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پیشبینی کسری الیحه بودجه  1400در بخش نفت
و امکانپذیری تحقق درآمدهای نفتی

آذر99

نقد و بررسی الیحه بودجه  1400از منظر تحقق درآمدهای نفتی

مقدمه
قوانین بودجه را باید مهمترین سند مالی دولت دانست ،این سند با تنظیم درآمدها و هزینههای دولت تالش دارد تا اوال
از بروز آسیب هایی همچون کسری بودجه دولت جلوگیری کند و ثانیا با توجه به محدودیت منابع ،بهینه ترین گزینه را
برای هزینهکرد دولت انتخاب نماید .تحقق یا عدم تحقق منابع بودجه منوط به تحقق پیشبینیها از حجم صادرات نفت،
قیمت نفت ،مالیات و  ...است .بررسی اجمالی الیحه بودجه نشاندهنده برآوردهای خوشبینانه از تحقق درآمدهای نفتی
در سال  1400است .موضوعی که در کنار دو موضوع استقراض از صندوق توسعه و اوراق پیشفروش نفت به عنوان
پاشنهآشیلهای اصلی این الیحه قلمداد میشود 1.از این رو در یادداشت حاضر به امکانپذیری تحقق درآمدهای نفتی در
بودجه  1400پرداخته شده است .ابتدا به سهم فعلی درآمدهای نفتی از بودجه پرداخته شده و درآمدهای حاصل از
صادرات فرآورده (منابع اصلی تبصره  )14نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت .سپس بر اساس آخرین برآوردهای
مؤسسات از قیمت نفت در سال  ،2021سه سناریو ایجاد شده و میزان درآمدهای نفتی سال آینده در قالب این سه سناریو
ارائه شده و در بخش پایانی امکان پذیری تحقق درآمدهای نفتی بر اساس واقعیات بازار نفت ارزیابی خواهند شد.

وابستگی  40درصدی الیحه بودجه به نفت
مجموع رقم الیحه بودجه سال  1400برابر با  2435هزار میلیارد تومان 2است که از این میزان 1561 ،همت
بودجه شرکت های دولتی و  841همت بودجه عمومی دولت می باشد 3.به طور عام ،منابع بودجه به سه بخش مختلف
تقسیم میشود که نحوه تقسیم این منابع در جدول زیر آمده است.
جدول  -1ارقام کلی الیحه بودجه  ،1400هزارمیلیاردتومان -منبع :گزارش مرکز پژوهشهای مجلس

منابع بودجه

قانون بودجه  1399الیحه بودجه  1400درصد رشد

درآمدها

288

317

%10

واگذاری داراییهای سرمایهای

107

225.2

%109

واگذاری دارایی های مالی

132

298

%125

مجموع

529

841

%59

 1گزارش «بررسی الیحه بودجه  1400کل کشور» ،آذر  ،99مرکز پژوهشها ،شماره مسلسل .17290
 2به منظور اختصار ،در ادامه این گزارش ،همت بجای هزار میلیارد تومان استفاده خواهد شد.
 3باید توجه داشت که برخی ارقام ،اگرچه جزو هزینه های دولت تلقی می شود ،اما در سقف لوایح بودجه دیده نشده است .این اعداد در الیحه بودجه  1400عبارتند از -1 :واگذاری 90هزارمیلیارد
تومان به صندوق های تامین اجتماعی -2 ،پیش بینی برداشت  2.8میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی  -3کلیه منابع و مصارف قانون هدفمند سازی یارانه ها (تبصره  14ماده واحده)
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 -1بخش درآمدها :این بخش شامل درآمدهای مالیاتی ،سود سهام شرکتهای دولتی ،درآمد حا صل از فروش
یا اجاره اموال دولتی و  ...میباشددد .یکی از ویژگیهای بودجهریزی کارآمد ،صددفربودن تراز تفاوت درآمد و هزینه جاری
دولت است.
 -2واگذاری داراییهای سرمایهای :منابع حا صل از فروش نفت خام و سایر فرآوردههای ا صلی و فروش اموال
دولتی دو بخش اصددلی این ماده هسددتند .بر اسدداس الیحه بودجه ،فروش نفت خام با  199همت و واگذاری اموال با 25
همت ،این بخش را تشکیل می دهند.
 -3واگذاری دارایی های مالی :بصورت کلی هرگونه استقراض دولت اعم از انتشار اوراق ،استقراض از صندوق
توسعه یا فروش اوراق سلف نفتی در این بخش پیشبینی میشوند .جزییات این بخش در جدول شماره  2نشان داده
شدهاست.
جدول  -2منابع واگذاری دارایی های مالی الیحه بودجه  -1400منبع :پیوست شماره  2الیحه بودجه 1400

