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بررسي اليحه بودجه سال  1398كل كشور
 .2بودجه به زبان ساده
«کسی راز مرا داند ،که ازاينرو به آن رويم بگرداند»...
اين گزارش ،تصويري غيرفني از اليحه بودجه سال  1398ارائه میکند .براي خواندن اين گزارش ،سواد
مقدماتی مالی يا اقتصادي خاصی نياز نيست .مخاطب گزارش ،عموم مردم هستند .به منظور سادهسازي،
برخی اعداد ،گرد شده و برخی جزئيات ناديده گرفته شده است .ارقام به تومان است .موارد اندکی پيچيدهتر
در داخل کادر مخصوص نوشته شده تا در صورت لزوم بتوانيد خواندن آن را به وقت ديگري موکول کنيد.
مقدمه
بودجه ،آينه مالی شيوه اداره حكومت است و برخالف شعار و حرف و سخنرانی ،باعدد و رقم نشان میدهد
حكومت چگونه بر مردم حكمرانی میکند و مردم نيز چه وظايف متقابلی در قبال آن دارند .به قول
معروف؛ بودجهات را به من نشان بده تا به شما بگويم چطور کشور خود را اداره میکنيد.
مثال :دولت اوگاندا در بودجه سال  2018تصميم گرفت با هدف کاهش «حرف مفت »1در شبكههاي
اجتماعی ،بر استفاده از حدود  60شبكه اجتماعی ،ماليات استفاده از شبكه وضع کند و منابع جمعآوري
شده را صرف تأمين منابع بودجه عمرانی و توسعه زيرساختها کند .مقرر شد به دليل استفاده از اين
شبكهها از هر فرد معادل پنج صدم دالر ماليات اخذ شود (متوسط درآمد در اين کشور ،معادل  2دالر
در روز است) .رديف درآمدي براي اين ماليات نيز در بودجه در نظر گرفته شد .آخرين گزارش اجراي
بودجه اوگاندا نشان میدهد ،براي سهماهه منتهی به شهريورماه امسال ،حدود  5/4ميليون دالر براي
دولت درآمد کسب شده است (متوسط ساليانه  20تا  25ميليون دالر) .در مقابلِ اين  20ميليون دالر،
برآورد شده است ،زيان وارد شده به اقتصاد اوگاندا و بخش فناوري اطالعات اين کشور ،از بابت اين
تصميم و سلسه تصميمات مرتبط با اين تصميم حدود  750ميليون دالر خواهد بود !2درعين حال،
استفاده از شبكههاي غيرمجاز براي فرار از پرداخت ماليات افزايش پيدا کرده ،جرائم مرتبط با اين استفاده
غيرمجاز افزايش يافته و در عين حال بخشی از انرژي گروههاي اجتماعی نيز مصروف اعتراض به اين
تصميم و به ايجاد تنش منجر شده است .مقامات اين کشور گفتهاند در حال بررسی تصميم گرفته شده
براي اصالح آن در سالهاي آتی هستند.
1. Idle talk
2. https://qz.com/africa/1375795/ugandas-regressive-social-media-tax-may-cost-its-economy-hundreds-of-millions-of-dollars/
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تصوير  .1اعتراض به ماليات شبكه در كامپاال

اعتراض به ماليات شبكه در کامپاال ،ايساك کاسمانی.wired.com ،

بودجه عالوه بر آنكه نشاندهنده شيوه حكمرانی در يك کشور است ،قابليت «کفبينی»
فوقالعادهاي نيز به ناظران عمومی و فعاالن اقتصادي میدهد .کفبينی بودجهاي ،يعنی نگاه به ارقام
بودجه براي پيشگويی چگونگی اداره اقتصادي (و حتی سياسی و اجتماعی) کشور در سال آتی ،تاحدود
زيادي دقيق است ،چراکه شيوه تنظيم آن ،فروض استفاده شده براي تنظيم ،اولويتهاي بودجهاي ،موارد
درج شده و برجسته شده ،همگی میتواند حاوي نكتههاي فراوانی باشد.
همه ساله در اين گزارش ،به منظور آشنايی عموم ،بر يكی از وجوه بودجه تمرکز بيشتري میشود.
شفافيت ،شيوه تصميمگيري در مورد درآمدهاي نفتی ،بودجههاي چندگانه داخل بودجه ،درآمدهاي
اختصاصی و متفرقه ،چگونگی پيشبينی قيمت نفت ،بودجهريزي مبتنی بر عملكرد و سوءتفاهمها و
سوءبرداشتهاي مرتبط با آن ،شيوه رفتار با بودجه عمرانی و داليل و هزينههاي تأخير آن ،بخشهاي
اختياري و صالحديدي بودجه و ...از جمله موضوعات برجسته شده سالهاي گذشته بودهاند .در گزارش
امسال نيز به عنوان محور اصلی برجسته شده خواهيد خواند که بودجه ،هرچند حاوي رازهاي متعددي
است ،اما بزرگترين راز بودجه معموالً در چيزي است که در آن درج نمیشود .براي فهم اين راز ،اين
گزارش را تا انتها مطالعه فرماييد تا با همديگر ،لوح بودجه را از اين سو به آن سويش بگردانيم.
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بودجه خوب چه جور بودجهاي است؟
به نظر شما تدوين بودجه چه فايدهاي دارد و اگر بودجه وجود نداشته باشد چه اتفاق خاصی میافتد (که
در صورت وجود آن نمیافتد)؟ مثالً اگر قرار باشد اداره امور مالی دولت براساس بودجه نباشد ،آيا آسمان
به زمين میآيد؟ پاسخ به اين سؤال ظاهراً بديهي ،از آنجهت مهم است که پاسخ دقيق به آن تفاوت
ميان بودجه مؤثر و بودجه ضعيف ،بودجه واقعي و بودجه تخيلي و بودجه خوب و بد را مشخص
میسازد.
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت ،در وضعيتی که بودجه وجود نداشته باشد:
 به دليل فاصله زمانی معمول ميان اخذ درآمدها و انجام مخارج ،هماهنگی دخلوخرج مختل میشود.
 دولت مجبور میشود به طور روزمره براساس درآمدهايی که کسب میکند ،امورات جاري خود را
رفع و رجوع کند و مدام با اين تصور که از اين ستون به آن ستون فرج است ،بدون داشتن افق برنامهريزي
شده ،ادامه حيات دهد.
 دولت نمیتواند سياستگذاري اقتصادي از مسير بودجه داشته باشد و مثالً در رونق درآمدي ،کمتر
مصرف کند که در زمستان رکود درآمدها ،بتواند از آذوقه جمعآوري شده استفاده کند و مانند يك اهرم،
رونق را به اقتصاد برگرداند (اصطالحاً ضدچرخه عمل کند)
 نمايندگان و دولت نمیتوانند براي عمل به وظايفی که براساس قانون بر عهده آنها نهاده شده
است (مثالً کمك به افراد نيازمند) سند مالی پشتيبان منعكسکننده اين اقدامات داشته باشند.
 نمايندگان و دولت نمیتوانند براي عمل به وعدههايی که براساس آنها رأي گرفتهاند (مثالً عمران)
يا قرار است مجدد رأي بگيرد ،اولويتبندي خاصی انجام دهند.
بنابراين:
ايجاد هماهنگی ميان دخلوخرج (بودجه به عنوان سند دخل و خرج) ،امكان برنامهريزي مالی
(بودجه به عنوان سند برنامهريزي مالی) ،اتخاذ سياست مالی خالف چرخهاي (بودجه به عنوان سند
سياستگذاري مالی) و انجام وظايفی که دولت و مجلس براساس قانون (سند حاکميتی) و براساس
وعدههايی که براساس آن رأي گرفتهاند (سند اولويتبندي) ،يا قرار است مجدداً رأي بگيرند (سند
عالمتدهی) از جمله داليل ضرورت وجود بودجه است.
نتيجه آنكه ،هر وقت مالحظه شد:
 بودجه دخلوخرج را به طور دقيق مشخص نمیکند و فاصله شديد ميان آنچه مصوب شده و
آنچه اجرا شده ،وجود دارد (اصطالحاً بودجه سرِکاري)،
 بودجه برنامهريزي مالی را به درستی انجام نمیدهد و ميان اهداف مشخص شده براي آن و ارقام
بودجهاي ،ارتباط مشخصی وجود ندارد (اصطالحاً بودجه بیبرنامه)
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بودجه سياستگذاري اقتصادي خاصی در جهت چرخههاي اقتصادي انجام نمیدهد و مثالً در

هنگام داغ شدن تورمی اقتصاد ،مثالً به دليل وفور درآمدهاي ناشی از منابع طبيعی ،ترمز آن را نمیکشد
و يا در موقع رکود ،عاجز از کمك به آن است (اصطالحاً بودجه روزمره)


بودجه در ارتباط با انجام وظايف حاکميتی يا سياسی چندان مؤثر نيست و( ...اصطالحاً بودجه خنثی)

بدانيم با بودجهاي ضعيف مواجه هستيم که بود و نبود آن ،بسته به ميزان ضعف ،ممكن است عمالً
در فرايند امور دولت تفاوت خاصی ايجاد نكند و يا در واقع ،بودجه از معناي واقعی خود فاصله گرفته است.
بر فرض وجود بودجه قوي (دقيق ،برنامهريزي شده ،سياستگذاري شده ،تأمينکننده وظايف
حاکميتی ،انعكاسدهنده اولويتها) ،مالحظات ديگري نيز در مورد بودجه مطرح است .از جمله اينكه
بودجه بايد بتواند:
 در هنگام شوك اقتصادي ،به مثابه بالش يا حائل (مثل کيسه هوا در هنگام تصادف خودرو) عمل
کرده و مانع آسيب جدي به اقتصاد شود (همانند آنچه کشور در مواجهه با تحريم با آن مواجه است)،
 پايداري مالی دولت و کشور را در ميانمدت و با نگاهی به بلندمدت تأمين کند .به اين معنی که
براي اداره امور خود آنگونه استقراض نكند که در ميانمدت نتواند (يا دولت بعدي نتواند) از عهده پس
دادن آنها ،بدون متوسل شدن به اقدامات خاص (مثالً تجديد وام ،افتادن در دام قرض براي قرض،
ورشكستگی و )...بربيايد،
 به خاطر رفاه حال نسل فعلی ،نسلهاي آتی را قربانی نكند و منابع طبيعی کشور را که فرزندان
ما و فرزندانِ فرزندان ما و فرزندانِ فرزندانِ فرزندان ما و ...بايد استفاده کنند ،به نفع خود پيشخور نكند،
 مالحظات محيط زيستی را رعايت کند و در توجه به منابع درآمدي ،به خاطر کسب درآمد و
گذران زندگی ،محيط زندگی را تخريب نكند،
 عدالت از ابعاد مختلف آن ،اعم از عدالت درآمدي ،منطقهاي ،جنسيتی و ...را لحاظ کند.
 به اندازه کافی شفاف و قابل فهم و استفاده براي متخصصان و عموم باشد،
 به اندازه کافی ،جامع باشد يعنی رادار مالی حداکثري بر رصد و پايش فعل و انفعاالت بخش
عمومی (نه فقط دولت يا بخشی از دولت) را ايجاد کند.
براي اينكه معيارهاي گفته شده را راحتتر به خاطر بسپاريم و بعداً بتوانيم براي ارزيابی بودجه
استفاده کنيم و بدانيم بود و نبود بودجه تا چه حد فرقی به حال اقتصاد و دولت میکند ،آنها را به شكل
يك چكليست (جدول  )1نشان میدهيم.1

