
 
 

 
 

 نفت  بدون  كشور  اداره  برنامه 
 )نسخه انتشار عمومي(

 

 كشور ديارا اداره ايران، عليه نفت اهرم از استفاده با مقابله راه پايدارترين و ثرترينمؤ

 بخش در است. شده تشكيل بخش دو از نفت، بدون كشور اداره برنامه است. نفت بدون

 فرص نه) دولت عمومي بودجه از نفتي منابع كردن صفر براي فعاالنه و ارادي برنامه اول،

 كاهشآثار  كردن خنثي براي الزم برنامه دوم، بخش در و شده ارائه آن( صادرات كردن

 بازارهاي وها پرداخت تراز در ـ صفر يضفر مرز تا ولو ـ نفت صادرات تحميلي احتمالي

 صورت به بتواند كه است آن دنبال به حاضر برنامه .است شده داده توضيح مرتبط

 لغيرقاب تالطم حداقل با سياسي، و اجتماعي «تنش كمترين» با ،«اجرا قابل و عملياتي»

 پذير،آسيب اقشار از الزم اقتصاديهاي حمايت لحاظ با و كالن اقتصاد محيط در اجتناب

 حفظ هبرنام اجراي طي را آن برساند، صفر به «برنامه شروع لحظه از» را بودجه نفتي منابع

 منابع به اتكا بدون ريزيِبودجه از جديداي مرحله وارد را اقتصاد پايان، در و كرده

 پايداري اقتصاد نيز، نفت صادرات تحميلي كاهش صورت در اينكه ضمن ،كند استخراجي

 «استحكام» شود،مي ناميده «بتن» اختصاراً كه نفت تصفير برنامه .ندهد دست از را خود

 و تبديل كشور بودجه ساختار اصلي مشخصه به را نفتيهاي شوك يا نوسانات مقابل در

 عتنو به معطوف كشور، توسعه و آتيهاي نسل استفاده براي ،را نفتي منابع حال، عين در

 كرد. خواهد صرف و حفظ ،تجارت سازيسالم و هاپرداخت تراز پايداري و اقتصادي
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 برنامه اداره كشور بدون نفت

 )نسخه انتشار عمومي(

 

 
 

 

 مقدمه

هاي پژوهش مركز مطالعات چكيده اول، بخش است. اصلي بخش دو شامل گزارش، اين

 بودجه در نفت منابع ارادي و فعاالنه كردن صفر عملياتي برنامه مورد در مجلس

 عليه تهديد اهرم عنوان به نفت از استفاده كردن خنثي هدف با ،(آن صادرات كاهش نه)

  است. كشور

 از كار بودن اجرا قابل مالحظه با ،گزارش بخش اين در شده پيشنهاد عمليات برنامه

 مالحظات لحاظ از كار بودن اجرا قابل اجرا، زمان كردن حداقل اي،بودجه عمليات لحاظ

 فشار كمترين و كالن اقتصاد محيط در اجتناب غيرقابل تالطم كمترين سياسي، و اجتماعي

 لحظه از ،بودجهدر  نفت تصفير است. شده تدوين ،پذيرآسيب اقشار از حمايت بيشترين و

 سال يك آن مدت كه برنامه سازيپياده جريان در و شده اِعمال پيشنهادي برنامه شروع

 مقابل در بودجه آن، سازيپيادهيك سال  مدت پايان در رودمي انتظار و شده حفظ است،

منابع نفتي قابل  آتي، هايبودجه جريان در و مدت اين از پس .دوش مستحكم نفت تهديد

 شود. استفاده كشور اقتصاد كردن متنوع و ايغيربودجه توسعه براي ميزان هر درحصول 

 طور به نيز را ارز بازار و هاپرداخت تراز دولت، بودجه بر عالوه نفت، كه آنجايي از

 آثار حداكثري كاهش عملياتي برنامه دوم، بخش در حاضر، گزارش كند،مي ثرمتأ عمده

 مرز تا ولو آتي، و جاري هايتالش رغمعلي ،نفت صادرات تحميلي و ناخواسته كاهش
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نكته مهم آن است كه  است. داده پيشنهاد نيز را ارز بازار و هاپرداخت تراز بر ،صفر فرضي

شود كه تغييرات كسري كشورهاي صادركننده نفت، توصيه مي در ادبيات علمي درباره

ها در چند سال ارزيابي بودجه ساالنه قرار گيرد. مركز پژوهش بودجه بدون نفت معيار

اقتصادي كشور را  اخير همواره اين متغير را محاسبه و منتشر كرده است و سياستگذران

هايي براي كاهش وابستگي بودجه دولت به دعوت كرده است كه با پذيرش آن، برنامه

 1.منابع حاصل از صادرات نفت بيابند

 

 فروض .1

 1398،3 سال در كشور شرايط مديريت برنامه و 2ضدتحريم فعاالنه برنامه توسعه و ادامه در

 ،1398 ماهارديبهشت در جديد شرايط به كالن اقتصاد بر حاكم تحريمي شرايط تغيير با

 تغييرحال  در محيط مقابل در را كشور كه ضدتحريمي پايدار رويكرد اتخاذ به نياز

  شود.مي احساس كند مصون تحريمي،

 ماليه در ضدتحريمي آرايش گرفته، صورت هايبررسي اساس بر منظور، اين براي

 سپس و نفت مقدار كاهش سناريوسازي صورت به عموماً كه فعلي شكل به عمومي

 صورت ناپايدار مسيرهاي از شده وارد فشار عالج( نه )و «تسكين» براي هاييراه جستجوي

 ديگ در تدريجي شدن پخته مسير در را ايران اقتصاد و نيست تداوم قابل گيرد،مي

 طرف توسط شده طراحي بازي چارچوب در فعاليت از ناشي مداوم تضعيف و تحريمي

 داد. خواهد قرار مقابل

                                                 
 ( رجوع كنيد.1397ماه )دي 16220( و 1396ماه )دي 15628(، 1395)آذرماه  15186هاي شماره . براي مثال به گزارش1
مركز ، 1397شهريورماه  ـناپذيري به ضميمه چك ليست تحريم 2.3، نسخه 1397تيرماه  ـ 1.7نسخه  .2

 .هاي مجلسپژوهش
 .هاي مجلسمركز پژوهش ،1397 ، اسفند1.3نسخه . 3
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 كشور، هعلي تحريمي فشارهاي تشديد و ادامه موقت چنداننه اندازچشم اين، بر عالوه

 ـ عمومي همالي در عامل و قاطع راهبردي به فعلي غيرعامل راهبرد از رويكرد تغيير لزوم

 شده بديلت اقتصاد در ضربه اشاعه و دريافت محور تريناصلي به ارزي، ساختار كنار در كه

  سازد.مي ضروري را ـ

چند سال اخير درباره مديريت كسري  كارشناسيهاي بحث و شده ذكر موارد به نظر

 طرف سالح خلع» و مشكل ريشه به حمله راهبردي، چنين اصلي هدف ،بودجه بدون نفت

 اقدام چارچوب تدوين با شد تالش و شده شناسايي ،«نفت سازيتسليحاتي بازي از مقابل

 به شود، محقق دولت بودجه از نفت درآمد تصفير برنامه قالب در هدف، اين ،سالهيك

 متكي)غيراي غيربودجه توسعه براي بتواند هم و شود رها نفت از بودجه هم كهاي گونه

 1.گيرد قرار استفاده مورد كشور (دولت به

 يراراديغ كاهش از ناشيآثار  كردن خنثي براي الزم برنامه بايد همچنين آن كنار در

 در و زانمي هر به ،آن صادرات براي شده اتخاذ تدابير رغمعلي نفت، صادرات ناخواسته و

 كرد. بينيپيش نيز را ارز بازار وها ترازپرداخت در صفر، فرضي مرز تا ولو فرضي، هر

 

                                                 
نفعان به خاطر وجود ذي اي فوايد متعددي دارد و اتفاقًاتوسعه بودجه استفاده از نفت براي بديهي است كه. 1

گرفتن اما با در نظر  گيرد،، اقبال بيشتري نيز به آن صورت ميدر ساختار بروكراتيك و سياسي مختلف
ها استفاده از منافع آن را حداقل و هزينه اي كه، به گونهمدت وجود خواهد داشتشرايطي كه حداقل تا ميان

در نهايت، با اولويت داشتن اصل توسعه، فارغ از دولتي يا غيردولتي بودن آن،  نيزرا افزايش خواهد داد و 
  .چنين رويكردي ترجيح داده شدلحاظ تحليل هزينه و فايده، 

اي بودجه و نگه داشتن سهم آن به برنامه تصفير نفت، صفر كردن نفت از بخش هزينه رويكرد حداقلي
نفعان، به عنوان بديل دوم تواند در صورت به توافق نرسيدن ذيدر بخش عمراني است كه اين رويكرد مي

رسد، كارايي آن نظر مي هاي همين برنامه، استفاده شود. اگرچه بهبرنامه تصفير نفت، با حفظ بقيه بخش
اساس مالحظات سياسي تعريف و  بر زا كه بعضًاتمام و هزينههاي عمراني نيمهوجود حجم انبوه برنامه با

كه به نظر  شوند و... چندان بهتر از وضع موجود نباشد. به طوريچكاني آبياري اعتباري ميبه طور قطره
گزارش، بخش عمراني بودجه نيز به شيوه سالم و پايدار غيرمتكي كه رويكرد مورد نظر اين  رسد آنچنانمي

مين و تسويه كسري از محل ايجاد ثمره فعاليت اقتصادي كشور و يا تأستاني و از به نفت، از طريق ماليات
اي كه به عنوان محرك اضافه بر سازمان اقتصاد و به گونه تعهدات بازارپذير، صورت گيرد و منابع نفتي، صرفًا

 اي انجام گيرد.هاي بعدي نيز قابل استفاده باشد، از مسير صندوق توسعهراي نسلب
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 :ايبرنامه چنين ،اينكه جمله از شود،مي گرفته نظر در قيودي منظور اين براي

  نباشد ناسازگار اقتصاد دانش اصول با. 