منبع

مبلغ (همت)

واگذاری شرکتهای دولتی

95

استقراض از منابع صندوق توسعه

75.5

اوراق پیشفروش نفتی

70

اوراق مالی اسالمی

55

به منظور درک آسانتر ،تمامی منابع درآمدهای عمومی دولت در نمودار زیر نشان داده شده است .بر این اساس،
به رغم تحریم فروش نفت خام و سایر فرآورده های نفتی ،الیحه بودجه وابستگی بیش از  %40به منابع نفت خام دارد.
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این وابستگی باال در شرایط احتمال عدم تحقق این درآمدها ،دولت را با کسری بودجه سنگین احتمالی مواجه خواهد کرد.
به همین منظور ،در بخش های بعد تالش می شود تا در سناریوهای گوناگون این کسری بودجه پیش بینی شود.

شکل  -1سهم بخشهای اصلی درآمدی دولت در الیحه بودجه  -1400منبع :محاسبات تحقیق

 4درآمدهای مرتبط با نفت خام عبارت است از :تملک دارایی های سرمایه ای معادل  200همت ،استقراض از صندوق توسعه ملی  75همت و اوراق سلف نفتی  70همت
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 51دالر؛ پیشبینی قیمت نفت در سال 2021
شرایط جدید پیشبینی بازار نفت تحت تأثیر کووید 19-غیرقابل مقایسه با سالهای پیش است .تا جاییکه عمده
مؤسسات معتبر بروزرسانیهای ماهانه یا هفتگی با اختالفهای زیاد برای قیمت و تقاضای نفت در سال  2020و 2021
ارائه دادهاند .محدودیتهای شدید در بخشهای حملونقل و ساختوساز طی ماههای اولیه  2020منجر به افت محسوس
تقاضا حتی تا حدود  27میلیون بشکه در روز (نقطه اوج در ماه آپریل) شد .این کاهش بیسابقه بیش از  6برابر بزرگتر از
کاهش تقاضا در نیمه سال  2009بود 5.مطابق شکل زیر ،بیشترین کاهش تقاضا برای بنزین ،سوخت دیزل و سوخت هواپیما
بوده است .در نتیجه این کاهش ،پیشبینی میشود تقاضای جهانی نفت پس از افتی شدید در سال  ،2020به تدریج و در
اواخر سال  2021به انتهای  2019بازگشته و به تدریج در سطح تعادل جدید تثبیت شود.

شکل  -2پیشبینی اندازه کاهش تقاضای جهانی نفت تا پایان (2021م.بشکهدرروز) –منبعRystad Energy;June,2020 :