مي مشخص وجود دارد ،اما بدون آنها نيز ميتوان به طور مفهومي
 .1براي ارزيابي قريب به اتفاق اين معيارها ،شاخصهاي ك ّ
و سرانگشتي ،بودجه را ارزيابي كرد .پس از مطالعه اين گزارش خواهيد توانست اين جدول را تكميل كنيد.
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جدول  .1چك ليست ارزيابي بودجه خوب
معيارهاي اصلي
عنوان معيار

توضيح

درآمدها و هزينهها و فروض پشت هرکدام تا چه حد
دقت
(سرِکاري نبودن دقيق پيشبينی شده ،و عملكرد بودجه معموالً چه قدر از
ارقام مصوب فاصله دارد؟
بودجه)
تدبير
آيا برنامهاي پشت بودجه وجود دارد و ارتباطی بين ارقام
(مبتنی بر برنامه
بودجه و اهداف آن قابل رديابی است؟
بودن بودجه)
سياست
(روزمره نبودن
بودجه)

در دوران رکودي ،بودجه چه مقدار قادر به تحريك
اقتصاد براي خروج از رکود است؟ (و در دوران رونق ،چه
مقدار ترمز تزريق منابع بودجهاي کشيده میشود؟)

اولويت
(خنثی نبودن
بودجه)

بودجه چه ميزان نشاندهنده اولويتها و ترجيحات
حكومت و دولت است و تا چه ميزان قابليت انعطاف و
اولويتبندي دارد؟

اگر تاحدود
زيادي برقرار
است  ،بزنيد

ساير مالحظات
عنوان معيار
بالش شوك

1

اگر تاحدود
زيادي برقرار

توضيح

است  ،بزنيد

در مقابل شوك ،بودجه چه مقدار ظرفيت و فضا براي
تقويت اقتصاد و متزلزل نشدن خودش دارد؟

پايداري

استقراضهاي بودجهاي چه مقدار منطقی است ،طوري که
بتوانيم بعداً به راحتی آنها را پس بدهيم؟

سهم فرزندانمان

از منابع طبيعی استفاده درست میشود؟

محيط زيست

حواسمان به حفاظت از خانه پدري هست؟

عدالت منطقهاي

به مناطق کم برخوردار و زيادبرخوردار به يك نسبت نگاه
میشود و يا خير؟

عدالت درآمدي

خروجی بودجه براي افراد کم درآمد و پردرآمد متفاوت
است؟

شفافيت

اطالعات بودجه تاچه حد باکيفيت ،صحيح و همهفهم است؟

رادار مالی

پوشش بودجهاي ،تمام يا بيشتر بخشهاي عمومی (هرچه
غيرخصوصی) را دربرمیگيرد؟

Cushion against shock

1.
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آشپزي بودجه
بودجه ابتدا در دولت پخت و پز میشود .فرايند پخت و پز هم معموالً به اين صورت است که ابتدا،
دستورالعمل اين پخت و پز تحت عنوان «بخشنامه بودجه» سال آتی تهيه میشود که در آن فروض و
جهتگيريهاي اصلی بودجه در سال آينده گفته شده و از مجموعه دولت درخواست میشود که در تهيه
اين غذاي مالی براي کشور و مواد اوليه آن  -شامل برآورد نيازها ،هزينهها و درآمدها  -موارد گفته شده
در دستورالعمل يا به قول معروف رسپی اوليه را رعايت کنند .در تهيه اين دستورالعمل ،به شرايط مالی
و اقتصادي کشور و دستورالعملهاي باالسري مانند برنامههاي توسعه و ...توجه میشود .پس از مدتی و
با دريافت مواد سفارش داده شده از بخشها و وزارتخانههاي مختلف (که همان برآورد هزينهها و منابع
درآمدي است) همه آنها در قابلمه تلفيق بودجه سازمان برنامه ريخته شده و معموالً در اين فرايند ،اندکی
نمك و فلفل جهتگيري سياسی نيز ،بسته به ترکيب دولتی که سر کار است ،به آن افزوده میشود.
بودجه پس از تهيه ،به مجلس ارائه میشود تا نمايندگان مردم در مجلس در جريان چگونگی پخت و پز
دولت براي سال آتی قرار گيرند و احياناً با کم و زياد کردن برخی مواد يا ادويه ،طعم و رنگ آن را بهتر
کرده و براي کشور و اقتصاد مغذيتر کنند .البته از قديمااليام اين بحث وجود داشته که وجود دو آشپز،
آنهم غيرهمسو و با دو سليقه متفاوت – در اثر عدم رعايت حقوق نمايندگان مردم در جريان تدوين
اليحه و در نتيجه دخالت حداکثري مجلس در جريان بررسی اليحه بودجه  -میتواند طعم و کيفيت
محصول نهايی را تنزل دهد به گونهاي که هيچکدام از دو آشپز مسئوليت کامل خروجی نهايی را برعهده
نگيرند .بنابراين ،تالش براي همنظر کردن قوا و رعايت حقوق همديگر در جريان تدوين و تصويب بودجه
اهميت فراوان دارد.
بررسی بودجه در مجلس سه خوان مختلف دارد:
بررسی بودجه در کميسيونهاي تخصصی،بررسی بودجه در کميسيون تلفيق،بررسی بودجه در صحن علنی مجلس.پس از تقديم اليحه بودجه به مجلس ،اين اليحه ،در کميسيونهاي تخصصی مختلف مثل کميسيون
بهداشت ،کميسيون صنايع ،کميسيون اقتصادي و امثالهم بررسی میشود .سپس گزارشهاي بررسی
کميسيونهاي مختلف به «کميسيون تلفيق» ارائه میشود .کميسيون تلفيق همانگونه که از اسمش
مشخص است ،کميسيونی است که در آن نتيجه کار کميسيونهاي تخصصی روي هم ريخته شده و
تصميم نهايی گرفته میشود .در اين کميسيون ،از هر کميسيون تخصصی  3نفر ،به همراه  9نفر از
اعضاي کميسيون برنامه و بودجه ،حضور دارند .در نهايت گزارش کميسيون تلفيق براي بررسی نهايی
اليحه بودجه به صحن علنی مجلس ارائه میشود.
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بنابر آييننامه داخلی مجلس ،نمايندگان از زمان چاپ و توزيع اليحه تا حداکثر مدت  10روز
میتوانند پيشنهادهاي خود را به کميسيونهاي تخصصی ارائه دهند .کميسيونهاي تخصصی نيز از زمان
چاپ و توزيع اليحه تا حداکثر  15روز میتوانند گزارش خود را به کميسيون تلفيق ارائه کنند .کميسيون
تلفيق نيز  15روز مهلت دارد تا ضمن بررسی گزارشهاي کميسيونهاي مختلف ،گزارش نهايی خود را
آماده و براي بررسی نهايی تقديم صحن مجلس کند .مهلت کميسيون تلفيق با موافقت هيئترئيسه
مجلس تا  15روز ديگر قابل تمديد است .به اين ترتيب زمان الزم از هنگام ارائه اليحه و چاپ و توزيع
آن تا زمان بررسی بودجه در صحن مجلس عبارت است از  15روز (حداکثر فرصت بررسی کميسيونهاي
تخصصی با احتساب  10روز مهلت پيشنهاد نمايندگان)  15 +روز (فرصت کميسيون تلفيق) که روي
هم میشود  30روز .در صورت تمديد  15روزه مهلت کميسيون تلفيق ،مدت زمان بررسی اليحه در
کميسيونهاي تخصصی و کميسيون تلفيق به  45روز افزايش میيابد.
براي بررسی اليحه در صحن علنی مجلس ،آييننامه داخلی مجلس محدوديتی قائل نشده است .البته
قاعدتاً نمايندگان بايد بتوانند تا پايان سال و آغاز سال مالی جديد ،بودجه را بررسی و تصويب کنند ،در
غير اينصورت ،مخارج دولت در سال بعدي غيرقانونی خواهد بود .شبيه اين فرايند در قوانين ديگر کشورها
نيز وجود دارد ،به عنوان مثال ،در صورت به تصويب نرسيدن بودجه سر موعد و قبل از سال ،دولت آمريكا
بسياري از دستگاهها را تعطيل کرده و کارکنان را تا تصويب بودجه به استراحت میفرستد .اين تعطيلی در
ابتدا باعث ايجاد مشكلهايی براي بخشهاي مختلفی که از لحاظ بودجهاي غيرضروري هستند ،شده و اگر
بيش از دو سه هفته طول بكشد ،کارهاي عمرانی و ...را نيز فلج میکند (تصوير .)2
تصوير  .2انباشت زباله در نزديكي كاخ سفيد ،يك هفته پس از تعطيلي بخشهايي از دولت