  باشد تداوم و اجرا قابلاي بودجه عمليات لحاظ از. 

  باشد اجرا قابل اجتماعي و سياسي لحاظ از. 

  كند لحاظ امكان حد تا را خارجي تجارت و پولي واقعي، بخش مالحظات. 

  نشود منجر كالن اقتصاد در كنترل غيرقابل تالطم به. 

  شد.نبا برنامه پايان به موكول نفت، تصفير اصلي، هدف به رسيدن و آن اجراي 

 

 بودجه در نفت تصفير برنامه اقدام كلي طرح .2

 اقدام كلي طرح اجرايي خالصه سياستگذاران، براي سند اين كردن مطالعه قابل براي

 مالحظات و عمليات برنامه) شودمي ارائه زير شرح به بودجه در «نفت تصفير برنامه»

 ترفني حواشي و ياتجزئ و شودمي داده توضيح گزارش اين بعدي هايبخش در آن اجراي

 :(است ارائه قابل پشتيبان مستندات در

 بدون بودجه مصارف و منابع توازن كسري ـ كشور نفت بدون بودجه كسري .1

 ،رقم اين .شودمي شفاف و محاسبه ـ ايبودجه منبع عنوان به نفت گرفتن نظر در

 شاخص ديگر عبارت به و «سالم وضعيت از عمومي بودجه و اقتصاد شكاف» اصلي شاخص

 سالم وضعيت تا فاصله جبران براي مردم و بودجه اندركاراندست دولت، تالش ميزان

 و جاري هايهزينه در بودجه تخصيص ابزار از استفاده از پس است اين ما برآورد است.

 ،جاري سال براي بودجه در شده گرفته نظر در مالي اوراق فروش از پس نيز و عمراني

)كه حجم بزرگي  بود خواهد ،تومان ميليارد هزار 100 حدود نفت، بدون بودجه كسري
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اي هماهنگ از يست و امكان جبران آن با مجموعههاي اقتصاد ايران نظرفيتدر مقابل 

 .و سمت مصارف بودجه وجود دارد( ت منابعمس در هاسياست

 طور به آنها از هركدام كه طوري به اقتصاد، سازيسالم گانه10 هايبرنامه .2

سازي اين فرض )براي ساده كنندمي ايجاد درآمد تومان ميليارد هزار 10 متوسط

 ،اجتماعي و سياسي ظرفيت گرفتن نظر در با رقم، اين شوند.مي فهرست ،شده است(

 و شده گرفته نظر در مختلف هايسنجيمصلحت در گيرتصميم نهادهاي سابقه و اجرايي

 .كند تضمين حداقلي تنش عين در را برنامه ياجرا قابليت كه طوري به ،است حداقلي

 برخي، و دارند جاري سال دررا  درآمد حصول و اجرا قابليت ها،برنامه اين از برخي .3

 ممكن جاري سال در ساختار تهيه و اجرايي عمليات شروع رغمعلي ها،ماليات از انواعي همانند

 كه هاييبرنامه براي بنشيند. ثمر به درآمد كسب براي آن از بعد سال و آتي سال در ستا

 قطعي آنها از غيرنفتي درآمد حصول اما ندارند، جاري سال در درآمد حصول امكان

 هايبودجه در و منتشر ساختار اصالح اوراق يا «نفت از اقتصاد پاكسازي اوراق» است،

 سال در درآمد تحصيل قابليت داراي هايبرنامه از ما برآورد .شوندمي تسويه بعد، هايسال

 سال در درآمد تحصيل قابليت تومان ميليارد هزار 70 تا 60 حدود دهدمي نشان جاري

 اوراق جاري، سال اوراق بر مازاد ،تومان ميليارد هزار 40 تا 30 براي و دارد وجود جاري

 نفت از اقتصاد پاكسازي اوراق اصطالحاً يا نفت تصفير برنامه اختصاصي اسالمي ـ مالي

  شد. خواهد منتشر بود، خواهد دولت يهادارايي پشتوانه به و صُكوک بر متكي عمدتاً كه

 بدون بودجه قانون يا 1398 بودجه قانون اصالحيه طرح يا اليحه تصويب لحظه از .4

 شركت سهم كسر از پس و شودمي «صفر» دولت بودجه به نفت درآمد ورود نفت،

 شد. خواهد ملي توسعه صندوق وارد نفت درآمد درصد 100 نفت، ملي
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 فعلي، اساسنامه اساس بر و خود، فعلي رويه ادامه در تواندمي ملي توسعه صندوق .5

 1.كند گذاريسپرده مركزي بانك در

 

 بودجه با مرتبط عمليات ياتجزئ .3

  در اوراق گرفتن نظر در بدون تخصيص، عمليات انجام از پس و محاسبات اساس بر 

 نفت از غير محلي از بايد هزار ميليارد تومان 100حدود  جاري، سال براي شده گرفته نظر

  شود. تأمين

  طور به هركدام كه طوري به نفت از بودجه پاكسازي و سازيسالم گانه10 هايبرنامه 

 گرفتن نظر در با ،كنندمي ايجاد غيرنفتي درآمد تومان ميليارد هزار 10 متوسط

 شود:مي ارائه 1 جدول شرح به مجلس و لتدو متعارف هايسنجيمصلحت

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
براي ، تقاضاي خود مديريت بازار ارزتواند براي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي. به صورت ديگر، 1

تواند در ملي، ميكند و صندوق توسعه صندوق ارائه  مديرهت ئرا به هيدر بانك مركزي  گذاري اين صندوقسپرده
دهنده آخر براي بانك مركزي صورت صالحديد هيئت مديره و بر اساس اساسنامه و همانند رويه فعلي، نقش قرض

كند. هاي مركزي كشورهاي ديگر ايفا ميالمللي پول براي بانككشورمان را ايفا كند. همان نقشي كه صندوق بين
نسلي است و قطع وابستگي بودجه سعه كه صندوقي بينوق توضمن افزايش حداكثري سهم صند به اين ترتيب،

 هاي خارجي عمليات خواهد كرد.دولت به نفت، بانك مركزي نيز با ثبات و پايداري بيشتري در مقابل شوك
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 نفت از بودجه پاكسازي هايبرنامه .1 جدول
 (1400 و 1399 ،1398 سال براي درآمد حصول قابليت تومان، ميليارد )هزار

 توضيح تخمين عنوان رديف

1 
 خام مواد صادرات حوزه در عملكرد بر مالياتهاي معافيت كاهش

 پايين افزودهارزش و
 1398 ق.ح 10

 1398 ق.ح %50 10 هابخش ساير در مالياتيهاي معافيت از برخي حذف 2

3 

 از: استفاده با مالياتي فرار از جلوگيري

  مالياتي امور سازمان اطالعاتي پايگاه تكميل 

  بانكيهاي تراكنش بر نظارت و شخصي و تجاريهاي حساب تفكيك 

 ستانيماليات شيوه اصالح 

 1398 ق.ح 50% 10

4 

 بر ماليات )بجز موجود مالياتيهاي پايه از برخي نرخ افزايش

 اخذ و درآمد( توزيع مالحظات رعايت با توليد، بخش عملكرد

 از بخشي دريافت براي تالش و خاليهاي مسكن از ماليات

 مالياتي مطالبات

 1398 ق.ح 10

5 
 دهك 1 ،1398 سال براي نقدي يارانه پرداخت در دهك 1 حذف

 1400 سال براي دهك 1 و 1399 سال براي
 1398 ق.ح 30% 10

 1398 ق.ح 10 دولتي غيرمنقولهاي دارايي و سهام از بخشي فروش 6

 1398 ق.ح %50 10 انرژيهاي حامل قيمت حداقلي اصالح 7

8 
 خليج ستاره پااليشگاه توليد افزايش از )ناشيها وردهافر صادرات

 سوخت( كارت برقراري از ناشي قاچاق از جلوگيري و فارس
 1398 ق.ح 10

 80 مجموع

 ق.ح 60 حدود

 20 حدود ،1398

 1400 و 1399 ق.ح

 1400 و 1399 ق.ح 10 (CGT، PIT) جديد مالياتيهاي پايه معرفي 9

 1400 و 1399 ق.ح 10 يا فروش بخشي از آنها دولتهاي دارايي مولدسازي 10

 100 مجموع
 40 ،1398 ق.ح 60

 1400 و 1399 ح ق.
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  اجراي در اجرايي ظرفيت به بسته است، مشاهده قابل 1 جدول در كه طورهمان 