برآوردها از تغییر تقاضای نفت در  2021حاکی از بهبود نسبی در تقاضا به نسبت سال  2020میباشد .در
حالیکه پیش از شیوع کرونا پیشبینی میشد تقاضای  2020حدود  1میلیون بشکه از  2019باالتر رود ،اما با شیوع این
ویروس تقاضا به طور متوسط  8.8میلیون بشکه در روز در مقایسه با  2019کاهش یافت .با شروع واکسیناسیون در
هفتههای اخیر ،برآوردها کمی بهبود یافته و به طور مثال  IEAافزایش تقاضای  5.7میلیون بشکه در روز را در سال 2021
در مقایسه با  2020پیشبینی کرده است 6.آخرین برآوردهای مؤسسات معتبر در خصوص تغییر تقاضای سال  2021در
مقایسه با تقاضای سال  2020در نمودار زیر مالحظه میشود
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 5کاهش تقاضای جهانی نفتخام در بحران  ،2009کمتر از  5میلیونبشکه در روز بود .منبعIHS,2020:

IEA (2020), Oil Market Report - December 2020, IEA.
 7به دلیل تغییرات نسبتا زیاد در پیشبینیهای مؤسسات ،آخرین پیشبینیها تا زمان تنظیم گزارش ( 27اذر )99مورداستفاده قرار گرفتهاند.
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شکل  -3پیشبینی مؤسسات از تغییر تقاضای نفت در سال ( 2021در مقایسه با  -)2020منبع :بروزرسانی یک ماه اخیر گزارش مؤسسات

افت محسوس تقاضا سبب ریزش قیمتها از ابتدای  2020در بازار جهانی شد تا جاییکه نفت برنت درماه آپریل
به قیمت  19.3دالر نیز رسید .میانگین قیمت نفت خام برنت تا پایان نوامبر  ،2020معادل  41دالر بوده که  36درصد
پایینتر از متوسط سال  2019و  32درصد کمتر از پیشبینی سال  2020پیش از شیوع کرونا بوده است 8.برآوردهای
معتبر از قیمت نفت خام برنت و میانگین قیمت در سال  2021در نمودار زیر برآورد شده است.

شکل  -4پیشبینی مؤسسات از قیمت نفت برنت در سال  -2021منبع :بروزرسانی یک ماه اخیر گزارش مؤسسات

در مجموع امید به بهبود شرایط اقتصادی پس از واکسیناسیون ،سبب شده تا برآوردها نسبت به ماههای پیش
خوشبینانه شوند .در این میان شرایط سمت عرضه در سال  2021نیز بایستی موردتوجه قرار گیرد .توافق اوپکپالس بر
افزایش تولید (مشابه توافق اخیر بر افزایش  500هزار بشکهای) و یا افزایش تولید کشورهای معاف از این توافق (مانند
لیبی و ایران) از جمله این فاکتورها هستند .احتمال کاهش تحریمها و افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران ،بدون شک
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قیمت متوسط نفت خام برنت در سال  64.3 ،2019دالربه ازای هر بشکه بود(.منبع )eia.org :پیشبینی  eiaاز قیمت نفت خام برنت در سال ( 2020پیش از شیوع ویروس کرونا) نیز  60دالر

به ازای هر بشکه بود .همچنین پیشبینی از رشد تقاضای نفت در سال  2020بدون کرونا 1 ،میلیون بشکه در روز بوده است (منبع.) https://b2n.ir/385218 :
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تأثیر منفی بر بازار در کوتاهمدت خواهد داشت و چه بسا این پیشبینیها را مجددا با تغییر روبرو کند .در جدول زیر به
صورت خالصه برآوردها در سه سناریو از تغییر تقاضا و قیمت جهانی نفت برنت بر اساس جمعبندی پیشبینی مؤسسات
بینالمللی آمده است .طی سالهای اخیر و با تشدید تحریمها و کاهش قدرت در مذاکرات صادرات نفت ،تخفیف قیمت
نفتخام ایران نسبت به نفت برنت در حدود  10دالر میباشد که در سناریوسازی ادامه کار موردتوجه قرار خواهد گرفت.
جدول  -3پیشبینی قیمت و رشد تقاضای نفت در سال  -2021منبع:

IEA, Rystad Energy, OPEC, eia, ICIS, S&P global, FGE

عنوان

واحد

سناریو خوشبینانه

سناریو پایه

سناریو بدبینانه

تغییر تقاضای نفت خام در سال 2021

میلیونبشکه
درروز

+6

+ 5.5

+ 5.2

متوسط قیمت نفت خام در سال 2021

دالر/بشکه

55

51

40

(نسبت به مقدار تقاضای سال )2020

جمعبندی میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه 1400
ت شدید تحریمها در سالهای اخیر منجر به کاهش بی سابقه صادرات نفت خام ایران شده ا ست .گزارش منابع
داخلی حاکی از صادرات بین  200تا  600هزار ب شکه نفت خام در روز میبا شد که اختالف ب سیار زیادی با پیشبینی 2
میلیون بشددکهای مفروض در الیحه  1400دارد .فرض اسدداسددی ارائهکنندگان بودجه رفع تحریمها در سددال پیشرو و
امکانپذیری افزایش تولید و صددادرات نفت ایران اسددت .هر گونه پیشبرآوری در تحقق این حجم صددادراتی منجر به
ک سری بودجه خواهد شد ،از اینرو در ادامه سه سناریوی محتمل برای حجم صادرات نفت در سال  1400ارائه شده
است.
 250 -1هزار بشکککه :برخی برآوردها از جمله ماهنامه اوپک ،مجموع تولید نفت خام ایران در سددال  1399را
نزدیک به دو میلیون بشددکه نفت خام برآورد کردهاند 9.همچنین آمار گمرک کشددور چین در سددال  1398نیز ،اعدادی
نزدیک به این میزان را ن شان میدهد .از این رو در بدبینانهترین سناریو  200هزار ب شکه نفت خام امکان صادراتی وجود
دارد.
 2-700هزار ب شکه :در آبان ماه ،معاون سازمان برنامه و بودجه در م صاحبه ای اعالم کرد صادرات نفت خام
ایران بین  600تا  700هزار بشددکه در روز اسددت .همچنین برخی منابع مانند موسددسدده تانکرترکرز با اشدداره به افزایش
صادرات نفت خام ،ارقام م شابهی را بیان دا شتهاند .از این رو در صورت عدم تغییر خا صی ،به نظر میآید سال آینده
صادرات در همین میزان باقی بماند.
 3-1میلیون بشکه :در دور قبلی تحریمها ،ایران به طور متوسط حدود  1میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد.
با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و زمزمه کاهش تنش ها ،بهنظر می رسد ایران در سال آینده بتواند به

OPEC Monthly Oil Market Report, 2020.
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صادرات نزدیک به دور قبل تحریم نزدیک شود .از این رو سناریو صادرات  1میلیون ب شکه ،برای سناریو خو شبینانه
انتخاب شده است.
از سددویی اما در الیحه بودجه  1400منابع درنظرگرفته شددده حاصددل از نفت ،گاز و میعانات معادل  275همت درنظر
گرفته شدهاست 199 .همت از این رقم سهم خود دولت بوده و  75.5همت نیز مربوط به  18درصد از  38درصد سهم
صندوق توسعه میباشد که به دولت به نوعی قرض داده میشود .فروض اصلی این رقم ،صادرات  2.3میلیون بشکه نفت
با قیمت  40دالری و نرخ تسددعیر ارز  11.5هزار تومان میباشددد .همچنین در الیحه  1400فرض شددده که ارز 4200
تخصیص نخواهد یافت .در جدول زیر تفاوت فروض الیحه بودجه با سناریوهای گزارش حاضر خالصه شده است.
فروض سناریوهای گزارش حاضر