ال دراگو ،نيويوركتايمز 28 ،دسامبر .2018
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به همين دليل است که در برخی سالهاي گذشته که به دليل تأخير دولت پيشين در ارائه اليحه
بودجه ،تصويب آن تا پايان سال تمام نمیشد ،نمايندگان مجبور میشدند براي دادن تنخواه به دولت در
آغاز سال جديد و قانونی کردن مخارج آن تا پايان بررسی بودجه در مجلس ،بودجههاي موسوم به چند
دوازدهم تصويب کنند.
پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان ،اليحه بودجه به قانون تبديل شده و براي اجرا به
دولت ابالغ میشود .فرايند بودجهاي (موسوم به سيكل بودجهاي) در اينجا متوقف نمیشود و تازه آغاز
کار است .دولت اجراي قانون را شروع میکند و در جريان اجراي بودجه و بعد از پايان آن ،نمايندگان بر
کمّوکيف اجراي بودجه از لحاظ مالی و سياستی نظارت میکنند .ديوان محاسبات و مرکز پژوهشها به
عنوان دو بازوي نظارتی مالی و سياستی مجلس ،از بودجه کشور پول میگيرند که به عنوان وظيفه اصلی
يا يكی از وظايف اصلیشان اين کار را براي نمايندگان و مردم راحتتر کنند.
در اين گزارش ما اقالم غذاي بودجهاي تهيه شده در دولت (گوشت و پلو) و برخی ارقام مهم آن
(در حد سيبزمينی و نخود) را براي شما توضيح میدهيم ،اما اگر مايليد که اليحه بودجه را خودتان در
دست بگيريد و طعم ارقام آن را دقيقتر بچشيد ،بهتر است به نكات زير توجه کنيد:
 ارقام در جداول اليحه بودجه معموالً به صورت «ميليون ريال» نوشته میشود .از آنجايی که خواندنارقام بزرگ ممكن است مشكل باشد ،براي تسهيل در خواندن اين ارقام میتوان  4صفر آن را به صورت
ذهنی حذف و ارقام را به صورت «ميليارد تومان» يا با حذف  7صفر به صورت هزار ميليارد تومان قرائت
کرد.
براي يك تمرين فوري ،رقم هزينههاي بودجه امسال را ابتدا در حداکثر  10ثانيه بخوانيد و سپس
تالش کنيد مقدار آن به ازاي هر ايرانی را با تقسيم بر هشتاد ميليون محاسبه کنيد (جدول  1.)2اگر
فرصت اين کار نداريد يا ماشين حساب دم دست نيست ،نگران نباشيد ،جزئيات اين محاسبات در
بخشهاي بعدي اين گزارش خواهد آمد.
جدول  .2هزينهها در اليحه بودجه سال 1398

(ميليون ريال)

مصارف
هزينهها

3،206،909،041

اليحه بودجه معموالً در  5کتابچه تقديم مجلس میشود .اولين و مهمترين جلد آن« ،ماده واحده
و جداول کالن» نام دارد .اين جلد از اليحه بودجه ،شامل ماده واحده آن به اضافه جداول اعداد کلی
بودجه است .ماده واحده يعنی متن يك ماده قانونی که داخل آن بندهاي مختلف گنجانده شده است.
اگرچه بهطور متعارف اليحه بودجه يك ماده بيشتر ندارد ،اما اين فقط ظاهر کار است ،زيرا داخل همين
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ماده ،به اندازه دهها ماده قانونی مطلب گنجانده میشود .هر چقدر متن ماده واحده کمتر باشد ،نمايندگان
اين امكان را میيابند که در بررسیهاي خود زودتر وارد اعداد و ارقام بودجه شوند .به نظر میرسد همين
عامل باعث شده که علیرغم تجميع چند سال يك بار موارد مشترك اليحههاي بودجه سالهاي مختلف
در قوانينی خارج از اليحه بودجه ،دولتها باز هم انگيزه داشته باشند که مطالبی داخل ماده واحده
بگنجانند يا آن را بيشتر کنند! جلد اول بودجه به پيوست  4جلد ديگر تقديم مجلس میشود.
 پس از اولين جلد که اختصاص به ماده واحده و جداول کلی بودجه دارد ،جلد دوم يا اولين پيوستبودجه ،مربوط به اعتبارات طرحهاي عمرانی است .اين جلد جزئيات مربوط به اعتبارات ساختوساز در
کشور را که کليات آن در جلد اول آمده تشريح میکند .مثالً اگر میخواهيد بدانيد که براي توسعه شبكه
فيبر نوري کشور ،آبرسانی به بيرجند ،حفاظت از بافتهاي تاريخی يزد ،سد نمرود ،فاضالب رودان ،موزه
اراك و  ...چقدر اعتبار در بودجه ديده شده يا نشده! به اين جلد مراجعه کنيد .البته منظور از طرح عمرانی
فقط مواردي مثل سد و جاده و  ...نيست .منظور از عمران ،هر چيزي است که دارايی سرمايهاي خاصی را
براي کشور ايجاد میکند ،اين دارايی سرمايهاي ممكن است اضافه کردن تجهيزات به يك اداره دولتی يا
ايجاد يك دارايی به شكل نرمافزار باشد .مثالً اگر قرار باشد ديوان محاسبات کشور يك سامانه نظارت
الكترونيكی ايجاد کند ،يا براي ترويج و توانمندسازي تشكلها و جوامع محلی براي حفظ و احياي منابع
طبيعی آموزشهاي خاصی الزم باشد ،اعتبارات آن را میتوانيد در اين پيوست پيدا کنيد.
 جلد سوم يا پيوست دوم ،جزئيات درآمدهاي دولت اعم از ماليات و نفت و اوراق مشارکت و  ...رانشان میدهد .مثالً اگر عالقمند باشيد که بدانيد درآمد دولت از محل فعاليت ماليات سرقفلی ،شرکت ملی
نفت ،پژوهشگاه ژنتيك ،دانشگاه شهيد بهشتی يا باشگاه استقالل چقدر است به اين جلد بايد مراجعه کنيد.
 جلد چهارم يا پيوست سوم ،دخلوخرج شرکتهاي دولتی را نشان میدهد .براي ديدندخلوخرج شرکت برق اصفهان يا شرکت گاز گيالن يا بانك کشاورزي و ...بايد به اين جلد مراجعه کنيد.
مجلس در تصويب بودجه معموالً وارد جزئيات اين پيوست نمیشود .اما اين نكته قابل ذکر است که
سرمايه شرکتهاي دولتی متعلق به دولت (عموم مردم) است .لذا حق عموم مردم است که بدانند مديران
اين شرکتها آيا از اين سرمايهها به نحو مطلوبی استفاده کردهاند يا خير؟
 جلد پنجم يا پيوست چهارم ،جزئيات هزينههاي جاري و عمرانی دولت را بر حسب برنامه وفعاليت نشان میدهد .مثالً براي اينكه بدانيد بهنگامسازي نقشههاي جغرافيايی ،تربيت هر دانشجوي
دکتري ،تدوين قوانين ،برگزاري نشستها و همايشها ،تهيه شاخصهاي مختلف اقتصادي و ...چقدر
براي دولت خرج برمیدارد (کالً و بهازاي هر واحد) به اين قسمت مراجعه کنيد .اين اعداد و ارقام در
راستاي آن چيزي که بودجهريزي مبتنی بر عملكرد خوانده میشود تهيه و منتشر میشود .به دليل
اهميت اين پيوست در شبكههاي اجتماعی و سوءتفاهمهايی که ايجاد کرده است در ادامه بهطور مستقل
در مورد اين پيوست توضيح داده خواهد شد.
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كمي عدد و رقم
رقم بودجه امسال  1703هزار ميليارد تومان است .بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتها
تقسيم میشود .از اين رقم 478 ،هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و بقيه معادل  1275هزار ميليارد
تومان ،بودجه شركتها و بانكهاي دولتي

است1.

بودجه عمومي در واقع همان چيزي است که از آن به عنوان بودجه ياد میشود ،يعنی دخل دولت
(نفت و ماليات و  )...و خرج دولت و دستگاههاي دولتی و ادارات (شامل حقوق و دستمزد و مخارج
عمرانی و  .)...بودجه شرکتها به داليل مختلف فنی ،حقوقی و اجرايی و البته نياز به فرصت کافی ،در
مجلس بهطور کامل بررسی نمیشود .هرچند ،قاعدتاً بهدليل آنكه اين شرکتها سرمايه عمومی هستند،
از بابت حقوق مردم و نمايندگان مردم در مجلس بايد دخلوخرج و کارايی آنها بررسی شود .سهم
عمدهاي از مصارف بودجه شرکتهاي دولتی ،بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ،از منابع داخلی
آنها تأمين میشود که با پيشنهاد هيئتهاي مديره در مجامع عمومی يا شوراهاي عالی مربوط تصويب
میشود و جهت درج در اليحه بودجه به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ارسال میشود .در واقع
يكی از ابهامهاي کنونی بودجهريزي در کشور ،نامعلوم بودن نقش نمايندگان در رسيدگی به بودجه
شرکتهاي دولتی و بانكهاست.
بودجه عمومي در بخش منابع و مصارف خود ،دو جزء دارد .منابع و مصارف عمومي و منابع و
مصارف اختصاصی .رقم بودجه عمومي دولت با رقم منابع عمومي دولت نبايد اشتباه گرفته شود.
منابع اختصاصی ،معموالً منابعی هستند که محل مصرفشان ،همان دستگاه ايجادکننده درآمد است
(مانند درآمد بيمارستانها يا دانشگاهها) .به اين ترتيب ،رقم بودجه عمومی براي ارزيابی حجم دولت يا
دولت بهعنوان يك کل واحد مناسب است و رقم منابع عمومی نيز براي ارزيابی حوزه ابتكار عمل دولت
مناسب خواهد بود .بنابر اصول بودجهريزي ،بهتر است ،تمام درآمدهاي دولت ابتدا به يك استخر
درآمدهاي مشترك وارد شده و سپس در مورد محل مصرف آنها تصميمگيري شود .اختصاصی کردن
درآمد باعث میشود که اين درآمدها وارد استخر مشترك نشده ،بلكه با يك لوله انتقال مستقيم ،به محل
مصرف مورد نظر برسد و در نتيجه نتوان در مورد محل مصرف آن تصميمگيري کرد .اختصاصی کردن
درآمدها يك خاصيت بد دارند و آن اينكه درآمدي که در يك سال بودجهاي اختصاصی میشود ،معموالً
در سالهاي بعد هم اختصاصی باقی میماند و از حوزه تصميمگيري مجلس نيز خارج میشود .اختصاصی
کردن درآمد عالوه بر محدوديت حوزه تصميمگيري دولت و مجلس ،يك خاصيت بدتر هم دارد و آن

 .1پنجاه هزار ميليارد تومان ارقام دوبار حساب شده هستند (یعنی هم در بودجه عمومی حساب شدهاند و هم در بودجه
شرکتهای دولتی .بنابراین ،برای اینکه سرجمع بودجه درست باشد ،جمع منابع بودجه عبارت است از بودجه عمومی
بهعالوه بودجه شرکتهای دولتی منهای ارقام دوباره منظور شده).
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اينكه خيال دريافتکننده منابع را از بابت اختصاص درآمد راحت میکند و درنتيجه پاسخگويی و انگيزه
بهبود بهرهوري را کاهش میدهد .عارضه ديگر درآمدهاي اختصاصی اين است که ممكن است در برخی
مواقع ،مخصوصاً در مورد برخی عوارض يا جرائم و امثالهم ،انگيزه کسب درآمد از ميزان اجازه داده شده
در قانون بودجه را بيش از اندازه الزم و بهينه مضاعف کند ،زيرا دستگاه ايجادکننده درآمد میداند ،هر
درآمدي که کسب میکند به خودش داده خواهد شد.
در بودجه سال آينده 407 ،هزار ميليارد تومان ،معادل  85درصد از بودجه عمومی ،منابع و مصارف
عمومی و معادل  70هزار ميليارد تومان ،معادل  15درصد از بودجه عمومی ،منابع و مصارف اختصاصی است
که از  70هزار ميليارد منابع اختصاصی ،قرار است حدود  80درصد از آن صرف هزينههاي اختصاصی جاري
دستگاههاي ايجادکننده درآمد شود و بقيه صرف بودجه عمرانی اختصاصی اين دستگاهها خواهد شد.
گفتيم آنچه معموالً بهعنوان حوزه اختيار و ابتكار دولت و مجلس دانسته میشود ،منابع و مصارف
عمومي است (و نه منابع و مصارف بودجه عمومی) ،بنابراين ،متعارف است که تحليلهاي بودجهاي ،در
مورد منابع و مصارف عمومی و اجزاي تشكيلدهنده آن انجام میشود .ما نيز در ادامه گزارش بر اين
بخش متمرکز خواهيم شد.
در يك تقسيمبندي کلی ،منابع عمومی از سه محل و مصارف عمومی نيز در سه محل به شرح ذيل است.
منابع و مصارف بودجه
دريافتها (منابع)

پرداختها (مصارف)

 .1درآمدها شامل:
ـ ماليات
 غيرماليات .2عايدات نفتی
 .3استقراض (اوراق مالی و )...