 نفت از اقتصاد پاكسازي اوراق تومان، ميليارد هزار 40 تا 30 اقتصاد، پاكسازي هايبرنامه

 اوراق اين شد. خواهد تسويه هابرنامه اجراي محل از 1400 و 1399 هايسال در و منتشر

 بازار در مداخله طريق از مركزي بانك و شود خريداري هابانك يا و مردم توسط تواندمي

 كند. مديريت را هانرخ ثانويه

  از غير جايي به نفت ورود مختلف سناريوهاي مورد در شده انجام سازيشبيه اساس بر 

 باشد نداشته ايبودجه تزريق امكان كه ارزي ذخيره حساب گرفتن نظر در همانند دولت، بودجه

 كنندهمتعادل و ايتوسعه بخش دو به توسعه صندوق تقسيم يا باشد، مركزي بانك اختيار در و

 وضعيت به نسبت ايرويه و قانوني تغييرات حداقل قيد با ديگر، متصور متعدد موارد يا و بودجه

 كسر از پس كه شد داده تشخيص وضعيتي بهينه حالت كرد، آغاز فوراً را كار بتوان كه موجود

 حالت، اين در شود. ملي توسعه صندوق وارد نفتي درآمد درصد 100 نفت، ملي شركت سهم

 آن از ديمنبهره امكان ،فعلي رويه و ملي توسعه صندوق اساسنامه يا مقررات تغيير به نياز بدون

 به صندوق اين استقراض يا گذاريسپرده امكان ،فعلي شكل به ايتوسعه نيازهاي تأمين براي

 داشت. خواهد وجود ارز و پول بازار مديريت تعادل منظور به مركزي بانك

 

 بودجه عمليات با مرتبط نكات و مالحظات .4

  جاي به را بودجه اصلي لهئمس اجرا، اول سال از نفت، كردن صفر برنامه 

 تأمين نحوه و نفت بدون بودجه كسري سازيحداقل به نفت، درآمد حداكثرسازي

 ايبودجه ساختار با دنيا كشورهاي بيشتر همانند واقع، در كرد. خواهد تبديل آن مالي

 مجلس و دولت در بودجه اندركاراندست توجه مورد بايد كه بودجه، اصلي لهئمس سالم،
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 صورت به كه نفت خالف )بر زاستدرون امري كه ،بودجه كسري كنترل گيرد، قرار مردم و

 كه بود خواهد آن تأمين چگونگي از ناشي پايداري مباحث و شود(مي تحميل زابرون

  شود. گرفته نظر در بلندمدت ساختاري اصالح يك عنوان به تواندمي

  به واقع، در است، «نفت از اقتصاد پاكسازي اوراق» به مربوط كه طرح اين از بخشي 

 دكتر دولت منتشره اوراق شده اشكال رفع امكان حد تا تقريباً و شده داده بهبود تجربه ايگونه

 سال در انگلستان توسط نفت فروش ميتحر روزگار در يمل اقتصاد نجات براي مصدق محمد

 طراحي درها ضعف برخي دليل به اما ،درآمد اجرا به 1علما پشتيباني با كه است 1330

 اوراق اگرچه نشد. همراه كامل موفقيت با غيره و سود و تسويه محل و شيوه همانند سازوكار،

 مركزي، بانك وها بانك حضور دليل به ،جاري طرح در نفت از اقتصاد پاكسازي اسالمي مالي

 اين با اما شد، نخواهد مواجه كامل فروش مشكل با قبلي، تجربه اوراق خالف بر نهايت، در

 باشداي گونه به ارتباط اين در مختلفهاي گروه همدلي و عمومي بسيج است ضروري حال

 نفت، به اتكا قطع و پاكسازي در مشاركت هدف با خصوصي، بخش و مردم امكان، حد تا كه

 د.نبگذار برجاي كمتري عوارض و باشند اوراق اين خريدار مركزي بانك ياها بانك جاي به

 حركت اين به پاسخگويي براي قوا، مجموعه و دولت تعهد ،وضعيتي چنين در رود،مي انتظار

 يابد. افزايش اقتصادي اصالحات محل از اوراق تسويه نتيجه در و دوستانهوطن عمومي

  به اوراق انتشار كه كرد بينيپيش توانمي طرح اجراي تفصيلي سازوكار طراحي در 

 چندهر يااز به مثال طور به شود. انجام منابع ريسا ليتحص با متناسب و گامبهگام صورت

 ارديليم هزار چند تا بود خواهد مجاز دولتها محل ريسا از درآمد تومان ارديليم هزار

 كند. منتشر اوراق ديگر تومان

                                                 
امروز است آن »گفت:  رانیبه ملت ا یاميپ یزمان با انتشار و ارائه اوراق مربوطه، طهم یکاشان اهللتیآ. 1

فرض ذمه آحاد مسلمانان  یاوراق قرضه مل یداری. خردیبا بذل مال به عمل آ دیهاد شما باکه ج یروز
 .1330 ماهیدوشنبه دوم د/7297 ششم/شمارهوستيروزنامه اطالعات/سال ب ،«است.
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  عمدتاً مالحظات نظرگرفتن در با و شدن اجرا براي حاضر، برنامه سازوكار اينكه به نظر 

 اقتصاد، سازيسالم هايبرنامه درآمدي ظرفيت است، شده طراحي قوا معمول غيراقتصادي

 بر فشار و كالن اقتصاد تالطم به و كند تكميل را دولت نفتي بودجه كسري كه قيد اين با

 شرايط لحاظ با حال، اين با است. شده گرفته نظر در حداقلي نشود، منجر مختلف هايگروه

 است، كرده وارد ايمالحظه قابل فشار درآمدي، پايين هايدهك روي بر كه موجود تورمي

 هايبرنامه ظرفيت تمام بتواند دولت اگر كه كرد بينيپيش نيز را امكان اين توانمي

 ميزان هر به كند، استفاده را است شده بينيپيش حداقلي فوق برنامه در كه سازيسالم

 كند. حمايتي و يتوزيع هايبرنامه صرف بيشتر، درآمدهاي كسب صورت در آن، از فراتر

  ديوان و داريخزانه ،بودجه و برنامه سازمان در تخصصي عملياتي هايكميته تشكيل 

 كنندهاستفاده نهايي نفعانذي كليه شناسايي جاري،هاي هزينه كامل رصد براي محاسبات

 غيردولتي عمومي هايبخش به دولت مالي رادار تكميل و اختصاصي و عمومي منابع از

 درآمدها بهينه آوريجمع و بهينه تخصيص حداكثر اعمال مصارف، كردن بهينه براي

 دقيق رديابي و مديريت اعمال صورت در دهد،مي نشان برآوردها بود. خواهد ضروري

 جاريهاي هزينه درصد 5 اگر حتي تخصيص، اعمال معمولهاي روال از پس ها،هزينه

 تبصره «الف» بند .شد خواهد جوييصرفه تومان، ميليارد هزار 17 حدود يابد، كاهش

 حكم اين است. مورد همين در 1398 بودجه در عمومي وجوه مالي رديابي به ناظر «21»

 از شده انجام پرداخت هرگونه اطالعات داريخزانه و دولت كه ندكمي فراهم را امكان اين

 داشتن اختيار در با دولت طبيعتاً باشد. داشته اختيار در را اختصاصي و عمومي منابع محل

 اجراي در اهتمام نمايد. هزينه مديريت هايسياست اجراي به اقدام تواندمي اطالعات اين

 رسد.مي نظر به ضروري جاري سال در بند اين دقيق
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  گروه دو .دارد دولت بودجه مالي تأمين و درآمدزايي براي توجهي قابل ظرفيت دولت هايدارايي 

 شامل) غيرمنقول اموال و (دولتيهاي شركت سهام) ماليهاي دارايي :از عبارتندهاي دارايي اين اصلي

 اوراق بورس ارباز در فروش قابل مستقيم صورت به هادارايي اين اول دسته ...(.و ساختمان زمين،

 هزار 80 حدود درها دارايي اين ارزش قبلهاي سال در شده انجام برآوردهاي با مطابق هستند. بهادار

 ولي ،بوده برخوردار باالتري بسيار ارزش از كه دولتهاي دارايي دوم دسته .است تومان ميليارد

 و استاني ملي،هاي دستگاه )شامل دولت غيرمنقول اموال ،دارد تريپيچيده سازوكار آن از درآمدزايي

 شامل ملك فقره هزار 349 حدود در تاكنون اقتصاد وزارت گزارش با مطابق .است (دولتيهاي شركت

