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بودجه همچنان در انتظار اصالح ساختار

بار مصارف بر دوش منابع است
گروه بانک و بیمه
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بررس�ی کلی�ات الیحه بودج�ه  ۱۴۰۱در حالی ب�ه هیات دولت
رس�یده ک�ه تامین کس�ری بودج�ه امس�ال همچن�ان یکی از
دغدغههای دولت اس�ت .برهمین اس�اس دول�ت قصد دارد این
کس�ری را با ف�روش اموال مازاد دولتی تامی�ن کند .با این حال،
بس�یاری از کارش�ناس اجرایی ش�دن این طرح را در بلندمدت
میبینند و معتقدند حتی در صورت کارآمدی این طرح ،در چند
ماه باقیمانده از سال امکان تحقق آن وجود ندارد.
بسیاری معتقدند اصالح س�اختار بودجه از مسیر تامین منابع
درآمدی پایدار برای بودجه عمومی ،مدیریت هزینهها و مصارف
عمومی ،اصالح فرآیندهای تهیه ،تدوین ،تصویب ،اجرا و نظارت
بودجه و اصالح س�اختار و رویههای بودجه ش�رکتهای دولتی
میگذرد.

آبان  ۱۳۹۸نسخه مقدماتی «برنامه کلی اصالحات
س��اختاری بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی
بودجه به نفت» منتش��ر و رئ��وس اصلی آن در دو
بسته مطرح شد :نخست «حوزههای هزینهکرد کارآ
و روابط نهادی بودجه» که ش��امل اصالح ساختار

امروز طرح فروش یا مولدسازی اموال مازاد دولت برای تامین کسری بودجه
مطرح اس��ت .اگر واقعا مولدس��ازی داراییهای دولت به اینسادگی بود ،حتما
دولتهای دیگر هم چنین اقدامی را انجام میدادند

بودجهریزی ،اصالح س��اختار ش��رکتهای دولتی،
اصالح سیاستهای حمایت و نظام تامین اجتماعی
و اصالح ساختار تعهدات و بدهیهای دولت است.
دیگری نیز با عن��وان «حوزههای درآمدزایی پایدار
و ارتقای ثبات ،توس��عه و عدالت»  ۴موضوع اصالح

نظام مالیاتی ،س��اماندهی یارانههای انرژی ،اصالح
نظ��ام مالیه نفت و گاز و اص�لاح نحوه مدیریت بر
داراییهای دولت را در برمیگیرد.
نات��رازی منابع و هزینهها در س��اختار بودجه از
مش��کالت قدیمی تدوین سند دخل و خرج ساالنه

است .بودجه  ۱۴۰۰نیز در حالی به تصویب رسید
که برآوردها از کس��ری عظی��م  ۳۰۰هزار میلیارد
تومانی در س��قف اول حکایت داش��ت .حال دولت
س��یزدهم بر اصالح س��اختار بودجه  ۱۴۰۱تاکید
دارد.

اصالح ساختار بودجه ،نیازمند راهکار اساسی
غالمرضا مرحبا ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در گفتوگ��و با
با اش��اره ب��ه اینکه از پیش
از انقالب نیز س��اختار بودجه کش��ور ایراد داشته و
تورمزا بوده اس��ت ،گف��ت :در حالحاضر هم آقای
رئیسجمه��وری و ه��م کس��انی ک��ه در مجل��س
حض��ور پیدا کردند ،همه از اصالح س��اختار بودجه
گفتهاند.
اصالح س��اختار بودجه به یک راهکار اساسی نیاز
دارد و اکن��ون بهترین زمان اس��ت ک��ه این تغییر
انجام ش��ود .اما برای اینکه بگوییم سازمان مدیریت