 .1هزينههاي مصرفی (جاري)
 .2هزينههاي سرمايهگذاري (عمرانی)
 .3بازپرداخت تعهدات و ديون و اصل و سود اوراق استقراضی

جمع دريافتها

جمع پرداختها

در اصطالح بودجهاي ،دريافتها از محل نفت و امثالهم بهدليل آنكه از محل فروش سرمايه ملی تأمين
میشود ،نه درآمد ،بلكه واگذاري دارايي سرمايهاي محسوب میشوند .دليل آن هم مشخص است .وقتی
شما براي گذران امور خانواده ،بخشی از سرمايه خود را بفروشيد ،نمیگوييد درآمد کسب کردم .همچنين،
فروش اوراق قرضه و امثالهم نيز درآمد نيست .دليل آن نيز مشخص است ،وقتی شما از کسی صدهزار
تومان قرض میگيريد نمیگوييد صدهزار تومان درآمد کسب کردم .در اصطالح بودجهاي ،به استقراض و
ايجاد دين به منظور تأمين مالی در بودجه نيز واگذاري دارايي مالي گفته میشود ،زيرا دولت در قبال
قرضی که از مردم و بازار میگيرد ،يك برگه اوراق بهادار و امثالهم (دارايی مالی) به آنها میدهد.
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در تقسيمبندي منابع بودجهاي ،هر آنچه از محل فروش سرمايه کشور و يا استقراض نباشد ،درآمد
است .درآمدهاي دولت دو دسته کلی دارد :مالياتها و غيرمالياتها .ماليات که مفهوم مشخصی دارد ،اما
غيرماليات شامل درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت (مثل درآمد حاصل از اجاره دادن يك سالن ورزشی
دولتی) ،درآمدهاي حاصل از فروش خدمات و کاالهاي دولتی (مثالً مبلغی که بابت دريافت گذرنامه
میپردازيد ،درآمد سازمان سنجش از فروش کارت ثبتنام در آزمون سراسري و  )...و درآمدهاي حاصل
از جرائم و خسارات (جرائم رانندگی ،جريمه غايبان خدمت سربازي ،جرائم و خسارات محيط زيستی و
 )...و ساير میشوند .در جدول  3مبلغ هرکدام از بخشهاي منابع و مصارف دولت در اليحه بودجه امسال
مشخص شده است.
همانطور که گفتيم ،طرف مصارف عمومی دولت نيز سه بخش کلی دارد :هزينه (معروف به هزينههاي
جاري) ،عمرانی (معروف به هزينه عمرانی) و بازپرداخت ديون .در ادبيات بودجهاي ،مبالغی که صرف ايجاد
يك دارايی سرمايهاي جديد میشوند (عمرانی) ،هزينه طبقهبندي نمیشوند و به آنها تملك دارايي
سرمايهاي گفته میشود ،زيرا پولی که خرج شده براي به تملك درآوردن يا ايجاد يك دارايی سرمايهاي براي
کشور صرف میشود .از بازپرداخت بدهی و ديون (مثالً بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و امثالهم) نيز
به تملك دارايي مالي ياد میشود ،زيرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسويه
بدهیهاي خود ،دارايیهاي مالی در دست افراد ـ مانند اوراق مشارکت ـ را از دست آنها جمعآوري میکند.
تصوير کلی بودجه امسال را در جدول  3ببينيد.
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جدول  .3تصوير كلي منابع و مصارف عمومي در اليحه بودجه سال ( 1398برمبناي سقف پيش فرض 1بودجه)
منابع ()407
 ماليات شرکتها ()37

 ماليات دستمزد کارمندان دولتی ()7

 ماليات دستمزد کارکنان بخش خصوصی ()6
 ماليات مشاغل و اصناف ()10
مالياتها
()153

 ساير مالياتهاي بر درآمد ()2
 ماليات بر ثروت ()4
 ماليات بر واردات ()27

(هزار ميليارد تومان) (ارقام گرد شده است)

مصارف ()407
 حقوق و دستمزد ()95

 بازنشستگان و بخش ديگري از حقوق و دستمزد ()123

 استفاده از کاال و خدمات (مثل حق اجاره برخی ساختمانها ،هزينه آب و برق ادارات و )23( )...

 يارانه (غير از يارانه نقدي مثل يارانه خريد تضمينی گندم ،يارانه سود تسهيالت مسكن  ،شير و
)12( )...
 ساير ()67
نكته :يارانه نقدي 45.500تومانی جزو تراز جمع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت نيست ،بلكه

هزينه
 ماليات ارزشافزوده ()39
صرفاً در احكام بودجه در مورد آن ،براساس قانون هدفمندکردن يارانهها تصميمگيري میشود .در
(جاري)
واقع يك بودجه کوچك داخل بودجه ،اما بدون لحاظ شدن در جمع منابع و مصارف بودجه است.
 ماليات ارزشافزوده براي بهداشت و درمان ()10
()320
 ساير ماليات کاال و خدمات (ماليات سيگار ،عوارض خروج،
ارقام مربوط به قانون هدفمند کردن يارانهها باالخره پس از چندين سال به صورت شفاف در بودجه
نقل و انتقال خودرو و )11( )...
درج شده است .منابع اين بودجه کوچك 143 ،هزارتومان است که به خاطر افزايش قيمتهاي آب،

درآمدها
()208

 فروش خدمات و کاالهاي دولتی ()10

غيرماليات
()55

 حاصل از مالكيت دولت ()25
 جرائم و خسارات ()5
 ساير ()15

برق ،گاز ،بنزين و امثالهم بهدست آمده است .مصارف آن به دو بخش تقسيم می شود .بخش اول که
حدود  62هزار و پانصد تومان است شامل پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي (معادل  42هزار ميليارد
تومان) ،کمك به بخش سالمت  5هزار ميليارد ،پرداخت به افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستی
 7هزارميليارد ،يارانه نان  6هزار و ساير  2هزار ميليارد تومان است) .بخش دوم و بزرگتر يعنی حدود
 80هزارميلياردتومان هزينه توليد آب و برق و گاز و بنزين و ...عوارض مربوطه است.

فروش و واگذاري سرمايه ملی (عمدتاً نفت) ()148

ايجاد و تملك دارايی سرمايهاي (عمرانی) ()62

استقراض و ايجاد دين و امثالهم ()51

تسويه استقراض و ديون و امثالهم ()25

 .1بودجه  1398دو سقف يا دو سناريوي منابع و مصارف دارد .سقف اول يا پيشفرض كه در اين گزارش مبناي تحليل است ،بر مبناي منابع و مصارف معادل  407هزار ميليارد تومان تنظيم شده است و در
صورت افزايش درآمدها بيش از اين مقدار 40 ،هزارميليارد تومان تحت عنوان سقف دوم به منابع فعلي اضافه شده و براي مصارفي كه در جدول ( 21صفحه  346اليحه بودجه) فهرست شده است،
استفاده خواهد شد .از آنجاكه سقف اول يا پيشفرض بر مبناي فروضي كه تحقق آنها بعيد است تنظيم شده است (كه بخشي از آنها در اين گزارش بررسي شده است) ،بنابراين منابع سقف دوم به
احتمال زيا د محقق نخواهد شد ،مگر آنكه برداشت از صندوق توسعه افزايش يابد .با توجه به ماهيت بسياري از رديفهاي جدول  21كه عمال ا اجتناب ناپذير هستند (مانند هزينههاي دانشگاههاي علوم
پزشكي ،نظامي و بازپرداخت اوراق استقراضي) ،اين گمانه دور از انتظار به نظر نميرسد.
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واقعنمايي بودجهاي
براي اينكه به اهميت واقعنمايی بودجهاي پی برد ،بايد عكس آن يعنی مضرات واقعنما نبودن بودجه را
بررسی کرد .مهمترين مضرات واقعنما نبودن بودجه ،يعنی نمايش غيرواقعی درآمدها و هزينهها عبارتند از:
 مسئوالن ساير دستگاهها را به اشتباه میاندازد و آنها در تصميمگيريها ممكن است اشتباه
کنند،
 انتظارات از ساختار تصميمگيري ،اجرايی و تقنينی را براي تحرك و اصالحات ساختاري و بهبود
عملكرد کاهش داده و آن را به تعويق میاندازد (در واقع به عنوان ابزاري براي شانه خالی کردن از
اصالح عمل میکند)،
 بدنه اجرايي را به اشتباه میاندازد و آنها ممكن است تالش کافی بالقوه را انجام ندهند،
 مردم عادي را به اشتباه میاندازد و آنها ممكن است توقعات بودجهاي خارج از ظرفيت کشور
داشته و همكاري الزمه را نداشته باشند،
 افراد مطلع را نسبت به فرايند تهيه و تصويب و نظارت بر بودجه بدبين میکند،
 اعتبار بودجه به عنوان مهمترين برنامه ساليانه کشور که مطلوب مجلس است تضعيف میشود.
کشورها و مسئوالن آنها بسته به اهميت موارد فوق ،همچنين ميزان اهميت حاکميت قانون ،استقالل
قوا و قدرت نهادهاي نظارتی ،نسبت به تصميمگيري در مورد ميزان واقعنمايی بودجهاي اقدام میکنند.
پس از مطالعه اين بخش تالش کنيد چالش آفت نارگيل را حل کنيد.
كادر  .1چالش آفت نارگيل