 فقره هزار 249 استاني هايدستگاه فقره، هزار 56 ملي هايدستگاه تفكيك به ...(و ساختمان زمين،)

 بخش كه است آن از حاكي برآوردها است. دهش ثبت و شناسايي فقره هزار 43 دولتي هايشركت و

 1.است نشده ثبت و شناسايي هنوز دولت غيرمنقول اموال از توجهي قابل

                                                 
 يند مولدسازي دارايياها فروش و مولدسازي است. در فردو روش اصلي براي درآمدزايي از اين گروه از دارايي. 1

هايي نظير اجاره كوتاه و بلندمدت، صندوق زمين و ساختمان، ريتز به دارايي غيرنقدشونده دولت با استفاده از روش
المللي حاكي شود و دولت از جريان نقدي ايجاد شده بدون واگذاري مالكيت بهره ببرد. تجارب بيننقدشونده تبديل مي

گذاري مجدد هاي دولت و سرمايهبا اهدافي نظير كاهش بدهي هاي دولتاز آن است كه فروش و مولدسازي دارايي
در شرايط خاص و با برنامه مشخص و محدود در كشورهاي پيشرفته انجام شده است. مطابق با برآوردهاي انجام 

درصد توليد ناخالص داخلي  3توان تا هاي دولتي ميهاي مالي دولت و شركتشده از محل مولدسازي دارايي
هزار ميليارد تومان در سال خواهد بود. ظرفيت  40سال درآمد ايجاد كرد. اين درآمد براي ايران در حدود  كشورها در

هاي دولت براي درآمدزايي قابل اگرچه ظرفيت دارايي هاي غيرمالي دولت نيز قابل توجه است.ايجاد درآمد از دارايي
برداري چنداني از اين ظرفيت انگيزشي تاكنون بهره دليل مسائل مديريتي، قانوني، حقوقي وه ولي ب ،توجه است

هاي موجود نظير توان با استفاده از ظرفيتمدت )انتهاي سال جاري( ميرسد در كوتاهنشده است. به نظر مي
مديريتي گيري هاي زمين و ساختمان، در چارچوب قوانين و مقررات موجود با شكلفروش، اجاره و استفاده از صندوق

در بلندمدت بايد با تصويب  ها درآمد مناسبي ايجاد نمود.واحد و لحاظ نمودن شرايط انگيزشي براي مشاركت دستگاه
هاي دولت و ايجاد و توسعه تمامي ابزارهاي قابل كاربرد در اين حوزه )نظير ريتز، صندوق پروژه، اليحه مديريت دارايي

هاي هاي دستگاهتنظيم سازوكاري دائمي براي فروش و مولدسازي داراييمشاركت عمومي و خصوصي( به همراه 
هاي برداري بهتر از ظرفيت داراييبه منظور بهره اجرايي شرايط الزم براي درآمدزايي پايدار از اين حوزه را فراهم كرد.

 هاي زير ضروري هستند:دولت گام
 ،و تسهيل امر فروش و واگذاري ايجاد يك مديريت با اختيارات الزم جهت هماهنگي .1
سازي و فروش )براي مثال يند مولداها در فرشاركت دستگاهايجاد سازوكاري براي افزايش انگيزه م .2

 ،شان متصل كرد(سازي داراييا به نوعي به عايدي ناشي از مولدها رتوان بودجه دستگاهمي
 ،هاالحظات قانوني و حقوقي و رفع آنشناسايي موانع و م .3
 ،يند مولدسازي و فروشاسعه و تكميل ابزارهاي مورد استفاده در فرتو .4
 ،هاي دولت تنها از روش رقابتي با استفاده از ابزارهاي بورس و لحاظ شفافيت كاملفروش دارايي .5
 .گروه ريزي جداگانه براي هرهاي دولت به دو بخش فروش و مولدسازي و برنامهتقسيم دارايي .6
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  بازارهاي وجود ايران، در اقتصادي رشد و توليد روي پيش جدي هايچالش از يكي 

 پيامدهاي هافعاليت دست اين گسترش شك بدون .است توليد بخش با موازي غيرمولد

 در كه است قرن يك از بيش حال اين با .است داشته كشور اقتصاد براي متعددي منفي

 چيزي هاروش و اندكرده چاره را معضل اين ساده، سازوكارهاي با يافتهتوسعه كشورهاي

 از: عبارتند تنظيمي هايماليات تنظيمي. هايماليات جز نيستند

o  است عبارت سرمايه عايدي بر ماليات كلي طور به :سرمايه عايدي بر ماليات 

 افرادي ماليات، اين اخذ در هدف گروه .هادارايي فروش و خريد از حاصل سود بر ماليات :از

 خريد به بازانه،سفته سود كسب منظور به خود، مصرفي نيازهاي رفع بر عالوه كه هستند

 .پردازندمي ارز و طال مسكن، جنس از دارايي مكرر فروش و

o  زمين منابع بهينه تخصيص مالياتي، ابزارهاي از يكي زمين: ارزش بر ماليات 

 توجه با مسكن براي تقاضا روزافزون افزايش است. زمين ارزش بر ماليات شهري مسكن و

 امكان عدم و شهري زمين منابع بودن محدود و سويي از شهرنشين جمعيت افزايش به

 استفاده .سازدمي ناپذيراجتناب را موجود شهري زمين منابع از بهينه استفاده زمين توليد

 بهينه تخصيص سمت به را شهري مسكن و زمين مالكان تواندمي مالياتي ابزارهاي از

 تخصيص به مالكان هدايت با زمين ارزش بر ماليات .كند هدايت مسكن و زمين منابع

 وسازساخت افزايش به منجر شهري مسكوني هايزمين حوزه در عمالً خود منابع بهينه

 افزايش اين از ناشي تورمي انتظارات و قيمت افزايش با زمين بازار كه شرايطي در .شودمي

 شود؛ بازار در زمين قيمت كاهش به منجر تواندمي ماليات از نوع اين باشد همراه قيمت

 زمين از بهينه استفاده به قادر كه مالكاني زمين نگهداري هايهزينه افزايش با كه چرا

 در زمين عرضه افزايش با نتيجه در و كرده خود هايزمين فروش به اقدام نباشند خود

 .يابد كاهش تواندمي زمين قيمت بازار،
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o  بهينه تخصيص براي حاكميت ابزارهاي از ديگر يكي خالي: هايخانه بر ماليات 

 از خالي هايخانه بر ماليات وضع تقاضا، و عرضه نابرابري شرايط در مسكن موجود منابع

 براي خالي هايخانه نگهداري هزينه افزايش به منجر ماليات مناسب نرخ وضع .است سكنه

 مسكن قيمت كاهش براي مسكن عرضه كنار در مكمل اهرمي و ابزار عنوان به و شده مالكان

 )همانند خالي مسكوني واحدهاي طبيعي نرخ شود.مي گرفته كار به بازار در تعادل ايجاد و

 داشت توجه بايستمي اما شود،مي تلقي مسكن بازار تعادل ذاتي جزء بيكاري( طبيعي نرخ

 در و شودمي برقرار بازار تعادل شرايط در تنها خالي مسكوني واحدهاي طبيعي نرخ كه

 بايد رود.مي فراتر خود طبيعي حد از نرخ اين ايران مسكن بازار همانند تعادل عدم شرايط

 از متأثر آن طبيعي نرخ و موجود خالي مسكوني واحدهاي نرخ تفاوت عموماً كرد تأكيد

 به و ايران رشد به رو مسكن تقاضاي و رنوسانپُ مسكن اقتصاد است. مسكن بازار شرايط

 از خالي مسكوني واحدهاي نرخ رفتن فراتر اصلي دليل بزرگ شهرهاي و شهرهاكالن ويژه

 كنترل و خالي مسكوني واحدهاي كاهش ،اساسي حلراه بنابراين است، آن طبيعي ميزان

 سرمايه عايدي بر ماليات وضع داشت انتظار توانمي روازاين است. مسكن بازار هاينوسان

 در باشد. داشته دنبال به را خالي مسكوني واحدهاي ميزان كاهش خودكار صورت به

 نابرابري شرايط در مسكن عرضه افزايش ماليات اين وضع از هدف مدتكوتاه و مدتميان

 است. بازار كنترل منظور به شهري مسكن منابع از بهينه استفاده و بازار در تقاضا و عرضه

o  زمين حوزه در مالياتي هاينظام اهداف ديگر از گرانقيمت: امالك خريد بر ماليات 

 بودجه در مسكن تأمين فصل اعتبارات مالي منابع تأمين منظور به درآمد كسب شهري، مسكن و

 و اعتبارات پرداخت منظور به نياز مورد هايهزينه ،مداكار مالياتي نظام در واقع، در است. دولت

 آن، بر عالوه و شودمي كسب مالياتي نظام درآمدي منابع از مسكن تأمين فصل هاييارانه

 بر است گرفته قرار محدودي مالكان اختيار در دارايي تملك فرايند در كه ثروتي مجدد بازتوزيع
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 ساير دوش از مالياتي بار كاهش به منجر ديگر سوي از امر اين كه است مالياتي نظام عهده