و برنامهریزی چه اقداماتی برای بودجه انجام داده و
بودجه  ۱۴۰۱نسبت به بودجه  ۱۴۰۰چه تغییرات
اساس��ی داشته ،باید منتظر بود تا بودجه به مجلس
ارائه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه
اصالح ساختار بودجه نیازمند اصالح نظام مالیاتی،
ساماندهی یارانههای انرژی ،اصالح نظام مالیه نفت
و گاز و اصالح نح��وه مدیریت بر داراییهای دولت
اس��ت ،گفت :این نکات از مواردی است که رعایت
آن ض��رورت دارد و عمل��ی اس��ت .در این محورها

نیاز به بازنگریهای اساس��ی داریم .مجلس هم در
جلسات مختلف این محورها از دولت مطالبه داشته
که این بازنگریها انجام ش��ود .این اصالحات دیر یا
زود اتف��اق خواهد افتاد ،چراکه در صورت عملیاتی
نشدن نمیتوان ساختار بودجه کشور را اصالح و با
تورم مبارزه کرد.
مرحبا افزود :طی جلس��اتی که محس��ن رضایی
بهعنوان مع��اون اقتصادی رئیسجمه��وری در دو
هفته گذش��ته در مجلس داش��تند صحبت از ارائه
بستههایی از سوی دولت مانند بسته مدیریت انرژی

و بسته مسائل مالیاتی برای
مدیریت این محورها مطرح
ش��د .اما اینکه این طرح به
کجا رس��یده و اینکه آیا در
بودجه امسال اعمال خواهد
شد یا نه ،هنوز مشخص نیست.
این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهارکرد:
ش��خصا انتظار تغییرات زیادی در س��اختار بودجه
ندارم و فکر میکنم س��اختار بودجههای سنواتی ما
حفظ خواهد شد.

منابع مهمتر از مصارف
ه��ادی حقش��ناس ،نماینده پیش��ین مجلس و
کارش��ناس ام��ور اقتص��ادی در گفتوگو با
اظهارک��رد :اصلیترین موضوعات بودجه در دو واژه
منابع و مصارف نهفته اس��ت .در ای��ن بین ،مهمتر
از مص��ارف،منابع اس��ت ،چراکه همیش��ه دولتها
مشتاق هزینهکرد هس��تند .هرقدر منابع در اختیار
دولتها قرار گی��رد ،حتما جایی ب��رای هزینهکرد
آنه��ا پیدا میکنند .اگر به هر وزارتخان ه یا س��ازمان
و نهادی گفته ش��ود ،منابع وجود دارد و شما پروژه
تعریف کنید ،همیش��ه چندبرابر منابع ،پروژه برای
هزینهکرد منابع معرفی و تعریف میشود.
وی اف��زود :یکی از دالیلی که حدود  ۶۰۰تا ۷۰۰
ه��زار میلیارد توم��ان پروژ ه نیم��هکاره وجود دارد،
همین اس��ت .پس اگ��ر بپذیریم مصارف همیش��ه
وجود دارند و این منابع اس��ت که محدودیت ایجاد
میکنند ،ایجاد اصالحات در منابع بودجه در اولویت
قرار دارد .این منابع در اقتصاد ایران مشخص است؛
مالیات ،فروش نفت و فروش اموال دولتی.
 مولدسازی دارایی راکد آسان نیست
حقش��ناس بی��ان ک��رد :طبق طرحی ک��ه داده
ش��ده ،اموال دولت چن��د میلیون میلی��ارد تومان
ارزشگذاری ش��ده و اگر این داراییها مولد ش��ود،
مشکل کس��ری بودجه حل خواهد ش��د .اگر واقعا
مولد کردن داراییهای دولت به این س��ادگی بود،
حتم��ا دولتهای دیگر هم چنین میکردند .ممکن
است گفته ش��ود دولتهای قبل چون درآمد نفتی
داشتند ضرورتی برای فروش اموال مازاد نداشتند،
اما دستکم در  ۳س��ال گذشته مشکل درآمدهای
نفتی داشتهایم اما باز هم راهکار دولت فروش اسناد
خزانه یا اوراق مشارکت بود.
این کارش��ناس اقتصاد گفت :نکته کلیدی بودجه
در س��مت منابع ،این اس��ت که آیا بهط��ور مثال،
دولت میتواند مالیات واقعی مصوب کند؟ براساس

