ش��رکتهای دولتی در الیحه  1392بیشتر به دلیل رشد درآمد
ش��رکتهای ملی نفت ایران (حدود  48درص��د از  1772هزار میلیارد ریال به  2625هزار
میلیارد ریال) و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (حدود  19138درصد
از  8/8هزار میلیارد ریال به  1693هزار میلیارد ریال) و سازمان هدفمندسازی یارانهها (بیش
از  110درصد از  560هزار میلیارد ریال به  1200هزار میلیارد ریال) بوده است.
البته بند  19اليحه بودجه در کميسيون تلفيق به گونهاي اصالح شد که تمام شرکتهاي
دولتي جدول  17نيز به پيوست  3اليحه بودجه منتقل شود.
منابع شرکتهای دولتی
درآمد ش��رکتهای دولتی در سال  1392حدود  49/7درصد رشد یافته است .در سال
 1392ش��رکتهای دولتی حدود  9/6هزار میلیارد ریال بابت کمکزیان و حدود  85هزار
میلیارد ریال بابت اجرای طرحهای عمرانی (تملک س��رمایهای) از بودجه عمومی دریافت
میکنند .کمک زیان در الیحه بودجه سال  1392نسبت به قانون بودجه سال  1391حدود
 3.9درصد رشد داشته است 78 .درصد از این کمک زیان به سازمان صدا و سیمای جمهوری
اس�لامی ایران پرداخت خواهد شد .عالوه بر این مبلغ در ردیف  520000جدول شماره 9
ارقام متفرقه بودجه عمومی در بند « »15برای شرکتهای آب منطقهای کمکزیان به مبلغ
 558میلیارد ریال دیده شده است .درحالیکه تا بودجه سال  1389این کمکزیان در ذیل
نام هر شرکت در جدول شماره  7بودجه درج میشد .این موضوع شفافیت بودجه و انضباط
مالی بودجه را مخدوش میکند.
همچنين در الیحه بودجه  1392اعتبارات تملکدارایی سرمایهای شرکتهاي دولتي
 15.9درصد کاهش يافته است .این وجوه بیشتر برای اجرای طرحهای عمرانی در بخش آب،
برق ،حمل و نقل و ورزش پرداخت میشود.
هرس��اله در بودجه ش��رکتهای دولتی ،حجم گستردهای تس��هیالت و وام بانکی و وام
خارجی در قس��مت منابع این ش��رکتها درج میشود که این رقم برای سال  1392جمعاً
حدود  470هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال  1391حدود  23درصد کاهش داشته
است .عالوه بر این تسهیالت و وامهای بانکی ،در بند « »24الیحه بودجه سال  1392برای
شرکتهای دولتی  150هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت پیشبینی شده است.
در مجموع طبق الیحه بودجه سال  1392وابستگی بودجه شرکتهای دولتی به منابع
بانکی کاهش یافته است به طوری که این شرکتها فقط  8درصد از منابع خود را از بانکها
و وام خارجی تامین میکنند در حالی که این سهم در سال  1391حدود  14/5درصد بود.
نکته قابل توجه در بودجه شرکتهای دولتی ،وضعیت بودجه شرکتهای زیانده است.
درآمد این شرکتها از  6/7هزار میلیارد ریال به  647/8هزار میلیارد ریال (حدود  100برابر)
افزایش یافته اس��ت .دلیل این افزایش درج بودجه سازمان هدفمندسازی یارانههاست (به
مبلغ  1200هزار میلیارد ریال) که تا قانون بودجه  1391در بودجه ش��رکتهای سودده و
در الیحه  1392در بودجه شرکتهای زیانده درج شده است .با توجه به هزینههای اجرایی
این سازمان ،درج آن در شرکتهای زیانده صحیح است .اما در بودجه شرکتهای دولتی
باید شفاف شود که منابع این سازمان از چه شرکتهای دولتی (هر شرکت چقدر به سازمان
میپردازد) وصول میشود و تمام منابع سازمان هدفمندسازی به عنوان ارقام دو بار منظور
ش��ده در انتهای جداول از بودجه شرکتهای دولتی کسر شود .درحالیکه فقط  560هزار
میلیارد ریال به عنوان ارقام دو بار منظور شده درج شده است .طبق مصوبه کميسيون تلفيق
بودجه مجلس شوراي اسالمي ،بودجه سازمان هدفمندي يارانهها از  1200هزار ميليارد ريال
به  500هزار ميليارد ريال کاهش يافت.
همچنین «سازمان بیمه سالمت ایران» و «شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران-فرعی»
برای اولین بار در بودجه درج شده است که محمل قانونی ان مشخص نیست.
مصارف شرکتهای دولتی
هزین��ه عملیات جاری ش��رکتهای دولتی به عن��وان مهمترین ج��زو از مصارف این
شرکتهاست که در الیحه بودجه سال  1392حدود  53/6درصد افزایش یافته است .سهم
این هزینه از کل مصارف شرکتها درحالیکه در قانون سال  1391حدود  68/6درصد بوده
در الیحه سال  1392به  75/6درصد افزایش یافته است.
شرکتهای دولتی طبق اطالعات پیوست بودجه شرکتها برای سال مالی  1392حدود
 35,237میلیارد ریال مالیات علیالحساب به دولت پرداخت کنند که نسبت به قانون بودجه
سال  1391بیش از  22درصد افزایش یافت.
 50درصد سود ویژه شرکتها به دولت نسبت به سال  1391بیش از  86درصد افزایش
یافته است .این افزایش بیشتر به دلیل این است که این شرکتها طبق الیحه پیشنهادی
دولت به جای  40درصد سود ویژه (طبق قانون برنامه) باید  50درصد آن را (طبق بخشنامه
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بودجه) به دولت بپردازند.