 داراي ماليات اين ملي دولت براي درآمد ايجاد بر عالوه .دشومي اقتصاد مولد هايفعاليت

 عاملي ماليات اين اخذ واقع، در .است شهري مسكن و زمين بازار در قيمت كنترلي تأثيرهاي

 اين .كنندمي گرانقيمت امالک خريد به اقدام دارايي انگيزه با كه است افرادي براي بازدارنده

 تأثير مسكن و زمين بازار بر گرانقيمت امالک معامالت از ناشي تأثيرات كاهش بر عالوه سياست

 همچنين و درآمدي پايين هايدهك مسكن تهيه براي آن درآمد كردن هزينه طريق از بازتوزيعي

 .داشت خواهد محلي هايمقام و ملي دولت هايهزينه تأمين براي تريمناسب رويكرد

 يدارا رمولديغ يهاتيفعال آن در كه است ياقتصاد مطلوب، اقتصاد يكل طور به 

 خودكار طور به ينگينقد ،حالت نيا در باشند. مولد يهاتيفعال به نسبت يكمتر تيجذاب

 نيبنابرا .شوديم اقتصاد يواقع بخش رشد باعث و كرده گردش مولد يهاتيفعال در

 دينما رجذابيغ و نهيرهزپُ را رمولديغ يهاتيفعال ييسازوكارها جاديا با تيحاكم يستيبا

 است: الزم يكل اقدام دو منظور نيا يبرا شود. تيهدا ديتول سمت به ينگينقد تا

 ،كشور در كاال انيجر و پول انيجر يهاداده تقاطع قيطر از سوداگرانه يهاتيفعال ييشناسا. 1

 بر (CGT) هيسرما يديعا بر اتيمال مانند يميتنظ (اتي)مال استيس اعمال. 2

 سوداگرانه. يهاتيفعال

 امكان نبود كند؛يم اثركم را يميتنظ يهااتيمال ياجرا كه كشور در عمده مشكل 

 كاال انيجر رصد يبرا ياطالعات رساختيز جاديا يطرف از است. رمولديغ يهاتيفعال ييشناسا

 يجد مشكالت با بعضاً و بوده برزمان ينديفرا مسكن( و سكه ارز، جمله )از رمولديغ بخش در

 از كشور در پول انيجر رصد بر را خود تمركز تيحاكم است يضرور نيرابناب است. مواجه

 ستا آن مهم اريبس نكته دهد. قرار يبانك يهاتراكنش تيشفاف جامع سامانه جاديا قيطر

 تا بتواند پول، وانتقالنقل يسازشفاف اساس بر كه شود يطراح ياگونه به ديبا سامانه نيا كه
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 ابزار عنوان به سامانه نيا حالت، نيا در .دينما شفاف زين كشور دررا  ييكاال انيجر ،ياديز حد

 يمبنا بر توانديم تيحاكم و كرد خواهد عمل تيحاكم يبرا اقتصاد رصد و ييشناسا يجد

 1398 بودجه قانون «16» تبصره «ح» بند .دينما استيس اعمال ،ياقتصاد يهاتيفعال بر آن

 دارد. ضرورت جاري سال در آن دقيق اجراي و كرده فراهم را امر اين قانوني زيرساخت

  عرضه طرف شوک دهد،مي نشانها بررسي كشور، كالن اقتصاد شرايط حوزه در 

 ايران اقتصاد تا شده باعث اقتصادي هايتحريم بازگشت و ارز نرخ جهش دليل به اقتصاد

 و فعليهاي ناپايداري گرفتن نظر در با و گيرد قرار تورمي ركود شرايط در 1397 سال در

  شود.مي احساس گذشته از بيش نفت تصفير برنامه اجراي ضرورت ،1398 سال در محتمل

  تأثير تحت شدت به نيز بود خواهد تورم نرخ بر اثرگذار بسيار عوامل از كه ارز نرخ نوسانات 

 از هاييسياست و اساسي كاالهاي به قيمتارزان ارز اعطاي سياست دارد. قرار هاگذاريسياست

 كمبود دچار را كشور مجدداً تواندمي شود،مي كشور ارزي منابع هدررفت موجب كه قبيل اين

 اصالح باشد. داشته پي در را ارز نرخ شديد نوسان گذشته سال شهريور مانند و كرده ارزي منابع

  باشد. 1398 سال در سياستگذاري هايلويتوا از بايد ارزي سياست و ارز نرخ در

  كنار در باال تورم نرخ و ارزي جهش دليل به زندگيهاي هزينه توجه قابل افزايش 

 دولت براي دستمزدها تعديل امكان عدم و اقتصادي ركود از ناشي احتمالي بيكاري موج

 درآمدي پايينهاي دهك خانوارهاي معيشتي وضعيت تورم، با متناسب خصوصي بخش و

 درآمد فقرا، از زيادي بخش درآمد منبع تنها كه حالي در كرد. خواهد روهروب مشكل با را

 از افزود. خواهد فقر نرخ افزايش بر بيكاري نرخ احتمالي افزايش است، شغل از حاصل

 از و شده فقرا حقيقي درآمد كاهش به منجر هاقيمت عمومي سطح افزايش ديگر طرف

 بسيار فقرا دارايي سبد در يابدمي افزايش تورم با آنها قيمت كه ييهادارايي كه آنجايي

  شوند.مي متضرر تورم نرخ افزايش از درآمدي هايگروه ساير از بيش فقرا است، اندک
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  منابع هدررفت از جلوگيري و حمايتي هايسياست اتخاذ در يكپارچگي فوق، موارد به نظر 

 بين ناهماهنگي وجود حمايتي، هايسياست حوزه در موجود مسائل از يكي است. ضروري

 است ممكن كه طوريه ب كنند،مي حمايتي هايسياست اجراي به اقدام كه است هاييدستگاه

 نيازمند وجههيچ به فرد اين است ممكن حتي بگيرد. كمك حمايتي دستگاه چند از فرد يك

 مشخص آن در كه سازوكاري طراحي بنابراين، نباشد. نيز حمايتيهاي كمك اينچنين دريافت

 نهادي چه از و ميزان چه به حاكميتي( نهادهاي )از حمايت كنندهدريافت فرد هر شودمي

 اختيار در صرفاً سامانه اين اطالعات اينكه به توجه با .است ضروري ،كرده دريافت حمايت

 نتايج نهايت در آيد.مي عمل به جلوگيري چندبارههاي حمايت از عمالً است، مزبور نهادهاي

 قرار مزبور نهادهاي اختيار در رفاه، وزارت توسط نظر مورد افراد سنجياستحقاق بررسي

 مديريت به تواندمي فرايند اين كنند. استفاده افراد از حمايت براي آن از بتوانند تا گيردمي

 ناظر جاري سال بودجه «18» تبصره «ـه» بند نمايد. كمك حمايتيهاي حوزه درها هزينه

  نمايد.مي ضروري جاري سال در آن دقيق اجراي پيگيري كه است لهئمس همين به

 

ها در صورت كاهش يا به صفر رسيدن پرداخت بخشي به تراز. برنامه تعادل5

 صادرات نفت

 و ملي توسعه صندوق از ايبودجه هايبرداشت دولت، سهم منابع ارزي 1397 سال در

 بازار به مركزي، بانك ارزي ذخاير افزايش البته و نفتي درآمدهاي از محروم مناطق سهم

  .است شده تزريق

 ،كرد نخواهد پيدا تحقق هيچگاه عمالً نفت صادرات شدن صفر فرض كه است بديهي

 منفعل وضعيت در گرفتن قرار و سناريوسازي در شدن درگير از يجلوگير منظور به اما

 نامناسب وضعيت نهايي حد كه است اين منطقي راه بهترين ،مقابل طرف سازيبازي در
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 مقابل طرف كه ميزان هر به ترتيب، اين به كرد. ريزيبرنامه آن براي و داده قرار هدف را

  بود. خواهيم جلوتر برنامه از نشود، موفق نفت صادرات كاهش در

 

   هاپرداخت تراز برنامه اقدام كلي طرح .6

 مؤثرتر اجراي و موجود ارزي منابع دقيق مديريت ،اقدام ترينمهم و اولين  .1

 هاگزارش برخي طبق است. صادرات از حاصل ارز حداكثري بازگشت براي سپاريپيمان

 از حاصل ارز از بخشي ،1397 سال در دالر ميليارد 44 بر بالغ غيرنفتي صادرات رغمبه

 هايروش از صادرات از حاصل ارز بازگشت .است شدهن عرضه نيما هسامان در ،صادرات

 سوي از منتشره واردات و غيرنفتي صادرات به مربوط آمار كامل نبوده است. نيز ديگر

 كاالهاي دالري ميليارد 44 صادرات به توجه با مجموع در كه دارد آن از نشان گمرک

 دارد وجود مازاد دالر ميليارد 2 عمالً 1397 سال در دالري ميليارد 42 واردات و غيرنفتي