گزارشهای منتشرشده از مراکز متعدد حسابرسی،
حدود  ۴۰درصد معافیت یا فرار مالیاتی در اقتصاد
کش��ور وجود دارد .مس��ئله اول این است که چقدر
بودج��ه  ۱۴۰۱میتواند مانع فرار مالیاتی ش��ود یا
معافیت مالیاتی را کاهش دهد؟ مسئله دوم نیز این
اس��ت که در ش��رایط تحریم باید اولویتها مدنظر
قرار بگیرد.
 اولویتها مشخص شود
حقش��ناس افزود:در گام نخس��ت بای��د دید در
ت اصلی کشور لحاظ شده
الیحه بودجه چقدر اولوی 
اس��ت .مسئله بعدی نیز این است که در  ۳ ،۲سال
گذشته بودجه عمرانی کشور تقریبا به کمتر از ۲۰
درصد رسیده و به عبارتی بیش از  ۸۰درصد بودجه
کش��ور مربوط به هزینههای جاری است .آیا دولت
توانایی ای��ن را دارد که درباره هزینههای جاری در
الیح ه بودجه اصالح س��اختاری انجام دهد؟ اینها
نکاتی اس��ت که باید درباره الیحه بودجه که تا ۱۵
آذرم��اه تقدیم مجلس میش��ود در نظ��ر بگیریم و
ببینیم چه اتفاقات اساس��ی ،هم در منابع و هم در
مصارف رخ میدهد.
وی گف��ت :اینکه گفته ش��ده بودجه ش��رکتها
بی��ش از  ۳۰درصد و حقوق کارمندان دولت بهطور
میانگی��ن بی��ش از  ۱۰درصد افزای��ش پیدا کرده،
بیانگر این است که حجم بودجه سال آینده نسبت
به امس��ال حتما افزایشی است .مفهوم ساده چنین
اتفاقی این اس��ت که کس��ری بودجهای که امسال
داشتیم،سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد .البته
همه این اتفاقات در ش��رایطی اس��ت ک��ه بپذیریم
تحریمها ادامه خواهند داشت.
 اصالحات مالیاتی
حقش��ناس درباره اصالح نظام مالیاتی در بودجه
گف��ت :طبیعی اس��ت در قالب یک الیح��ه بودجه
نمیش��ود یک قانون جامع و کام��ل قانون مالیاتی

نوش��ت .الیحه بودج��ه یک موضوع اس��ت و قانون
مالیاتها موضوع دیگری.
تقریبا یک دهه طول کش��ید تا امروز همه بدانند
مالی��ات ب��ر ارزشاف��زوده چیس��ت؛ بنابرای��ن این
اصالحات مالیاتی بای��د در قانون مخصوص به خود
بررسی شود و نه در قانون بودجه.
 ساماندهی یارانههای انرژی
حقشناس در پاس��خ به این سوال که ساماندهی
یارانهه��ای انرژی چقدر در اصالح س��اختار بودجه
تاثی��ر دارد ،گف��ت :آنچ��ه از س��اماندهی یارانهه��ا
برداشت میشود ،فقط افزایش نرخ حاملهای انرژی
است.
درحالی که در این میان باید به دنبال این بود که
مثال این اتالف منابع در برق و پاالیش��گاهها چگونه
قابل بهینهس��ازی اس��ت؟ پاالیش��گاههای کشور به
ازای یک بش��که نفتی که به آنها داده میشود ،چند
درصد فرآورده میدهند و این میزان در یک پاالیش
استاندارد ،چند درصد است؟ بهرهوری در نیروگاهها و
پاالیشگاههای ما در حد استاندارد قرار دارد یا بخش
ب��زرگ اتالف منابع مربوط به اتالف شبکههاس��ت؟
ش��ما از هر ش��هروند ایرانی بپرسید مصرف سوخت
یک ماش��ین ایرانی بهتر است یا خارجی ،میگویند
ایرانی .هزینه مصرف س��وخت ماشین ایرانی را چه
کس��ی باید بپردازد؟ آی��ا هزینه آن بای��د بر دوش
مصرفکننده نهایی باش��د یا تولیدکننده؟ آیا هزینه
راندمان غیراس��تاندارد نیروگاهها و پاالیش��گاهها را
مصرفکننده باید بپردازد؟
 اجبار در کاهش وابستگی به نفت
حقش��ناس عن��وان ک��رد :در ش��رایط تحری��م،
وابستگی ما به نفت و گاز به اجبار کاسته شد .سهم
نفت در بودجه امسال شاید کمتر از  ۱۰درصد باشد
و این در حالی است که میگویند منابع نفت و گاز
منابع نفرین شده است.

