


بر صنایع پالستیک در 1401بررسی اثر اجرای قانون بودجه 
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افسانه شفیعی 



صندوق / نفت و روابط مالی آن با دولت-۱تبصره •
توسعه ملی

 شرکتهای دولتی و واگذاری آنها-۲تبصره •
(فاینانس) تأمین مالی خارجی -۳تبصره •
 مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها-۴تبصره •
 تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی-۵تبصره •
 عوارض و مالیات-۶تبصره •
 صنعت، معدن و ارتباطات-۷تبصره •
 آب و کشاورزی-۸تبصره •
 آموزش، پژوهش و فرهنگ-۹تبصره •
 قضائی، انتظامی، دفاعی-۱۰تبصره •

 مسکن و حمل ونقل-۱۱تبصره •
 حقوق و دستمزد-۱۲تبصره •
 پیشگیری از حوادث غیر مترقبه-۱۳تبصره •
 هدفمندسازی یارانه ها-۱۴تبصره •
 برق و انرژی هسته ای-۱۵تبصره •
 تسهیالت تکلیفی-۱۶تبصره •
 رفاه و سالمت-۱۷تبصره •
وری تولید و بهره -۱۸تبصره •
 بودجه-۱۹تبصره •
انسانی دولت منابع -۲۰تبصره •

معرفی ساختار بودجه کشور . ۱-۱
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واگذاری دارایی های درآمدها
مالی

واگذاری دارایی های سرمایه ای

کاهش واگذاری دارایی های مالی و افزایش درآمدهای مالیاتی تالش دولت برای افزایش اتکا به درآمدهای پایدار با : ۱نکته 

منابع عمومی دولت . ۱-۱



منابع بودجه عمومی -1
درآمدها

واگذاری دارایی های مالی

واگذاری دارایی های سرمایه ای

درصد 64.6درصد به 59.9از : از کل درآمدهای عمومی دولتافزایش سهم درآمدهای مالیاتی 
درصدی145.8رشد : مالیات اشخاص حقوقی غیردولتیو فشار شدید افزایش برشمرده بر  : ۲نکته 
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درآمدها

واگذاری دارایی های مالی

واگذاری دارایی های سرمایه ای

خودبهراخدماتوکاالهابرمالیاتازدرصد60بربالغسهمیافزودهارزشبرمالیات،1401بودجهدر
.استشدهبینیپیشدرصدی67.5افزایشبانیزآنازحاصلدرآمدمیزانودهدمیاختصاص

: 3نکته 

کهاست،یمحاسباتمبنایارزنرختغییرواسطهبهوارداتبرمالیاتدرشدهبینیپیشافزایشازبخشی
.شودمیواردوارداتیکاالهایتورمبرمستقیماآنتاثیر

: ۴نکته 
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درآمدها

واگذاری دارایی های مالی

واگذاری دارایی های 
سرمایه ای

: ۵نکته  برایشدهبینیپیشکاهش،(درصد67)مالیاتیمنابعبرحدازبیشاتکایافزایشبا،1401بودجهدر
واگذاریازحاصلمنابعمحدودافزایشواسالمیاوراقانواعفروشازحاصلمنابع

.داردوجودکسریبروزاحتمالبودجه،مصارفدرهمت770افزایشبرابردرای، سرمایههایدارایی

بروز کسری بودجه در برآورد 
رقم بودجه درصد 9-24محدوده 
(همت869تا 301از )مصوب 
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درآمدها

واگذاری دارایی های مالی

واگذاری دارایی های 
سرمایه ای

: ۵نکته 

دولتالزاماما.استیافتهکاهشدرصد30حدوداسالمیاوراقانواعواگذاریوفروشبهاتکاظاهردراگرچه▪
هاهزینهفشارتداومبهمنجر(درصد۱8نرخبا)همت۱۱8.۲معادل۱۴0۱پایانتامالیاوراقاصلبازپرداختبه
شافزایبهمنجربازاردراسالمیاوراقفروشزمینهدردولتورودگونههراینکهضمن.شودمیدولتبر

.شودمیمالیتامینهایهزینهبرفشارنتیجتاوپولبرایتقاضا
رونقبهنمسکتسهیالتارایه باشده اندمکلفبانک هانیز«مسکنتامینوتولیدجهش»طرح۴مادهطبق▪

وسترسددرمنابعکاهشوپولبرایتقاضاافزایشبهمنجربرشمرده،مورددومجموع.کنندکمکبخشاین
.شودمیبانکیبهرهنرخافزایشنتیجتا

درصدی۱0حدوداسهماحتساببا
تولیدصنایعدرمالیهایهزینه

زایشافتاثیرپالستیک،محصوالت
هزینهبرمالیتامینبهرهنرخ

واحد3-۴بینصنایعاینتولیدات
.میشودبرآورددرصد

بخشنامه وزارت اقتصاد در رابطه با تسهیالت دهی بانک ها 
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و  تحلیل مجاری اثرگذاری قانون بودجه بر اقتصاد
صنایع پالستیک
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احتمالیکسریوبودجهرقم

تامین مالی 



کسری بودجه
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شت
ی 

یر رم
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۱۰افزایش تورم به ازای هر 
درصد رشد مخارج دولت 

درصد۲.۵معادل 

۱۰افزایش تورم به ازای هر 
درصد رشد نقدینگی افزون بر 

درصد۵رشد تولید معادل 
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زین
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ها