 غيرنفتي صادرات از حاصل منابع سپاريپيمان دقيق اجراي صورت در ؛دهدمي نشان كه

 نيز خدمات حساب سريك جبران براي .كندمي را كشور وارداتي كاالهاي نياز كفاف

 .شود ضروري و اساسي خدمات و كاالها به محدود كشور ارزي مصارف است ضروري

 ارزي مصارف مديريت هايروش از يكي است. موجود ارزي مصارف مديريت ،دوم گام  .2

 زمينه كه است بانكي هايتراكنش در شفافيت ايجاد طريق از سرمايه خروج از جلوگيري

 هايروش است. شده فراهم 1398 سال بودجه قانون «16» تبصره «ح» بند در آن قانوني

 مديريت و لوكس و غيرضرور كاالهاي واردات تعرفه افزايش و محدوديت اعمال نظير ديگر

 كاال واردات با مبارزه نيز و كشور از خروج عوارض تصاعدي اخذ طريق از خارجي سفرهاي

  نمايد. كمك ارزي مصارف كاهش به تواندمي (توليد اوليه مواد بجز) غيررسمي صورت به
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 و )قاچاق( غيررسمي صادرات كنترل طريق از جديد ارزي منابع ايجاد سوم گام  .3

 مانند كاالها برخي قيمت اصالح با همچنين است. رسمي صادرات سمت به آن دهيسوق

 محصوالت اين براي صادراتي ظرفيت و كاهش را داخلي مصرف توانمي گازوئيل و بنزين

 است. ايران گردشگري ظرفيت بالقوه ارزي منابع از ديگر يكي كرد. فراهم را

 

 هاپرداخت تراز با مرتبط عمليات ياتجزئ .7

 ذكر اقدام كلي طرح در كه اقداماتي اثر در اختيار در ارزي منابع افزايش براي 2 جدول در

 است: شده انجام هاييبرآورد شد،

 

 هاپرداخت تراز در نفت صادراتآثار  كاهش برنامه در ارزي مصارف و منابع .2 جدول

 آن افزايش و ارزي منابع مديريت
 ميزان تخمين

 دالر( )ميليارد
 ارزي مصارف كاهش

 ميزان تخمين

 دالر( )ميليارد

 صادرات از حاصل ارز ازدرصد  80 بازگشت

 درصد( 80 به درصد 40 از )افزايش
18 

 از سرمايه خروجدرصد  50 كاهش

 و يكپارچه مديريت و رصد طريق

 مختلف بازارهاي در هاتراكنش گسترده

9 

 10 و بنزين ليتر ميليون 10 روزانه صادرات

 افزايش از ناشي گازوئيل ليتر ميليون

 كارت از ناشي قاچاق از جلوگيري  توليد،

 از ناشي مصرف الگوي اصالح و سوخت

 هاحامل بهاي در اندک افزايش

5 

 غيررسمي واردات درصد 50 كاهش

 )قاچاق(
5 

 1 غيرضرور كاالهاي واردات مديريت

 6/0 غيرضرور خارجي سفرهاي كاهش 1  گردشگر جذب افزايش

 6/15 مجموع 24 مجموع

 6/39 اختيار( در منابع )افزايش مجموع
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 يافت واهدخ افزايش دالر ميليارد 40 حدود ارزي اختيار در منابع اقدامات اين اثر در

 .است ربيشت گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد از ناشي دالر ميليارد 30 ميزان از كه

 

 هاپرداخت تراز با مرتبط عمليات با مرتبط نكات و مالحظات .8

 صادرات شدن صفر صورت در حتي شود داده نشان شد تالش گزارش از بخش اين در .1

 متذكر ديگر باراين  وجود با .دارد وجود اصالحاتي ايجاد با ارز بازار مديريت امكان ،نفت

 ساير و گاز و نفت صادرات براي تالش نفي يامعن به مباحث اين طرح كه شودمي

 بودن بالموضوع يامعن به نيز نفت صادرات امكان همچنين نيست، نفتيهاي فراورده

  نيست. فوق اصالحات پيگيري

 تراز به بخشيتعادل نيز و دولت براي ريالي درآمد عنوان به نفت كاركرد كنار در .2

 اعطاي براي حاكميت دست در ابزاري نفت صادرات از حاصل ارزي درآمد ها،پرداخت

 گذشته سال در ويژه به اساسي كاالهاي واردات به ترجيحي ارز اختصاص صورت به يارانه

 به اساسي كاالهاي ارز تأمين به اقدام صادرات از حاصل ارز اتكاي به دولت است. بوده

 الشعاعتحت نيز را اقدام اين نفتي درآمدهاي شدن صفر لذا و كردمي ترجيحي هايقيمت

 سياست اين بودن ثرؤم عدم از حاكي مركز اين كارشناسيهاي بررسي البته دهد.مي قرار

 1.است بوده كنندهمصرف براي نهايي كاالهاي قيمت به بخشيثبات براي

 هيچ قطعاً كه است ذكر شايسته نكته اين ارزي سپاريپيمان ضعيف عملكرد با ارتباط در .3

 تأمين براي خود صادرات از حاصل ارزي منابع صرف به تمايلي كشور صادركنندگان از يك

 سياست اين به آنها توجه قابل بخش ولي ،ندارند ارزي غيرمجاز مصارف براي نياز مورد ارز

                                                 
به شماره « ارزيابي نتايج اختصاص ارز با نرخ ترجيحي و پيشنهادهاي اصالحي»گزارش توضيح بيشتر در  .1

 .16284مسلسل 
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 رسدمي نظر به اند.نكرده خود صادرات از حاصل ارز بازگرداندن به اقدام لذا و هستند معترض

 و اجرا نحوه به بلكهنيست،  ارزيسپاري پيمان اصل بهها اعتراض اين از توجهي قابل بخش

 است: بنديطبقه قابل دسته چند در هااعتراض اين داليل عمده است. آن پيراموني شرايط

 ترپايين قيمت به صادرات از حاصل ارز فروش به الزام 

 نه است دستوريقيمتگذاري  از ناشي كه زادآ بازار و نيما سامانه در ارز قيمت فاحش اختالف

 و صادركنندگان اعتراض بيشترين موضوع ارزي، حواله و اسكناس بازار طبيعي اختالف

 از يكي است. ارزيسپاري پيمان مصوبات زدن دور براي صادركنندگان تالش دليل ترينمهم

 هانهاده خريد از اعم صادرات و توليد هايهزينه از بخشي كه است اين صادركنندگان شكايات

 صادرات از حاصل ارز فروش و شودمي محاسبه ارز آزاد بازار قيمت اساس بر و... ونقلحمل و

 و توليدكنندگان كه است اين نمسئوال توجيه است. صادركننده ضرر يامعن به نيما نرخ به

 بايد حاضرحال  در لذا و اندشده مندبهره توليد زنجيره در مختلف هاييارانه از صادركنندگان

 صادركنندگان همه منديبهره ميزان اوالً كه ستا حالي در اين دهند، تن ارزانفروشي اين به

 ثانياً بفروشند، قيمت يك به را خود ارز بخواهند كه است نبوده ميزان يك به هايارانه اين از

 التفاوتمابه و باشد داشته وجود مقررات زدن دور با باالتر قيمت به فروش امكان كه حالي در

 سپاريپيمان اصل شكست به منجر تنها ارزانفروشي به الزام سياست باشد چشمگير هم قيمت

 شد. خواهد

  مجاز ارزي مصارف انتخاب در عمده صادركننده اختيار كردن محدود 

 از عمده صادركنندگان انتخاب قدرت (27/8/1397 )مورخ مركزي بانك بخشنامه آخرين در

 دست كه است نحوي به مصوبه اين همچنين است. شده محدود هم مجاز مصارف بين

 اتخاذ رويكرد است. بازتر عمده صادركنندگان به نسبت يورو ميليون يك از كمتر صادركنندگان

 و اعتبارسنجي بدون بازرگاني كارت آن در كه ايران تجاري نظام بستر در مصوبه اين در شده
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 )اصطالحاً نشود تمديديك سال  از بعد كارت كه صورتي در و شودمي صادر بازرگان بنديرتبه

 كند،مي فراهم را مقررات از ديگر بسياري و ارزي سپاريپيمان زدن دور امكان مصرف(يك سال 

 عمده صادركنندگان مقابل در اعتباربي و ردخُ صادركنندگان براي رقابتي مزيت ايجاد به منجر

 صحنه از عمده انصادركنندگ كردن حذفحال  در رقابتي، مزيت اين و است شده باسابقه و

 نديشد(.بي را الزم تمهيدات مورد اين در بايد صمت )وزارت است كشور صادرات

  اداري فرايندهاي بودن ندكُ و زياد بروكراسي 

 در ولي ،است روان و ساده بسيار كاغذ روي بر سپاريپيمان فرايند اگرچه اينكه اجماالً

 عدم و اجرايي هايدستگاه لختي و شديد بروكراسي و اداري نظام ضعف دليل به اجرا صحنه

 رغمعلي حاضرحال  در مثال براي است. بريزمان فرايند اطالعاتيهاي سامانه يكپارچگي

 صادركنندگاني حتي كشور، اداري نظام ضعف دليل به مقرراتي و قانوني زيرساخت جودو

 دارند را خود صادرات از حاصل ارز محل از توليد نياز مورد توليدهاي نهاده واردات قصد كه