موقعيتی را در نظر بگيريد که شما مسئول تنظيم بودجه کشور بودجستان هستيد .اين کشور که در
اقيانوس اطلس در ميان چندين جزيره متخاصم واقع شده است از محل فروش نارگيل اداره میشود .به
شما خبر میرسد که بخش قابل توجهی از درآمدهاي سال بعد ،به دليل آفت جديدي که به درختان
نارگيل آسيب میزند و علیرغم تالش وزير امور پرورش و فروش نارگيل ،محقق نخواهد شد .از اين
موضوع عده زياد ديگري نيز مطلع هستند ،اما در عين حال ،عيان کردن عمومی آن ممكن است وجهه
خوبی نداشته باشد.
در تنظيم بودجه چه میکنيد؟ در فوايد و مضرات هرکدام از راهكارهاي ممكن بحث کنيد.
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كسري داريم يا نه؟
کسري به خودي خود مشكل نيست ،بلكه به اين دليل نمايش آن يا نمايش ناقص آن مشكلزا تلقی
میشود كه نشاندهنده مشكلي ديگر است .به همين دليل ،عدم نمايش واقعبينانه درآمدها و مصارف
بودجهاي مثل آن میماند که پنل نمايشگر جلوي راننده را به دليل نمايش اشكال در موتور و ميزان
بنزين دستكاري کنند تا مقادير واقعی را نشان ندهد يا مقادير را برخالف واقع ،مطلوب نشان دهد يا
افراد بيرون خودرو تصور کنند اين خودرو با سرعت مناسبی در حال حرکت است.
به طور متعارف ،واقعنمايی بودجهاي ،شالوده اصلی اعتبار بودجهاي و سرِکاري نبودن بودجه تلقی
میشود و کشورها سعی میکنند در همين راستا ،در کنار پرهيز از اغراق در درآمدها يا کاهش غيرواقعی
هزينهها ،کسري را نيز به عنوان يكی از چهار قلم اصلی شاخصهاي بودجهاي (منابع ،مصارف ،کسري و
بدهی) اعالم کنند.
مروري بر اسناد بودجهاي چند کشور با سطوح توسعه اقتصادي مختلف از مناطق جغرافيايی مختلف
در اين زمينه میتواند مفيد باشد (جداول  4تا )6
جدول  .4كسري در سند اليحه بودجه اياالت متحده

مأخذ :دفتر بودجه کاخ سفيد.1

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf

1.
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جدول  .5كسري در اليحه بودجه عربستان سعودي

مأخذ :وزارت ماليه سعودي.1

جدول  .6كسري در اليحه بودجه جمهوري ماداگاسكار

مأخذ :وزارت اقتصاد و امورمالی ماداگاسكار.

2

اما ميزان کسري چطور حساب میشود؟ بياييد براي ملموس شدن مسئله در حساب و کتاب زندگی
خود دقت کنيم .اگر کسی در زندگی روزمره از ما بپرسد در دخلوخرج خود کسري داريد معموالً چگونه
جواب میدهيم؟ بياييد جوابهاي ممكن را مرور کنيم:
 کل منابع (شامل منابعی که میتوانم از فروش سرمايه و منزل بهدست آورم و مبالغ قرضهايی
که میتوانم انجام دهم) منهاي کل مخارج؛
 کل منابع (بجز مابهالتفاوت قرضهايی که میتوانم بگيرم و قرضهايی که بايد پس بدهم) منهاي
کل مخارج؛
 کل منابع (به غير از منابعی که از فروش خانه و ماشين زير پا میتوانم بهدست آورم و بهغير از
خالص قرضهايی که میتوانم بگيرم و قرضهايی که بايد پس بدهم) منهاي کل مخارج،
1.

https://www.mof.gov.sa/mediacenter/News/Pages/News_18122018.aspx
https://www.mof.gov.sa/en/mediacenter/News/Pages/News_18122018.aspx
2. http://www.mefb.gov.mg/textes_lois/PLFI2019/TOME_2.pdf
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در بودجه کشور نيز همين وضعيت برقرار است .يعنی بسته به اينكه چه تعريفی از کسري داشته
باشيم ،ممكن است اصالً کسري نداشته باشيم و يا مبالغ قابل توجهی کسري داشته باشيم .مخصوصاً
آنكه اگر در برآورد منابع ،بيشبرآورد هم داشته باشيم و مثالً فرض کنيم که قرار است سال بعد100 ،
تومان ماليات اخذ شود و در نهايت مثالً  90واحد اخذ شود يا برآورد شود.
براي همين منظور و با توجه به تعريفهاي مختلف از کسري ،ميزان کسري بودجه اليحه بودجه
سال  1398به شرح جدول  7است .شايان ذکر است که تمام اين شاخصها ،شاخصهاي اصطالحاً
«مشاهده شونده» يا «تيتر» بودجه هستند و براي درك واقعبينانهتر ،بايد اثر رونق و رکود از آنها حذف
شود يعنی در واقع ،منابع و مصارف بودجه به نسبت ظرفيت اقتصاد و روند بلندمدت و ...ديده شود (که
در حوصله اين گزارش نيست و عالقمندان میتوانند به پيوست مراجعه کنند).
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جدول  .7انواع مختلف كسري و برآورد آن براي بودجه سال ( 1398برمبناي سقف پيش فرض بودجه)
درصد از
عنوان

روش محاسبه

كسري

معادل

هزار ميليارد درصد از كل
تومان

درصد از GDP

«پپيشبيني
1

منابع عمومي خوشبينانه تحقق »
كل منابع عمومي

تراز شكلی کل منابع منهاي کل مصارف

تراز
عملياتی

3

تراز کلی

4

تراز اوليه

5

درآمدها منهاي هزينههاي جاري

کل منابع (شامل نفت ،بدون استقراض) منهاي کل مخارج
(شامل پرداخت بدهی قبلی)

-

صفر

صفر

صفر

(ارقام گرد شدهاند)

پيشبيني شده

2

مالحظات

سال آينده

صفر

اين رقم هميشه صفر است و نيازي به هنر خاصی
در تنظيم بودجه براي صفر کردن اين نوع کسري
نيست.

ماليات و ساير
درآمدها
(بجز نفت و
استقراض) منهاي
هزينههاي جاري

112

28

31

4

اين شاخص در دهههاي گذشته مورد توجه بوده
است و کم کم از اهميت آن کاسته شده است.

استقراض

51

13

14

2

ميزان استقراض را نشان میدهد

کل منابع (شامل نفت ،بدون استقراض) منهاي کل
استقراض  -مخارج
مخارج (شامل پرداخت بدهی قبلی ،بدون در نظر
بهره
گرفتن مخارج بهرهاي)

35

9

10

1

مهمترين کسري مورد استفاده در تحليلهاي
بودجهاي متعارف است .براي کشورهاي نفتی ،تراز
اوليه غيرنفتی هم بايد مورد توجه قرار گيرد.

 .1پيشبيني و محاسبات تحقيق براساس عدم تحقق  10درصدي درآمدهاي مالياتي و سي هزار ميليارد تومان عدم تحقق نفتي .اين فروض در مورد عدم تحقق ،با توجه به تجارب ساليان گذشته از عملكرد
مالياتي ،ركود احتمالي سال بعد و ميزان فروش نفت خوشبينانه تلقي مي شود.
 .2پيشبيني و محاسبات تحقيق براساس نرخ رشد منفي دو تا سهونيم درصد در سال .1398
3. Operating Balance
4. Overall Balance
5. Primary Balance
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درصد از
عنوان
كسري

روش محاسبه

معادل

هزار ميليارد درصد از كل
تومان

درصد از GDP

«پپيشبيني
1

منابع عمومي خوشبينانه تحقق »
كل منابع عمومي

تراز کلی کل منابع (بدون نفت ،بدون استقراض) منهاي کل
بدون نفت 1مخارج (شامل پرداخت قروض قبلی)

نفت  +خالص
استقراض

194

کل منابع (بدون نفت ،بدون استقراض) منهاي کل نفت  +خالص
تراز اوليه
 2مخارج (شامل پرداخت قروض قبلی ،بدون در نظر استقراض  -مخارج
بدون نفت
بهره
گرفتن مخارج بهرهاي)

178

کل منابع (شامل نفت ،بدون استقراض) منهاي استقراض +
کسري مجموع کل مخارج (شامل پرداخت قروض قبلی) و برداشت شده از
تكميل شده 3مبالغ اضافه برداشت شده از صندوقهاي صندوقهاي
فرابودجهاي
فرابودجهاي

78

کل منابع (بدون نفت و شامل برداشت از
نفت  +استقراض +
کسري صندوقهاي خارج بودجه ،بدون استقراض) منهاي
اضافه برداشت
تكميل شده مجموع کل مخارج (شامل پرداخت قروض قبلی) و
صندوقهاي خارج
غيرنفتی 4مبالغ اضافه برداشت شده از صندوقهاي
بودجه
فرابودجهاي (مثالً صندوق توسعه)

221

48

44

19

54

53

49

22

61

19

پيشبيني شده

2

مالحظات

سال آينده
8

7

3

9

تراز کلی مناسب تحليل کشورهاي نفتی

تراز اوليه مناسب تحليل کشورهاي نفتی

کسري جامع بودجه دولت مرکزي شامل منابع
اضافه برداشت شده از صندوقهاي فرابودجهاي

کسري جامع بودجه دولت مرکزي در کشورهاي
نفتی شامل منابع اضافه برداشت شده از
صندوقهاي فرابودجهاي

Non-oil Overall Balance
Non-oil Primary Balance
Augmented Deficit
Non-oil Augmented Deficit

1.
2.
3.
4.
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با توجه به جدول  7مالحظه میکنيم که اگر اقتصاد ما در بودجه بخواهد روي پاي خود
بايستد ،يعنی نفت نفروشد ،استقراض نكند و از صندوقهاي خارج از بودجه هم اضافه برداشت نكند،
عمالً تا نزديك  10درصد توليد ناخالص داخلي و معادل  60درصد منابع عمومي كسري دارد.
ضمن اينكه کسري مذکور خوشبينانه بوده و در سقف پيشفرض بودجه است يعنی با در نظر گرفتن
شرايط واقعبينانهتر از عملكرد مالياتی و در نظرگرفتن سقف دوم (که احتماالً به دليل ماهيت اجباري
بسياري از رديفهاي سقف دوم ،از جمله بازپرداخت اوراق استقراضی و هزينههاي دانشگاههاي علوم
پزشكی و نظامی ،با اضافه برداشت از منابع فرابودجهاي تكميل خواهد شد) ،اين کسري قابل افزايش
است .اين حجم از کسري غيرنفتی ،اهميت توجه به رفع آسيبپذيري بودجه کشور در مقابل تالطمهاي
نفتی و ضرورت اصالحات در محدوده وظايف دولت را نشان میدهد.
نفت و مهندسي معكوس بودجه
آقاي ابومحمّد مُشرفالدين مُصلح بن عبداهلل بن مشرّف (به زبان ساده ،سعدي) شاعر و نويسنده
شيرينسخن میفرمايد:
چو دخلت نيست ،خرج آهستهتر کن
اگر باران به کوهستان نبارد