ر کم کشش شدن تابع عرضه د
ستیکصنایع مشتمل بر صنایع پال

یقیمت محصوالت پالستیک

مقدار تولید محصوالت پالستیکی

P1

P2

تابع عرضه

عرضه کم کشش
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:۲تبصره 

:6تبصره 

:۴تبصره 

یمالیاتهایمشوقازاستفاده
خودانگیزشیابزارعنوانبه

:6تبصره 

الیاتمنرختولید،ازحمایتسیاستهایراستایدر–ن
اشخاصمستقیممالیاتهایقانون(105)مادهموضوع
یذهایوزارتخانهازبرداریبهرهپروانهدارایحقوقی
واحد5،معادل1400سالدرتولیدیفعالیتهایدرربط،

.یابدمیکاهشدرصد
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ش تولید زیرظرفیت و کاهش کشف
قیمتی عرضه 

ر ضرورت گسترش تقاضا در بازا
ظور محصوالت پالستیکی به من

افزایش امکان بهره مندی از 
صرفه های مقیاس
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عددایهزینهفشارافزایش
هدستگاهرازایبهپرداختی

شکاهوجودباواردشدهماشین
16ازآالتماشینتعرفهماخذ

درصد6بهدرصد

کاهش منابع در اختیار واردکنندگان 

افزایش تقاضا برای تامین مالی از طریق استقراض 

افزایش نااطمینانی از توام با دالر مبنای محاسباتی حقوق گمرکی 
استبودجهمحاسباتیمبنایدالر،هرازایبهتومانهزار23هرچند

نرخهمانباکهگرفتهتصمیمبودجهجایجایدردولتاما
.بگیردنظردرارزروزنرخبراساسراگمرکیارزشمحاسباتی،

P2)*1$=0.06*23000).گیردقرارعملموردهمباالترینرخهایمیتواندبنابراین
(4200*0.16)=$1*P1

یکاالریالیقیمتمقایسه
:حالتدودروارداتی
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واحد 4-5برآورد افزایش 
درصدی در قیمت تمام شده 

محصوالت پالستیک 

1401بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق و دستمزد سال 
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واحد 4-5برآورد افزایش 
درصدی در قیمت تمام شده 

محصوالت پالستیک 

1401بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق و دستمزد سال 

نرخ تورم 

(1401فروردین )
درصد39.2

نرخ بیکاری
(1400  )

درصد9.4

کاریافزایش بیشتر نرخ بی

رمشتاب گیری تو

کوچکتر شدن اندازه تقاضای 
بازار داخلی
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مبلغ 
(همت) منابع پیش بینی شده 

۷۷.۴ دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی 

۲6۰.۲ دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی 

۸۵.۱ ات دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالی
ارزش افزوده

۹۴.۴ نایع پائین منابع حاصل از اصالح نرخ خوراک پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها و ص
خت معادل دستی پاالیشگاهی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سو

۱۰درصد خورا ک گاز پتروشیمی ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان۴۰
درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها 

6۰.6 منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده های نفتی صادراتی 

اجرای برنامه های 
هدفمندسازی یارانه ها 

ضمن کاهش میزان کسری 
احتمالی بودجه، منجر به 
افزایش هزینه تمام شده 

. تولیدات می شود



۲-۷ .
ت

را
اد

ص
ز 

ت ا
مای

ح

تسهیل موانع ورود به تعامالت 
تجاری با سایر کشورها و 

پیوستن به زنجیره های ارزش 
جهانی
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کاهش هزینه های عملیاتی ح
صادرات و بهبود توان رقابت 

پذیری صادراتی



جمع بندی. 3-1

درصدی رقم مصارف بودجه۲۶.۷افزایش 

و نیاز دولت به استقراض احتمال بروز کسری 

رشد نقدینگی

واحد درصدی ۲.۵زایش اف
درصد ۱0ازای هر به تورم 

دولترشد مخارج 

واحد درصدی ۵زایش اف
درصد ۱0ازای هر به تورم 

نقدینگیرشد 
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توصیه پیشنهادی . 3-2

مشترکمنافعبااقتصادیهایگروهتشکیلقالبدرتولیدمقیاسافزایشطریقازشدهتمامهزینهکاهش-1

کاالیازحمایتوکشورخدماتیوتولیدیتوانازاستفادهحداکثرقانون15مادهاجرایینامهآئین:قانونیظرف
آندرشدهبینیپیشهایمشوقوایرانی



ادامه / پیشنهادیتوصیه . 3-2

توسعه»هب«تامینزنجیرهتقویت»ازعملکردمبنایازحرکتباخارجیبخشدرفروشبازارگسترشبرایریزیبرنامه-2
:«ارزشزنجیره

سایردتولیدرجانشینفاقدغیرهمگن؛)ترپائینتقاضایکششدارایمحصوالتبازارسمتبهحرکت:عملکردارتقای▪
وقفومهندسیهایپالستیکمانند(شدهاشباعکمترونهاییمحصولشدهتمامهزینهازتوجهقابلسهمدارایکاالها؛

مهندسی
(S&OP)فروشوعملیاتیکپارچهریزیبرنامهازمندیبهره:فرآیندارتقای▪
قابلو(degradable)پذیرتخریبهایپالستیکنفعبهپالستیکصنایعتولیداتسبدترکیبتغییر:محصولارتقای▪

(recycled)بازیافت



با تشکر از توجه شما 

afsaneheshafiee@gmail.com افسانه شفیعی