 با ارتباط در موضوع همين هستند. توجه قابل زمان صرف و زياد بسيار پيگيري به ناچار نيز

 به نيز دارند را ديگر واردكننده به خود صادراتي پروانه واگذاري قصد كه صادركنندگاني

 زمينه اين در اصالحاتي 1397 سال پايان در خوشبختانه البته است، مطرح ترجدي صورت

 كرد. زيادي رشد صادراتيهاي پروانه واگذاري روند و داد رخ

 كاالها برخي در واقعي ارزش از شده ثبت گمركي ارزش بودن باالتر 

 پايه قيمت درباره گمرک با نظراختالف انصادركنندگ شكايت محورهاي از ديگر يكي

هاي روش از يكي دانيممي اگرچه است. گمرک در قيمتگذاري بيش و صادراتي كاالهاي

 منجر كه است گمرک در صادراتي كاالي اظهاريكم ارزيسپاري پيمان سياست زدن دور

 خود اختيار به را ماندهباقي بخش تواندمي صادركننده و شودمي نيز ارزي پيمان كاهش به

 ولي ،كند نگهداري كشور از خارج در يا برساند فروش به غيررسمي بازار قيمت با و
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 كاالهايي با ارتباط در موضوع اين مثال براي است. موردبي هااعتراض همه گفت نتوانمي

 بر ناظر منافع دليل به گذشته در احتماالً و هستندقيمتگذاري  الملليبين مراجع فاقد كه

 به اندشده ثبت اظهاريبيش با و...( صادراتي جايزه دليل )به صادراتي ارزش اظهاريبيش

 كاالي دالري ارزش جاري، سال مهر 17 تاريخ تا همچنين دارد. وجود جدي صورت

 دسته ب تومان( 4200) رسمي ارز نرخ به كاال ريالي ارزش تقسيم از گمرک در صادراتي

 است. واقعي قيمت به نسبت دالري قيمت بودن برابر چند يامعن به كه آمدمي

 بر ناظر جديد تكاليف شدن ماسبق به عطف و مقررات درپيپي تغيير 

 ارزي سپاريپيمان

 مصوبه هاده تاكنون شد جاري ارزي جديد هايسياست كه گذشته سال دينرفرو 22 از

 ارزي مقررات مرحله چندين در تاكنون و شده ابالغ مختلف هايحوزه در بخشنامه و

 جديد مقررات كه است آمده جديد مصوبات در اينكه آن از بدتر است. شده اساسي اصالح

 مركزي بانك بخشنامه آخرين پاياني فراز در مثال براي شود.مي هم ماسبق به عطف

 22/1/1397 تاريخ از گرفته انجام صادرات كليه كه است شده ذكر (27/8/1397 )مورخ

 مصوبه اين شدن ماسبق به عطف كه ستا حالي در اين بود، خواهد مصوبه اين مشمول

 و عمده صادركنندگان براي بيشتر سختگيري متضمن بخشنامه اين اينكه به توجه با

 است. اشتباه و بالوجه است، ردخُ صادركنندگان براي گيريسهل

 مؤثرتر اجراي منظور به ذيل راهكارهاي شده، گفته نكات اساس بر

 شود:مي پيشنهاد صادرات از حاصل ارز حداكثري بازگشت براي سپاريپيمان

  ارزي سپاريپيمان با مرتبط مقررات مكرر تغييرات از پرهيز، 

  بازگشت به صادركنندگان كليه الزام و مركزي بانك 27/8/1397 مورخ مصوبه الغاي 

 :صادركننده( اختيار )به ذيل صور از يكي به خود صادرات از حاصل ارز از درصد 95
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 ،صالحذي مراجع توسط آن ييدتأ و كاال واردات سفارش ثبت از پس صادرات مقابل در وارداتـ 

 شده ييدتأ سفارش ثبت داراي واردكنندگان ساير به خود صادراتي پروانه واگذاريـ 

 ،توافقي قيمت به آن از خارج يا نيما سامانه طريق از صالحذي مراجع توسط

  ،مركزي بانك تأييد از پس خود ارزي بدهي پرداختـ 

 سامانه طريق از حواله يا اسكناس صورت به مجاز هايصرافي و هابانك به ارز فروشـ 

  ،)سنا( ارز نظارت سامانه در ثبت با توافقي قيمت به آن از خارج يا نيما

 .آينده در الذكرفوق مصارف براي كشور هايبانك نزد ارزي گذاريسپردهـ 

  فوق گانهپنج صور از ارزي تعهد رفع و صادرات از حاصل ارز بازگشتاي دوره گزارش تهيه 

 اطالعات به برخط دسترسي طريق از مركزي بانك توسط صادركنندگان از هريك براي

 ،ربطذي مقامات به اعالم و و... گمرک و تجارت و معدن صنعت، وزارت مركزي، بانكهاي سامانه

 از حاصل ارز بازگشت به اقدام مقرر زماني مهلت در كه صادركنندگاني ليست اعالم 

 قانون (36) ماده و (2) ماده «خ» بند اساس )بر مركزي بانك توسط اندنكرده صادرات

 و معدن صنعت، وزارت ها،بانك مانند مرتبط هايدستگاه به ارز( و كاال قاچاق با مبارزه

  ،هامحدوديت اعمال جهت انتظامي نيروي مالياتي، امور مانساز گمرک، تجارت،

 از فهرستي گرفتن نظر در با صادرات از حاصل ارز بازگشت براي اجرا ضمانت تقويت 

 مانند: متخلف افراد برايها محدوديت وها مجازات

  ،نيما سامانه در ارز خريد يا و ارز تأمين و تخصيص ممنوعيتـ 

 ،جديد ريالي و ارزي تسهيالت دريافت ممنوعيت و ارزي و ريالي هايحساب شدن بلوكهـ 

 بازرگاني، كارت تمديد عدم يا ابطال تعليق، كاال، واردات براي سفارش ثبت ممنوعيتـ 

 ،تجارت و معدن صنعت، وزارت طريق از صادراتي هايمشوق و جوايز از منديبهره

 ،گمرک در وارداتي و صادراتي كاالي ترخيص ممنوعيتـ 
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  ،انتظامي نيروي توسط كشور از خروج ممنوعيتـ 

 .مالياتي امور سازمان توسط صادركنندگان مالياتي هايمعافيت از ديمنبهره عدمـ 

 دولت توسط محصوالت برخي صادرات از حاصل ارز ايبر دستوريقيمتگذاري  حذف 

 بازار اين در مركزي بانك توسط منابع عرضه توسط نرخ مديريت صرفاً و مركزي بانك و

 ،آزاد بازار نرخ مديريت با زمانهم آزاد بازار نرخ و نيما سامانه نرخ فاصله تدريجي كاهش و

  از حاصل ارز شفاف فروش از حاصل منافع كه صورتي به صادركنندگان انگيزه مديريت 

 و صادرات مالياتي معافيت از اعم مركزي بانك توسط شده ايجاد بسترهاي در صادرات

 مصارف )بازار غيررسمي بازار و نيما سامانه قيمت التفاوتمابه از بيشتر و... صادراتي جايزه

 وريافر مواد صادرات ويژه )به صادرات بر ماليات يا عوارض وضع مثال براي باشد، غيرمجاز(

 ،صادرات از حاصل ارز بازگرداندن صورت در معافيت يا تخفيف و نشده(

 بانك معتمد هايصرافي يا و افغانستان و عراق در مستقر ايراني هايبانك شعب تعيين 

 دينار دالر، از )اعم خارجي ارز كه كشورها اين در مركزي بانك نماينده عنوان به مركزي

 ايراني صادركننده به كشور داخل در و دريافت عراقي تاجر از را افغانستان( افغاني و عراق

  دهد. تحويل نيما( دستوري نرخ نه همسايه كشور در ارزها اين قيمت )به ريال

  گمرک در صادراتي پايههاي قيمت اصالح، 

  و صادرات از حاصل ارز فروش و ارزيسپاري پيمان با مرتبط فرايندهاي در تسهيل 

 ،كاري روز سه به يندافر زمان كاهش

 سوء جريانات كشف هدف با صادركنندگان ويژه به ريالي هايتراكنش كليه بر نظارت 

 ،مقررات از تخلف و ارزي( غيرمجاز )مصارف ارزي

  به مجاز ارزي مصارف همه ورود و مجاز ارزي مصارف با ارتباط در مقررات شدن شفاف 

 ،نيما سامانه
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 مخارج مانند همسايه كشورهاي در مجاز ارزي مصارف براي نياز مورد ارزي منابع مينأت 