که میگويند مالحان سرودي
به سالی دجله گردد ،خشكرودي

اگرچه منطق اقتصادي بودجهريزي اقتضا میکند که در هنگام رکود ،بودجه به کمك اقتصاد بيايد و
رونقافزايی کند ،اما بر مبناي همان منطق ،اين رونقافزايی بايد بر مبناي منابعی باشد که «از لحاظ اقتصادي
سالم و دردسترس» باشند و به قول معروف دردي بر دردهاي کنونی اضافه نكنند .به همين دليل هم هست
که بنابر هنجارهاي پذيرفته شده بودجهريزي ،در هنگام تدوين بودجه ابتدا بايد «منابع در دسترس»
محاسبه شوند (اين منابع میتواند شامل درآمدها متناسب با ظرفيت اقتصاد باشد ،فروش بخشی از سرمايه
به طوري که براي آيندگان هم چيزي بماند و نيز حداکثر ميزان استقراضی که پايداري بودجه و اقتصاد را
به هم نزند باشد) و سپس برمبناي اين منابع در دسترس ،مخارج و مصارف تنظيم شود .اصوالً به همين
دليل ،يعنی مقدم بودن منابع بر مصارف هست که بودجه ،بعضی وقتها سفت میشود و انعطاف خود را از
دست میدهد .يعنی منابع دردسترس و سالم به اندازه کافی موجود نيست و در نتيجه ،امكان «مصارف
مطلوب» (اعم از مصارف ضروري يا مصارف براي تحريك رونق و )...از بودجه سلب میشود.
حال تصور کنيد بودجه يك کشور به صورت معكوس تدوين شود يعنی اول مصارف حساب شود و
سپس براساس اين مصارف ،منابع برآورد شود .نتيجه اين میشود که يا برخی منابع بيش از حد الزم
استفاده میشود (مثالً منبع طبيعی بيشتر از سهم منطقی و متعارف نسل فعلی برداشت شود ،ماليات
بيش از توان توليد گرفته شود و يا بدهی بيش از توان بازپس دادن آن ايجاد شود) و يا اگر اينها هم
نباشد ،ارقام منابع بر روي کاغذ و به طور صوري «باد شوند».
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مثال بارز مهندسی معكوس بودجه در برخی کشورهاي همسايه صادرکننده نفت ،تعيين قيمت نفت
در بودجه براساس اين روش است ،يعنی در برخی سالها مالحظه شده است که قيمت نفت را طوري
در نظر میگيرند که کفاف سمت مصارف را بدهد ،در حالی که اصوالً قيمت نفت دربازار جهانی تعيين
میشود و دردست يك کشور خاص نيست.
حاال که بحث به اينجا رسيده بياييد وضعيت نفت در بودجه ايران را هم ببينيم:
ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه (اعم از نرخ تبديل دالر به ريال ،حجم صادرات و )...
در بودجه ذکر نمیشود و بايد آن را برآورد کرد .براساس محاسبه ما ،در اليحه بودجه سال  1398قيمت
هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي حدود  54دالر ،متوسط نرخ برابري دالر حدود  6000تومان

1

(براي كاالهاي اساسي حدود  4200و براي سايركاالها حدود  8000تومان) ،صادرات نفت حدود
 1.635ميليون بشكه در روز 2و صادرات گاز طبيعي حدود3/4ميليارد دالر فرض شده است.
سرجمع منابع نفت در بودجه نيز بيش از  142هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
شايسته ذکر است که درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به چهار جا تعلق میگيرد :بودجه،
صندوق توسعه ملی ،شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز .کل منابع حاصل از نفت در سال  1398حدود
 35/5ميليارد دالر است که سهم هر کدام از چهار قلم گفته شده عبارت است از:
 سهم بودجه عمومی 23/75 :ميليارد دالر (معادل  142هزار ميليارد تومان در دو رديف
 210101و )21009
 سهم صندوق توسعه ملی 6/59 :ميليارد دالر
 سهم شرکت نفت 4/65 :ميليارد دالر
 سهم شرکت گاز 0/51 :ميليارد دالر.
هر دالر کاهش قيمت نفت در سال آينده ،سبب کاهش بيش از  2/4هزار ميليارد تومان منابع بودجه
خواهد شد.
وابستگی بودجه به نفت در اليحه بودجه سال  ،1398حدود  35درصد خواهد بود .البته بايد توجه
داشت که اين نسبت کمتر از ميزان واقعی است ،زيرا منابع غيرنفتی اليحه در عمل خوشبينانه برآورد
شده و تحقق کامل آن بعيد است.

 .1متوسط تقريبي نرخ دالر براي تأمين كاالهاي اساسي با دالر  4200تومان و ساير كاالها با دالري كه در سامانه نيما تعيين
ميشود .بسته به تغيير فروض ديگر مرتبط با نفت ،اين متوسط ميتواند افزايش يا كاهش پيدا كند و متعادل شود.
 .2يك ميليونونيم بشکه در روز مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازی و  135هزار بشکه در روز فروش ميعانات گازي به
پتروشيمیها
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جدول  .8درصد وابستگي بودجه به نفت
عنوان

عملكرد

عملكرد

عملكرد

عملكرد

عملكرد

قانون

قانون

اليحه

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

حداقل درصد
وابستگی به
نفت

40/0

42/4

36/8

35/1

27/3

35

33/3

35

اما صبر کنيد ،قضيه به اين جا ختم نمیشود .چه بسا روايت اصلی قضيه اساساً شروع نشده باشد که
تمام بشود .در واقع ،اگر تصور کنيم که رقم صادرات نفت به احتمال زياد مثالً بين  1تا  1/2ميليون بشكه
در روز – آنهم اگر همه اين رقم محقق يا به طور مناســبی تهاتر شــود و تخفيفی هم در کار نباشــد -
خواهد بود ،نتيجه اين خواهد شـد که تمام محاسـبات فوق بايد ناديده گرفته شـوند و محاسـبات ديگري
انجام شود .تازه اين با اين فرض است که قيمت نفت در همان حدود  54دالر در بشكه باقی بماند.
#هشتگ_ بودجه
در اين بخش به توضيح برخی موارد که ممكن است در شبكههاي اجتماعی يا در تاکسی و مترو و در
گفتگوهاي روزمره به آن برخورد کرده باشيد پرداخته شده است.
#ارز_ بودجهاي
اينكه آيا ارز سال آينده در بودجه تعيين میشود يا نه و به طور کلی نرخ تسعير 1ارز در بودجه (يعنی
همان نرخی که براي تبديل دالر به ريال در نظر گرفته میشود) از قديمااليام محل بحث بوده است .اما
واقعيت چيست و منطقاً چه بايد باشد و در بودجه امسال وضعيت از چه قرار است؟
براي شروع بحث از يك مثال شروع میکنيم .تصور کنيد در يك دنياي بدون ارز و نرخ ارز زندگی
میکنيم که واحد پول همه کشورهاي دنيا ،يك پول خاص به اسم چندرغاز 2است .اين کشورها ،کاالهاي
توليدي خود را که از قضا يك کاال بيشتر نيست و آن هم گوشت غاز است ،به همديگر میفروشند و
چندرغاز مبادله میکنند .همچنين فرض کنيد کشورها ،پولهاي دريافتی خود را در بانكهاي کشورشان
که براي هر چندرغاز سپرده ،يكدهم چندرغاز سود میدهد ،نگهداري میکنند .همچنين فرض کنيد
بودجه تمام کشورها هم براساس همين چندرغازهاي فروخته شده بابت گوشت غاز تهيه میشود.

س ْعر» به معنای قيمت و نرخ جدا شده و به معنای تعيين نرخ است (جوهری ،ابونصر ،صحاح،
 .1تسعير از نظر لغوی از واژه « ِ
به کوشش احمد عبدالغفور عطار ،ذیل سعر ،قاهره1376 ،ق19۵6/م).
 .2چندرغاز [ .چ ِ ِد ] (اِمرکب ) شندرغاز .پولی بسيار کم ،پول اندک ،نقدینه ناقابل ،تنخواهی سخت اندک ،پولی بسيار ناچيز،
وجه اندک( .لغتنامه دهخدا)
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حاال دو وضعيت يا به قول معروف سناريو را متصور شويد:


تصور کنيد يكی از کشورها به نام غازستان سفلی بخواهد ،قيمت گوشت غاز در کشور خود را

پايينتر بياورد.


تصور کنيد يكی ديگر از کشورها به نام غازستان عليا بخواهد ،نرخ سود بيشتري بابت

چندرغازهاي سپردهگذاري شده در بانكهاي خود به سپردهگذاران بدهد.
چه اتفاقی میافتد؟


در حالت اول ،مردم کشورهاي ديگر چون میتوانند با مصرف گوشت توليدي غازستان سفلی،

نهايت استفاده را از قدرت خريد پولشان داشته باشند ،طالب گوشت غازهاي کشور غازستان سفلی
میشوند و صادرات گوشت غاز از آنجا و نيز واردات بقيه از آنجا زياد میشود .در نتيجه پول از کشورهاي
ديگر به سمت غازستان سفلی حرکت میکند و وضعيت درآمد و صادرات و بودجه آن کشور هم بهتر
میشود .با ادامه اين وضعيت ،کشورهاي ديگر که دچار مشكل شدهاند ،ناچار گوشت غازهاي خود را
پايين میآورند تا جلوي اين وضعيت را بگيرند .در ادامه و با رقابت قيمت بين کشورها ،قيمت گوشت
غاز در آنها يكسان میشود.