م��ا میتوانیم ای��ن منابع
را بهعن��وان ی��ک نعمت هم
ببینی��م اما بس��تگی به این
دارد که چگونه از این منابع
اس��تفاده کنی��م .در واق��ع،
اشکال از ما است ،نه از منابع.
وی درب��اره فروش اموال مازاد دولتی برای تامین
کس��ری بودجه ،گفت :براس��اس برآوردهای اولیه،
داراییهای دولت رقمه��ای بزرگی تا حدود  ۵تا ۶
برابر حجم کل بودجه کش��ور اس��ت اما مولدسازی
این ام��وال مازاد زمان��ی اتفاق میافت��د که بخش
خصوصی خالصی داشته باشیم .اینکه بخواهیم این
اموال و داراییها را به ش��بهدولتیها یا به اصطالح
خصولتیها واگذار کنیم ،مولدس��ازی واقعی انجام
نشده است.

سخن پایانی
در مجموع ساختار بودجه کشور از پیش از انقالب
نیز مشکالتی داش��ته و تورمزا بوده است .وابستگی
به درآمده��ای نفتی ،تامین منابع بودجه را بیثبات
کرده و در ش��رایط تحریم بر ش��دت کسری بودجه
دولته��ا افزوده و عدمتطابق مناب��ع با هزین هّها این
بیثباتی را بیش��تر کرده اس��ت .یک��ی از مهمترین
اصالحاتی که ساختار بودجه به آن نیاز دارد ،اصالح
نظام مالیاتی از طریق کاهش معافیتها و جلوگیری
از فرار مالیاتی اس��ت .راهکار دیگری که برای اصالح
ساختار بودجه مطرح میشود ،ساماندهی یارانههای
انرژی اس��ت که در اغلب موارد بهعنوان افزایش نرخ
حاملهای انرژی از آن یاد میش��ود .البته ،با وجود
رکود اقتص��ادی و تورم ،این روش میتواند منجر به
افزایش نرخ کاالهای دیگر شود و به همین دلیل در
آخرین اولویتهای اصالحی قرار میگیرد.

اگر بپذیریم
مصارف همیشه
وجود دارند و
این منابع است
که محدودیت
ایجاد میکند،
پس اصالح
منابع بودجه در
اولویت است