 مجوز داراي هايافغانستاني درآمد انتقال افغانستان، و عراق در ايراني رانزائ و گردشگران

 گذاريسرمايه ايران، در خارجي اتباع توسط دارايي فروش افغانستان، به ايران در اقامت

 ،مشخص ضوابط اساس بر و... همسايه كشورهاي در ايرانيهاي شركت

  صالحيت و هويت احراز ضرورت و بازرگانيهاي كارت صدور يندافر ساماندهي 

 معدن صنعت، وزارت اعتبارسنجي اساس بر بازرگاني هايكارت بنديرتبه نيز و بازرگانان

  .اعتبارسنجي نتايج اساس بر بازرگان فعاليت حوزه و ميزان كردن محدود و تجارت و

 از بعد كه 4200 نرخ در ارز كردن نرخيتك براي دولت تصميم از سال يك از بيش .4

 اين گذرد.مي شد، تعديل اساسي كاالهاي براي قيمت اين با ارز تأمين به ماه چند گذشت

 اختيار در را سياست اين كارايي با ارتباط در قضاوت براي كافي داليل و شواهد فرصت

 گزارش جمله من مختلف هايگزارش در مجلس هايپژوهش مركز است. داده قرار همگان

 مسلسل شماره به «اصالحي پيشنهادهاي و ترجيحي نرخ با ارز اختصاص نتايج ارزيابي»

 سياست كه دهدمي نشان بررسي اين نتايج پرداخت. موضوع اين بررسي به 16284

 يعني خود هدف به دستيابي در آنها هاينهاده و اساسي كاالهاي به ترجيحي ارز تخصيص

 مختلفهاي بخش در حكمراني ضعف دليل به كنندهمصرف براي نهايي كاالهاي قيمت ثبات

 توجهي قابل منفي پيامدهاي استسي اين اجراي ديگر طرف از است. نبوده مداكار كشور،

 افزايش سياست اين پيامدهاي ترينمهم از يكي است. داشته همراه به فساد گسترش مانند

 طريق از همسايه كشورهاي مصارف تأمين جهت به مشمول كاالهاي واردات براي تقاضا

 كه صورتي در لذا است. بوده كاال اين براي ارز اضايتق افزايش تبع به و صادراتي قاچاق

 حمايتي هايسياست از ديگري انواع با مبدأ( از )حمايت ترجيحي نرخ با ارز تأمين سياست

 ابد.يمي كاهش ارزي مصارف از بخشي شود، جايگزين
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 صرف ارزي منابع تا شود مديريت كشور واردات است ضروري كشور فعلي شرايط در .5

 موانع تشديد و محدوديت اعمال ضمن دليل همين به نشود. غيرضروري كاالهاي واردات

 مركزي بانك شودمي پيشنهاد غيرضروري كاالهاي واردات ايبر ايغيرتعرفه و ايتعرفه

 جهاد تجارت، و معدن صنعت،هاي وزارتخانه به و وردآبر را تأمين قابل ارزي منابع

 اعالم هاسفارش ثبت تأييد جهتاي سهميه پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و كشاورزي

 و شفاف( صورت هب) تهيه آن با متناسب را ارز تخصيصهاي اولويت هادستگاه اين تا كند

 بندياولويت از گيريبهره استفاده، مورد هايروش از يكي نمايند. عمل آن اساس بر

 است. 1392 و 1391 هايسال در ارزي مصارف گانه10

 برخي در و است يافته رشد شدت به گذشته هايسال در كه ارزي مصارف از يكي .6

 سرمايه خروج داده، اختصاص خود به را كشور ارزي منابع عدد قابل توجهي از هاسال

 خارجي، كشورهاي در دارايي خريد از اعم اقدامات از طيفي سرمايه، خروج از منظور است.

 اسكناس خريد نهايت در و خارجي هايبانك در گذاريسرمايه اقسام ساير و گذاريسپرده

 اين با مبارزه صدد در دولت 1397 سال ابتداي از است. كشور داخل در نگهداري و ارز

 اين مانع داريامعن صورت به نتوانست ولي ،دانست قاچاق را اقدامات اين و برآمد روند

 اقدامات از ديگر بسياري و اقدامات اين با جدي مبارزه راه تنها رسدمي نظر به شود. روند

 بر حاكميت نظارت و اشراف ،مالياتي فرار نيز و و... طال و ارز بازارهاي در گرايانهاخالل

 زيرساخت 1398 سال بودجه قانون «16» تبصره «ح» بند در است. بانكي هايتراكنش

 در مركزي بانك توسط حكم اين اجراي به اهتمام است. شده فراهم اقدام اين براي قانوني

 هايحساب اطالعات تجميع از اعم مركزي بانك اخير اميدواركننده و مثبت اقدامات ادامه

 «بابت» به الزام حقوقي، اشخاص ملي شناسه و حقيقي اشخاص ملي كد اساس بر بانكي

 هايپايانه طريق از بانكي هايتراكنش بر محدوديت وضع پايا، و ساتنا هايتراكنش در
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 گونهاين ظهرنويسي و حامل وجه در تضميني چك صدور ممنوعيت (،POS) فروش

 ثبت آن دارندگان هويتي اطالعات كه فروش هايپايانه از برخي كردن غيرفعال و هاچك

 كاال جريان از ايآينه )كه وجوه جريان بر حاكميت بيشتر احاطه به منجر ،و... بود نشده

 افزايش سرمايه، خروج از جلوگيري به جرمن طريق اين از و شده است( كشور در خدمات و

 اخالل و ييپولشو و مجرمانه يهاتيفعال از ينيشيپ و فعال يريجلوگ دولت، مالياتي درآمد

 اقشار از هدفمند حمايت اعمال يبرا ياطالعات رساختيز جاديا كشور، اقتصادي نظام در

 جاديا نهايت در و مسكن و سكه ارز، معامالت بر يميتنظ يهااتيمال وضع نيز و نيازمند

 شود. مولد يهاتيفعال سمت به ينگينقد تيهدا يبرا رساختيز

 اقتصادي مقاومت در مهمي بسيار نقش كشور فعلي شرايط در مركزي بانك ذخاير .7

 مركزي بانك اصلي هدف شود. نرخ موقت سركوب صرف وجههيچ به نبايد و دارد كشور

 باشد. ارز نرخ در توجه قابل نوسانات از تانعمم هدف با ارز بازار در مؤثر مداخله بايد

 ولي ،است رويكردي چنين دهندهنشان اخير اههم6 در مركزي بانك عملكرد خوشبختانه

 بانك عدول به منجر ارز، نرخ افزايش از ناشي سياسي فشارهاي كه شود مراقبت بايد

 جمله )از اقدام هرگونه از بايد حاكميت اركان كليه سو ديگر از نشود. موضع اين از مركزي

 كنند. پرهيز شود(،مي مردم بين در نااطميناني موجب كه موضوعاتي بيان
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 گيرينتيجه

 بنيه اقتصادي هايتحريم كند.نمي حمايت اقتصادي هايتحريم ادامه از اقتصادداني هيچ

 ساختار دهد.مي كاهش را مردم بلندمدت و مدتكوتاه رفاه و كندمي تضعيف را كشور توليدي

 توجه همه مقابل طرف كنوني مرحله در و است كرده پذيرآسيب را كشور معيوب، اقتصادي

 ،اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز است. كرده ايران اقتصاد تضعيف به معطوف را خود

 در پيروزي اصلي راه ،را كشورمان عليه نفت سازيتسليحاتي بازي از مقابل طرف سالح خلع

 و ايران اقتصاد ساختار اصالح براي بزرگ فرصتي عنوان به تواندمي كه داندمي تحريمي نبرد

  .شود محسوب نيز نفت از استقالل در سالهده چندينهاي رزوآ تحقق

 طراحياي گونه به دولت، بودجه در نفت فعاالنه و ارادي كردن صفر برنامه چارچوب

 از ناشي عوايد ال،ح عين در هم و شود رها نفت از حاصل منابع از بودجه هم كه است شده

 كشور در دولت( به )غيرمتكي ايغيربودجه توسعه براي بتواند ميزان، هر به نفت صادرات

 رساندن صفر به بودن پذيرامكان معناي به پيشنهاد اين است بديهي .گيرد قرار استفاده مورد

 صادر نفت خود نياز مورد اندازه به كه كرد خواهد تالش كشور و نيست ايران نفت صادرات

 امكان ،نفت صادرات شدن صفر صورت در حتي كه شد داده نشان گزارش اين در اما ،كند

 دارد. وجود اصالحاتي ايجاد با نيز ارز بازار و هاپرداخت تراز مديريت
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 اقتصاديهاي معاونت پژوهش :دفتر نام

  كارشناسان گروه :وتدوينتهيه

 محمدحسن معادي رودسري محمد قاسمي،علمي:  انناظر

 

  :كليدي هايواژه

 نفت صفيرت برنامه .1

 اقتصاد سازيسالم .2

   تحريم .2

 تحريم مديريت .3

 اقدام برنامه .5
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