درحالیکه مالیات و س��ود سهام پرداختی شرکتهای دولتی افزایش یافته است که
هزینههای این ش��رکتها ( 53درصد) بیش از درآمد آنها ( 49درصد) یافته است .با این
حال ،اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها ،آثار منفی تحریمها بر شرکت ملی نفت ایران و
بانک مرکزی (به عنوان مهمترین شرکتهای پرداختکننده سود و مالیات) ،دریافت سود
و مالیات علیالحساب از شرکتها و تاثیر بحرانهای مالی بینالمللی از عواملی است که
باعث کاهش سود شرکتهای دولتی در سالهای اخیر شده است.
بازپرداخت تس��هیالت بانکی و وامهای داخلی حدود  40درصد و بازپرداخت وامهای
خارجی حدود  27درصد نسبت به بودجه سال  1391افزایش یافته است.
هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی به مبلغ  1,082,844میلیارد ریال در سال
 1392درج ش��ده که حدود  11درصد رش��د داشته است .از این سرمایهگذاری حدود 8
درصد آن از طریق بودجه عمومی (طرحهای تملک دارایی سرمایهای) تامین شده و مابقی
از طریق منابع داخلی شرکتها و تسهیالت بانکی و وامهای خارجی تامین مالی میشود.
از کل سرمایهگذاری این شرکتها  557,297میلیارد ریال آن متعلق به شرکت ملی نفت
ایران (حدود  51درصد) است.
سود سهام و مالیات شرکتهای دولتی
ش��رکتهای دولتی از سال  1391طبق ماده  224قانون برنامه پنجم توسعه مجبور
شدند عالوه بر  40درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه خود باید
 40درصد سود علیالحساب و مالیات علیالحساب سال مالی جاری خود را نیز بپردازند.
در الیحه بودجه سال  ،1392کل رقمي که بابت سود سهام شرکتهای دولتی (50
درصد علیالحس��اب و معوقهها و )...در جدول ش��ماره  5بودجه عمومی دولت در ردیف
 130100پیشبینی شده  130,427میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال
 1391که  117,326میلیارد ریال بوده حدود  13,101میلیارد ریال ( 11درصد) افزایش
یافته اس��ت .در 10ماهه ابتدایی س��ال  1391فقط حدود  34درصد از رقم س��ود سهام
شرکتهای دولتی محقق شده است.
مالیاته��ای علیالحس��اب و معوقهای که دولت طبق الیحه بودجه س��ال  1392از
ش��رکتهای دولتی دریافت خواهد کرد  71,236میلیارد ریال است که نسبت به قانون
بودجه سال  1391به میزان  12,418میلیارد ریال یعنی حدود  21درصد افزایش یافته
است.
دریافت این میزان مالیات و س��ود علیالحس��اب و فشار های ناش��ی از اجرای قانون
هدفمند کردن یارانهها ،فشار مالی زیادی را به این شرکتها تحمیل کرده است .این امر
به سودآوری شرکتها به ویژه شرکتهایی که در حال واگذاری هستند ،آسیبزده است.
با این حال ،افزایش نرخ سود علیالحساب شرکتها به  50درصد در الیحه بودجه ،1392
فاقد مجوز قانونی است و نه تنها مشکالت این شرکتها را بیشتر خواهد کرد بلکه مبلغ
 130,427میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی ،عملکرد محدودی خواهد
داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
واگذاری سهام شرکتهای دولتی
در الیحه بودجه  ،1392منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی 62,000
میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به رقم سال  1391حدود  4.6درصد کاهش
یافته است .با توجه فروش اندک سهام دولتی تا  15دی ماه  1391به مبلغ  4,185میلیارد
ریال به نظر میرسد که پیش بینی منابع عمومی از محل واگذاری سهام باید بیشتر کاهش
مییاف��ت .در احکام الیحه بودجه  1392نیز بدون درج در ارقام ردیفهای بودجه نیز بر
خالف اصل  53قانون اساسی ،مبلغ  300,000میلیارد ریال برای واگذاری سهام (در بند
 13-3عمدتاً برای تهاتر با بدهیهای دولت) درج شده است که نسبت به رقم قانون بودجه
سال ( 1391در بند  )24-3حدود  10/4درصد کاهش یافته است .طبق مصوبه کمیسيون
تلفیق این رقم در ردیفهای بودجه عمومی دولت نیز درج شده است که البته سبب شده
است به ظاهر سقف بودجه عمومی دولت افزایش یابد.
جمعبندي
بودجه شرکتهاي دولتي در اليحه بودجه سال  1392با وجودي که تعداد حدود 130
شرکت از پيوست  3اليحه حذف شده ،با رشد  39درصدي به رقم  5,852هزار ميليارد
ريال رسيده اس��ت .در اليحه بودجه  362هزار ميليارد ريال واگذاري سهام شرکتهاي
دولتي منظور ش��ده که از اين مبلغ  62هزار ميليارد ريال به صورت نقدي و  300هزار
ميليارد ريال آن به صورت واگذاري سهام ،تهاتر و ...پيشبيني شده است .مجموع سهام و
ماليات پيشبينيشده از شرکتهاي دولتي به ترتيب حدود  130و  71هزار ميليارد ريال
است که در نتيجه  11و  21درصد نسبت به سال  1391رشد داشته است .اين در حالي
است که هزينههاي شرکتهاي دولتي بيش از درآمدهاي آنها رشد کرده و در نتيجه رشد
سود سهام و ماليات آنها منطقي به نظر نميرسد.