آلبرت بغزیان ،کارشناس اقتصاد و
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اصالح��ات س��اختار بودجه به این معناس��ت
ک��ه درآمدها و هزینههای ذکرش��ده در بودجه
واقعیتر ش��وند .درآمده��ا در بودجه از چندین
منبع ایجاد و هزینهها نیز در چندین منبع صرف
میش��وند .درآمد که مالیاتی و غیرمالیاتی است
باید با توجه به اقتصاد کش��ور ،نس��بت معقولی
داشته باش��د .در حالحاضر ساختار درآمدهای
مالیاتی کش��ور ضعیف و کم است؛ بنابراین یکی
از موارد اصالح س��اختار بودجه ،افزایش س��هم
مالیاته��ا و عوارض بر درآمدهای دولت اس��ت.
از س��ویی کاهش س��هم هزینهها مانند یارانهها
در بودج��ه میتواند یکی از م��وارد اصالحی در
ساختار بودجه باشد .این مسائلی است که عالوه
ب��ر اینکه قابل ارزیابی اس��ت ،میتوان در جهت
اصالح س��اختار بودجه ب��رای آنها برنامهریزی و
اقدامات مشخصی تعریف کرد.
اصالحات در بودجه باید با اقداماتی مش��خص
و قاب��ل ارزیابی انجام ش��ود .درباره اصالح نظام
مالیاتی میتوان پایه مالیاتی جدید تعریف کرد،
در معافیته��ای مالیات��ی بازنگ��ری کرد و فرار
مالیات��ی را کاهش داد .پس از آن به س��راغ فرار
مالیاتی از فعالیتهایی که یا مالیاتی نمیدهند
ی��ا ک��م میدهند ،میرویم .با ریز ش��دن به این
مس��ائل میتوان گفت اینگونه اقدامات از فردا
آغ��از میش��ود و بهعن��وان مثال ۳ ،م��اه طول
میکش��د .درباره بودجهری��زی عملیاتی باید بر
هزینهها متمرکز شویم تا بدانیم کدام شرکتها
پول میگیرند و این پول برای چه اهدافی هزینه
میش��ود .مسئله این اس��ت که این هزینهها در
راس��تای ارائه خدمات انجام میش��ود؛ بنابراین
اگ��ر بهعنوان مثال ،خدمات الکترونیکیش��ده،
دیگر بودجه بیش��تری نیاز نیست یا باید کاهش
یابد و متعاقبا دولت یکسری خدمات را که مثال
به خاطر رش��د جمعیت ایجادشده افزایش دهد.
دولت باید به سراغ شرکتهایی که ردیف بودجه
دارند و مالی��ات و خدماتی به دولت نمیدهند،
برود و پس از شناس��ایی ،بودج��ه آنها را حذف
کن��د .در بح��ث درآمدهای نفتی نی��ز باید نگاه
ک��رد درآمدها را با چه نرخی از نرخ معقول نفت
پیشبینی و آن را در کجا تزریق کنیم تا پس از
آن به بودجه عمرانی یا جاری اختصاص دهیم.
یک��ی از موضوعهای��ی ک��ه در زمینه اصالح
س��اختار بودجه از آن گفته میشود ،ساماندهی
یارانههای انرژی است.
ساماندهی انرژی در کشوری که منابع عظیم
انرژی دارد ،سهم مردم است و بودجه باید سهم
م��ردم را بپردازد .ای��ن کارزمانی از طریق یارانه
انج��ام و گاهی هم با خدماتی مانند بهداش��تی
و درمان��ی به مردم داده میش��ود .بهطور مثال،
ممک��ن اس��ت تصمیم گرفته ش��ود حاملهای
ان��رژی ،پایینت��ر از نرخ واقعی بهدس��ت مردم
برس��ند .ی��ا از طریق دیگری ممکن اس��ت نرخ
سوخت را بینالمللی کنیم اما در کنار آن دولت
به بهینهس��ازی مصرف سوخت خودروها کمک
کن��د .نمیتوان بهدنبال کاهش س��هم یارانهها
برای تامین کس��ری بودجه بود و پیامدهای آن
را در نظر نگرفت.
یارانه باید هدفمند باش��د و به سمت جمعیت
هدف برود تا رفاه ایجاد کند .اگر یارانه س��وخت
برداش��ته ش��ود ،بنزین گران شده و نرخ خودرو
افزای��ش مییاب��د .در این ص��ورت ،حملونقل
ش��هری دچار مش��کل میش��ود و باید وسایل
حملونقل عمومی گسترش یابد .بنابراین نباید
فقط یکجانبه به یارانه به چشم یک معضل نگاه
کرد و ناکارآمدی را بر سر یارانه شکست .هم در
دول��ت آقای احمدینژاد بح��ث یارانه و فزاینده
بودن آن موردتوجه بود و هم در این دولت ،اما از
آن زمان تا امروز چه اتفاقات موثری افتاده است؟
درب��اره ف��روش اموال مازاد دولت��ی ،دولتها
نباید خ��ود را درگیر تصدیگ��ری و بنگاهداری
کنن��د  .این اق��دام باید حاکمیتی انجام ش��ود.
این اموال میتواند به مدیریت درس��ت و کارآمد
س��پرده ش��ود و دولت نیز در آن سهمی داشته
باش��د .فروش اموال م��ازاد دولتی و مولد کردن
آن ب��دون مدیریت دولت ،زمانبر اس��ت .دولت
باید داراییهای مازاد را بفروش��د و دارایی مولد
را با ارزشافزوده باالتر مدیریت کند .دولت باید
از نظر نیروی انس��انی و تصدیگری کوچک شود
اما از نظر نظارتی باید خود را بزرگ کند.
در نهای��ت بای��د تاکی��د ک��رد وظیفه جدی
دول��ت ،مهار تورم و نقش نظارتی آن اس��ت .در
حالحاض��ر ،دیگر دلیلی برای تورم وجود ندارد.
با وج��ود این تورم حت��ی هزینههای دولت نیز
رشد نمیکند ،چراکه تورم کسری بودجه را هم
افزایش میدهد.