متغیرها

واحد

فروض الیحه بودجه

قیمت نفت

دالر/بشکه

40

45

حجم صادرات نفت

میلیونبشکهدرروز

2.3

1

0.7

درصد

% 47.5

% 65.5

% 65.5

% 65.5

میلیارد دالر

0

8

8

8

سهم دولت از درآمدهای

گاز10

ارز  4200اختصاصیافته

خوشبینانه

پایه

بدبینانه

41

30
0.2

با اعمال سه سناریو درخصوص قیمت فروش نفت و حجم صادراتی نتایج در نمودار زیر نشان داده شده است.
در محاسبات نمودارهای زیر فرض شده که سهم  18درصد مازاد بر  20درصد صندوق توسعه به دولت اختصاص یابد.
همچنین اخت صاص  8میلیارد ارز  4200برای واردات کاالهای ا سا سی نیز در این سناریوها فرض شده ا ست .با توجه به
سددناریوهای بیانشددده در باال اختالف نسددبتاً زیادی بین برآورد دولت و واقعیتها در تحقق درآمدهای نفتی وجود دارد.
این اختالف در نمودار زیر ن شان داده شده ا ست .لیکن همانطور که مالحظه می شود به طور متو سط  80در صد بین
واقعیتهای بازار نفت و امکان صادراتی ایران با برآوردهای بودجه  1400اختالف وجود دارد که رقم بسیار باالیی است.

شکل  -5میزان اختالف برآوردها از درآمدهای نفتی با ارقام پیشبینیشده الیحه بودجه  1400در سه سناریو -منبع :محاسبات تحقیق

 10طبق قانون توزیع درآمد صادرات گاز طبیعی به صورت زیر است :سهم صندوق توسعه  20درصد ،سهم شرکت ملی گاز  14.5درصد 65.5 ،درصد سهم دولت.

نقد و بررسی الیحه بودجه  1400از منظر تحقق درآمدهای نفتی

پیوست؛ صادرات فرآورده و پیشبینی کسری منابع تبصره  14بودجه
تبصددره  14قوانین بودجه جزء بودجه عمومی نبوده درحالی که مجموع منابع آن  267هزار میلیارد تومان اسددت .مطابق
قانون هدفمندی این منابع می بایسدددت از محل فروش حامل های انرتی تأمین شدددود .لیکن همانطور که در نمودار زیر
پیداست عمده منابع از محل صادرات فراورده های نفتی بالغ بر  120هزار میلیارد تومان تامین می شود که البته مغایر با
قانون هدفمندی و تبصره  39قانون برنامه ششم توسعه است.

شکل  -6توزیع منابع تبصره  14در سه سال اخیر -منبع :محاسبات تحقیق

طبق جدول زیر ،برآورد قیمت صادرات فراورده بودجه  42دالر در هر ب شکه (با فرض مارجین  2دالر برای پاالی شگاه
های ک شور) ا ست ،در حالی که قیمت فروش فراورده های نفتی در بورس کاال حدود  5الی  7دالر ن سبت به فوب خلیج
فارس کمتر اسددت .بنابراین قیمت  35دالر برای فراورده های نسددبت به قیمت  42دالر به دلیل شددرایط تحریمی ،واقع
بینانه تر ا ست .از سوی دیگر ،افزایش م صرف سوخت مایع نیروگاه ها 11برآورد صادرات  73میلیون لیتر در روز را به
 65میلیون لیتر در روز کاهش می دهد .در مجموع درآمد پیشددبینی شددده  5.2میلیارد دالر خواهد بود که نسددبت به
پیشبنی بودجه  31هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
جدول  -4پیشبینی تحقق درآمد صادرات فراورده تبصره  ،14نرخ ارز  17000تومان -منبع:محاسبات تحقیق

منابع

الیحه 1400

پیشبینی تحقق بودجه 1400

میزان صادرات فراورده (میلیون لیتر)

73

65

میانگین قیمت صادرات فراورده (دالر در بشکه)

42

35

درآمد ارزی

 7میلیارد دالر

 5.2میلیارد دالر

درآمد (هزار میلیارد تومان)

120

89

پیشبینی کسری منابع تبصره 14
 11مصرف بیش از  100میلیون لیتر سوخت مایع نیروگاه ها در فصول سرد سال

31

نقدی بر جایگاه نفت در بودجه 1400
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