یادداشت

تاخیر برخی نهادها
در ثبت اطالعات
حقوق و مزایا

ن سازمان اداری و استخدامی ،نهادها را مکلف به اجرای قانون
اواخر آبا 
برای ورود اطالعات کرده و در همین راستا تاکید داشت هرگونه پرداخت
حقوق مش��روط به ثبت اطالعات است .نهادهای اجرایی نیز مکلف شدند
تا  ۱۵آذر اطالعات خود را تکمیل کنند.
بهگزارش ایسنا ،ثبت اطالعات حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در
س��امانه ثبت حقوق و مزایا یک حکم قانونی در اس��ناد باالدس��تی است و
براساس ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بهدنبال آن مصوبه

قانون بودجه در س��الهای گذشته باید انجام ش��ود اما با وجود راهاندازی
س��امانه در اواخر س��ال  ۱۳۹۶و امکان ورود اطالعات همچنان گزارشها
نشان میدهد برخی نهادها در این زمینه اقدام جدی نداشتهاند.
اع�لام گ��زارش مربوط به ورود نهادهای اجرایی به س��امانه ثبت حقوق
و مزای��ای کارکن��ان حاکی از آن اس��ت که در نهاده��ای اصلی مربوط به
قوه مجریه در بین  ۱۸وزارتخانه ،بخشهای س��تادی ورود اطالعات بین
 ۵۰تا  ۱۰۰درصد داش��تهاند؛ بهطوریکه برخی مانند وزارت ارتباطات و

فناوریاطالعات ،وزارت جهادکشاورزی ،وزارت دادگستری ،وزارت کشور،
وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد بهطور  ۱۰۰درصد اطالعات حقوقی را
در س��امانه وارد کردهاند .البته در سازمانهای وابسته و تابعه وزارتخانهها،
میزان ورود اطالعات عمدتا  ۵۰درصد و کمتر است.
ام��ا در بی��ن تمامی وزارتخانهها ،وزارت نف��ت هیچگونه اطالعاتی را در
س��امانه چه در بخش س��تادی و چه در س��ازمانهای وابسته و تابعه ثبت
نکرده و میزان ورود اطالعات آن در سال جاری صفر درصد ثبت شده است.

واقعبینی
در اصالح
ساختار بودجه