در حالت دوم ،ساکنان کشورهاي ديگر که متوجه نرخ سود باال در غازستان سفلی میشوند،

سپردههاي خود را از بانكهاي کشورهاي خود خارج میکنند و به غازستان عليا میآورند .در نتيجه پول
از کشورهاي ديگر به سمت غازستان عليا حرکت میکند و وضعيت اقتصاد و بودجه آن کشور بهتر
میشود .با ادامه اين وضعيت ،کشورهاي ديگر که دچار مشكل میشوند ،ناچار نرخ سود سپرده بانكهاي
خود را باال میبرند تا جلوي اين وضعيت را بگيرند .در ادامه و با رقابت نرخ سود بين کشورها ،اين نرخ
در همه کشورها يكسان میشود.
در اقتصاد به فرايند منتهی به حالت اول ،اصطالحاً «آربيتراژ کااليی» و به فرايند منتهی به حالت
دوم ،اصطالحاً «آربيتراژ در بازارهاي مالی» گفته میشود .آربيتراژ يعنی بهره گرفتن از تفاوت قيمت بين
دو يا چند بازار براي کسب نفع.
حاال فرض کنيد کشورها پس از مدتی تصميم میگيرند به جاي يك واحد پولی يكسان براي همه،
واحد پولی مخصوص به خود داشته باشند و در نتيجه چند واحد مختلف پول مثل چندرغاز غازستان
سفلی ،چندرغاز غازستان عليا ،چندرغاز غازستان شرقی ،چندرغاز غازستان غربی و  ...ايجاد میشود .از
اينجاست که نرخ ارز معنا پيدا میکند .يعنی کشورها پول همديگر را با چند واحد پول کشورهاي ديگر
مبادله میکنند .حاال به اين فكر کنيد که براي دو حالت گفته شده در باال چه اتفاقی رخ میدهد؟
پاسخ اين است که اساس فرايند ،همان اتفاق قبلی است يعنی ،نرخ ارز هرچه باشد ،در نهايت
کشورها براي جلوگيري از نفع بري يك کشور خاص ،وارد رقابت قدرت خريدي يا بهرهاي با آن کشور
شده و نرخ ارز را طوري تنظيم میکنند که هيچ کشوري برنده مسابقه صادراتی و يا برنده جذب سپردهها
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نباشد .در اقتصاد ،اسم روش اول تعيين نرخ ارز (يعنی نرخ ارز مبتنی بر آربيتراژ کااليی) را تعيين ارز
مبتنی بر برابري قدرت خريد 1گذاشتهاند و اسم روش دوم (يعنی نرخ ارز مبتنی بر آربيتراژ در بازارهاي
مالی) را هم تعيين ارز مبتنی بر برابري بدون پوشش بهره 2میگويند.3
از دو مثال فوق به روشنی مشخص میشود که وضعيت بودجه ،تابعي از نرخ ارز در كشورهاست
و نه تعيينكننده آن.
حاال تصور کنيد در يك کشور خاص ،مسئوالن آن کشور بخواهند نرخ ارز (که معيار ارزيابی قيمت در
داخل نسبت به خارج است) را با توجه به بودجه آن کشور تعيين کنند! چه اتفاقی میافتد؟ مثالً فرض
کنيد مسئولين غازستان غربی بخواهند نرخ ارز کشورشان را به جاي دو مالحظه فوق (مالحظه صادراتی و
مالحظه بازارهاي مالی) براساس بودجه تعيين کنند .يعنی در روزگاري که بودجه کشور ،کمبود منابع
درآمدي دارد ،تصميم بگيرند غازهاي صادراتی دولت را (بيشتر غازها را مردم و بخشی از غازها را هم دولت
میفروشد) گرانتر حساب کنند تا چاه بودجه دولت پر شود .براي اين کار ،دولت تصميم میگيرد نرخ ارز
را باال ببرد يعنی هر غاز صادراتی را به جاي يكدهم چندرغاز ،دودهم چندرغاز حساب کند و به بودجهاش
بريزد .با اين کار ،مشكل دولت رفع میشود ،اما همزمان نتيجه اين میشود که:
چون نرخ ارز براي کل اقتصاد است و نه فقط غازهاي دولت ،بنابراين غازهاي بخش مردمی هم گرانتر
حساب میشوند و در نتيجه در بازارهاي ديگر براي آنها مشتري پيدا نمیشود .همچنين ،چون غازهاي
کشورهاي همسايه ،همچنان با يكدهم چندرغاز قيمتگذاري میشوند ،بنابراين براي مردم غازستان غربی
بهتر است که غاز همسايه را بخرند و حتی مرغ همسايه را هم معادل غاز خودي دانسته و مصرف کنند تا
قدرت خريد بيشتري با پول توي جيبشان داشته باشند .در نتيجه پس از مدتی ،واردات غاز به کشور زياد
شده و توليدکنندههاي غاز داخلی ورشكست میشوند .از طرف ديگر ،چون پولی که در بانكهاي داخلی با
نرخ ارز دودهم چندرغاز سپردهگذاري شده است ،موقعی که تبديل به پول همسايه میشود ارزش آن
معادل يكدهم چندرغاز میشود ،ارزش کمتري پيدا میکند .بنابراين ،رغبت به سپردهگذاري در بانكهاي
داخلی هم کمتر میشود و عدهاي ممكن است به اين فكر کنند که پولهاي خود را از غازستان غربی خارج
کرده و در بانكهاي غازستانهاي مجاور نگهداري کنند .در نتيجه منابع بانكهاي غازستان غربی به ارائه
تسهيالت به مردم و توليدکنندگان غاز آن کشور هم کمتر میشود.
خالصه آنكه ،به همين سادگی ،حساب و کتاب بودجهاي نرخ ارز که در واقع نوع غيرمتعارف تعيين
نرخ است (به اين حالت غيرمتعارف که سياست بودجهاي ،سياست ارزي را منحرف میکند ،اصطالحاً
تسلط مالي دولت براي تعيين نرخ ارز گفته میشود) ،میتواند کل حساب و کتاب بخش مردمی و
)1. PPP (Purchasing Power Parity
)2. UIP (Uncovered Interest Parity
 .3البته در دنياي واقعي ،چون شرايط كشورها مثل هم نيست ،متغيرهاي ديگري نيز مانند تورم ،بهرهوري نيروي كار ،ريسك
در بازارهاي مختلف ،موانع تجاري و  ...هم براي تكميل و دقيقتر شدن محاسبات در اين روشها اضافه ميشود.
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اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار دهد .به همين دليل گفته میشود که ،دولتها حق ندارند براي
پركردن جيب خود و كارمندانشان ،محاسبات اقتصاد و مردم را به هم بريزند.
مثالهاي فوق ،حالت به شدت ساده شدهاي است از نظريه اقتصادي آنچه عمالً در بازارهاي مالی و
ارز و کاال میگذرد و تصحيح برخی تصورات نسبت به اين سازوکار .اما در ايران چه اتفاقي ميافتد؟
اوالً میدانيم که نرخ ارز بودجه ،رقمي نيست كه در بودجه مشخصاً نوشته شده يا به آن
اشاره شود .نرخ ارز بودجهاي صرفاً رقمی نانوشته است که محاسبات درآمدي نفتی دولت براساس آن
صورت میگيرد .يعنی دولت فرض میکند که با چه نرخ ارزي میتواند با احتساب رقم مشخصی از فروش
نفت به دالر ،مقدار ريالی خاصی را حاصل کند .آنچه در بودجه نوشته میشود فقط رقم نهايی ريالی
حاصل از فروش نفت است و فرض دولت براي نرخ ارز نوشته نمیشود .اگرچه با کمی حساب و کتاب و
مهندسی معكوس ،مثالً با دانستن مقدار بشكه نفت فروشی ،میتواند حدس زد دولت در بودجهاش ،چه
نرخی را براي تبديل دالر به ريال فرض کرده است.
ثانياً طبق تجربه ساليان متعدد ،نرخ ارز بودجه نشاندهنده هيچ چيزي در بازار آزاد نيست.
يعنی مثالً نرخ ارز بودجه ممكن است هزار تومان باشد ،اما نرخ ارز بازار  3000تومان .يا نرخ ارز بودجه
 5000تومان باشد و نرخ ارز بازار در آن سال  10000تومان .اساساً نرخ ارز براساس متغيرهاي مختلفی از
جمله ميزان صادرات و واردات تمام کاالهاي مصرفی و توليدي در اقتصاد ،ميزان ذخاير بانك مرکزي،
سيستم ارزي حاکم بر کشور ،تورم در کشور داخلی و کشورهاي طرف تجارت ،بهرهوري فنی و انسانی در
کشور ،دسترسی به ارز صادراتی و ...تعيين میشود و ارز کاالي صادراتیِ بودجه فقط يك بخش از آن است.
به عبارت ديگر ،دولت صرفاً ممكن است به تصور ارسال سيگنال آرامشبخش به بازار نرخ خاصی را براي
دالر فرض کند (يعنی به بازار بگويد که من با نصف قيمت ارز بازار هم میتوانم خرج خودم را دربياورم).
ثالثاً در عين حال ،تجربه نشان داده است که در سالهايي كه كشور با محدوديت ارزي مواجه
شده است ،نرخ ارز بودجه هم افزايش يافته است .يعنی در سالی که مثالً تحريم داشتهايم نرخ ارز
از هزار و دويست تومان به نزديك دو هزارو پانصد تومان و يا از سه و هزار و پانصد تومان به نزديك دو
برابر آن افزايش يافته است.
نتيجه آنكه اگرچه نرخ ارز بودجه نشاندهنده نرخ بازار نيست ،اما دولتها در هنگام
محدوديت ارزي ،پس از افزايش نرخ ارز اتفاق افتاده در بازار ،در هنگام تنظيم اليحه بودجه
سال آينده مقداري به نرخ جديد افزايش يافته نزديك ميشوند.
به بيان ديگر ،معموالً رابطه نرخ ارز بودجه و نرخ ارز بازار ،اصطالحاً پسيني است نه پيشينی .يعنی
مثالً در سالهايی که به علت کاهش قيمت نفت يا کاهش فروش نفت (در نتيجه تحريم و رکود جهانی)،
ورود دالر به کشور کاهش پيدا میکند يا به دليل افزايش نقدينگی (معموالً ناشی از تأمين کسري بودجه
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از محل سيستم بانكی يا بانك مرکزي) تعادل تقاضا و عرضه ارز به هم میخورد:
 اول محدوديت ارزي ايجاد میشود،
 سپس نرخ ارز بازار افزايش میيابد.
 در نهايت ،دولت نرخ ارز در اليحه بودجه سال بعد را  -چه به خاطر تأمين مخارج خود و چه
به خاطر نزديك شدن به نرخ ارز بازار (آنچه يكسان شدن نرخ ارز ناميده میشود)  -به اندازه کسري از
رقمی که قبالً افزايش يافته است ،افزايش میدهد.
اگرچه دولتها معموالً تمايل دارند که اين افزايش را صرفاً با هدف دوم (به خاطر جلوگيري از
مفاسد دو نرخی بودن) اعالم کنند ،اما تاريخ شفاهی مذاکرات بودجهاي در دولتها و مجلسهاي مختلف
نشان میدهد که اگرچه مالحظه دوم وجود دارد و نقش مهمی هم در تعيين نرخ ارز بودجه دارد ،اما در
واقعيت ،مالحظه اول نيز بیتأثير نيست.
حاال به بودجه امسال نگاه کنيم .دولت متوسط نرخ ارز در بودجه امسال را نزديك  6هزار تومان
وارد کرده است ( 4200براي کاالهاي اساسی و نزديك  8000براي بقيه کاالها) .اين يعنی اينكه:
با توجه به فروض دولت براي مقدار فروش نفت ،نرخ ارز متوسط نزديك  6هزار تومان ،کار دولت و
کارمندانش در سال آينده را تاحدودي راه میاندازد .اما اين رقم به هيچ وجه نشاندهنده رقم ارز در سال
آينده نيست ،چرا که آن رقم میتواند  7هزار تومان 10 ،هزارتومان و يا حتی بيشتر باشد.
سؤالی که مطرح میشود اينكه اگر مثالً نرخ ارز بودجه ،به جاي نزديك  6هزار تومان 3 ،هزار تومان
در نظر گرفته میشد چه اتفاقی میافتد و يا  8هزارتومان يا  12هزارتومان؟
پاسخ اين است که اين موضوع ،يك مسئله مخلوط سياستی 1است .يعنی دولت بايد بين انتخابهاي
مختلف در هر حالت سبك و سنگين کند تا ببينيد کداميك در نهايت به نفع اقتصاد است .مثالً:


ممكن است يك گزينه اين باشد که نرخ ارز مفروض بودجه را چرا سه هزار تومان يا حتی هزار

تومان نگيرد؟ البته که اين کار ممكن است ،اما دولت ناچار میشود از طرف ديگر براي پر کردن شكاف
درآمدي ايجاد شده ،استقراض کند .اگر اين استقراض از بانك مرکزي باشد که تورم سنگين بهوجود
خواهد آورد (از جيب مردم خواهد رفت) و اگر از خود مردم باشد (با انتشار اوراق مشارکت) مجدداً بابت
بازپرداخت اصل و سود اوراق در سالهاي آتی بايد از جيب بودجه (درواقع جيب مردم) بردارد و همان
از جيب برداشتن را نيز به نوع ديگر (مثالً با استقراض مجدد يا افزايش قيمت خدماتی که ارائه میدهد
و )...جبران کند.


ممكن است يك گزينه اين باشد که چرا  10هزار تومان و حتی  15هزارتومان نباشد .اين طور

که هم کسري مزمن بودجههاي دولت رفع میشود و دولت را از استقراض از طريق انتشار اوراق قرضه
Policy Mix

1
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و ...بینياز میکند و هم منابع کافی براي کارهاي ديگر پيش میآيد .پاسخ اين است که اگر اين افزايش
نرخ ارز ،از مسير افزايش قيمت کاالهاي واسطه و وارداتی به تورم و پشتبند آن به افزايش دستمزدها و
در نتيجه افزايش مصارف دولت و ...دامن بزند چه؟
به نظر میرسد ،دولت با محاسبات خود به اين نتيجه رسيده که نرخ متوسط نزديك به  6هزار
تومان در بودجه امسال ،نرخ تعادلی هست يعنی هم براي مخارج بودجهاي دولت کافی است ،هم سيگنال
مناسبی براي بازار بهشمار میرود و هم اينكه باعث افزايش مضاعف تورم بيش از اين نخواهد شد .اما
مهمتر از همه اينكه ،اين نرخ ،همچنان که ديديم ،به هيچ وجه نشاندهنده نرخ ارز در سال آينده نيست
و گمانهزنیها در اين مورد ،منطقاً و نيز بنا بر تجربه ،صحت ندارد.
#شركتهاي بزرگ ،نظارتهاي كوچك
همانطور که در بخشهاي قبلی اين گزارش گفته شد ،نزديك دوسوم بودجه ،مربوط به بودجه
شرکتهاي دولتی است (برخی از اين شرکتها نام شرکت بر خود ندارند ،اما ساختار شرکتی دارند و
مانند شرکتها اداره میشوند مانند سازمان هدفمندکردن يارانهها) که در مجلس بررسی نمیشود .البته
جنس اين بخش از بودجه از جنس بودجه دستگاهها نيست ،زيرا در واقع عمدتاً دخلوخرج يك سري
مغازه بزرگ دولتی هستند که با پرداخت ماليات و بخشی از سود خود به دولت مدد میرسانند (و بعضی
هم که زيانده هستند از دولت کمكزيان میگيرند) و بنابراين بودجه آنها قابل جمع بستن با بودجه
دستگاههاي دولتی نيست .اما اين بحث يعنی همسنخ نبودن بودجه دستگاههاي دولت (ادارات) با بودجه
مغازههاي دولت (شرکتها) ،دليل نمیشود که بودجه آنها نيز اساساً بررسی نشود.
مگر نه اينكه اين شرکتها هم متعلق به عموم مردم هستند 1و مگر نه اينكه بودجهاي که مجلس
بررسی میکند عنوان «بودجه کل کشور» را يدك میکشد و نه بودجه دستگاههاي دولتی و حتی دولت
را؟ پس دليل اين عدم بررسی چيست؟
بياييد چند قدم به عقب برگرديم و نقشه هوايی بخش عمومی (هر آنچه خصوصی نيست) را بررسی
کنيم .طبق استانداردهاي جهانی ،حيطه بخش عمومی شامل نمودار  1است.

 .1بنا به تعريف ،سهم دولت در اين شركتها ،باالي  ۵0درصد است.
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نمودار  .1حيطه بخش عمومي
بودجه دولت مركزي
صندوق هاي بازنشستگي

دولت مركزي

فرايندها و صندوق هاي
فرابودجه اي

دولت هاي محلي

دولت عمومي

بخش عمومي

بانك مركزي
بانك ها و ساير
مؤسسات مالي عمومي

شركت هاي سپرده
پذير عمومي
ساير شركت هاي مالي
عمومي

شركت هاي مالي
عمومي
شركت هاي غيرمالي
عمومي

شركت هاي عمومي

با تطبيق نمودار فوق بر بودجه کل کشور ،مشخص میشود که فقط کادرهاي رنگی شده در نمودار
فوق در بررسی بودجهاي که عنوان بودجه کل کشور را دارد بررسی میشود و بقيه بخشها يا اساساً در
بررسی بودجه کل کشور (نه دولت) نيست (چه در زمان بررسی بودجه در دولت و چه در زمان بررسی
در مجلس) و يا هست (مثل بودجه شرکتهاي دولتی) و بررسی نمیشود .به عنوان مثال ،بودجه
شرکتهاي دولتی در پيوست مربوطه به مجلس ارائه میشود ،اما عمدتاً بررسی نمیشود و يا بودجه
مربوط به نهادهاي عمومی غيردولتی و شرکتهاي آنها اساساً در «بودجه کل کشور» وجود ندارد (طبق
قانون ،اين بخش و شرکتهاي مربوطه جزء بخش دولتی محسوب نمیشوند ،اما براساس منطق
کشورداري و به دليل عمومی بودن آنها و به اين دليل که مردم از طريق نمايندگان خود بايد در تمام
امور از جمله امور عمومی کشور نظارت داشته باشند ،مجلس بايد در جريان بررسی بودجه کل کشور و
يا در زمان مشخص ديگر ،به بودجه آنها رسيدگی کند).
اما چرا بودجه شرکتهاي دولتی در مجلس بررسی نمیشود و آثار و عواقب آن چيست؟
اين مسئله داليل متعدد دارد از جمله آنكه:
 دستگاههاي دولتی (وزارتخانهها و ذيل آنها) از نظر تشكيالتی تابع وزير يا باالترين مقام اجرايی
هستند ،اما شرکتهاي دولتی از نظر تشكيالتی و صورتهاي مالی تابع تصميمات مجمع عمومی خود
هستند .مجمع شرکتها ،بودجه مصوب خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تأييد ارسال میکنند و
سازمان برنامه نيز (غالباً بدون بررسی کافی) آنها را به مجلس براي تصويب ارسال میکند .ارقام درآمد و
هزينه اين شرکتها عمدتاً تابع هزينه توليد و قيمت کاالهايی است که توليد میکنند و چون اين درآمدها
و هزينهها به صورت روزمره تغيير میکنند ،لذا نمیتوان در يك نقطه زمانی براي يكسال ،ارقام درآمد
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و هزينه را به صورت دقيق تعين و تصويب کرد .لذا به صورت طبيعی ،ارقام آنها دائماً در حال تغيير است
و تصويب بودجه آنها مانند تصويب بودجه يك اداره دولتی معنادار نيست.
 دستگاههاي دولتی براساس سيستم حسابداري دولتی اداره میشوند ،اما شرکتهاي دولتی
براساس حسابداري بازرگانی فعاليت میکنند،
 دستگاههاي دولتی تابع قانونی به نام قانون محاسبات عمومی هستند ،اما شرکتهاي دولتی تابع
قانون تجارت و مقررات مالی و معامالتی مصوب خودشان هستند (مگر آن دسته از مقرراتی که در قانون
براي شرکتهاي دولتی در نظر گرفته شود و)...
 تأمين هزينههاي دستگاهها معموالً از محل بودجه دولت است ،در حالی که تأمين هزينه شرکتها،
به غير از کمك زيانی که برخی شرکتهاي زيانده ميگيرند ،از محل فروش کاالها و خدمات يا اصطالحاً
کاسبی است (در حالی که دستگاههاي دولتی عمدتاً در حوزه وظايف حاکميتی دولت فعاليت میکنند،
شرکتهاي دولتی بنگاهداري میکنند).
اما مهمترين دليل عدم بررسی بودجه شرکتهاي دولتی اين است که اصوالً معيارهاي بررسی
بودجه شرکتها بايد متفاوت از معيارهاي دستگاههاي دولتی مانند وزارتخانهها باشد .هدف ادارات دولتی
مانند آموزش و پرورش (مدارس) ،بهداشت و درمان (بيمارستانها) و ...خدماترسانی به مردم است،
درحالی که هدف اين شرکتها يا ارائه تسهيالت عمومی (مانند آب و برق و گاز) يا توليد انواع کاالها
است .بنابراين معيار خوب کارکردن آنها ،حداقل بودن هزينه توليد يا براي برخی ميزان سودآوري است.
بنابراين براي بررسی هر شرکت بايد به داليل ايجاد آن شرکت و مالكهايی مانند هزينه توليد يا ميزان
سود و غيره نگاه کرد .تعيين اين معيارها و بررسی آنها در مدت زمان تهيه و بررسی بودجه ساليانه
امكانپذير نيست و اصوالً در طول سال بايد چنين بررسیها و نظارتهايی انجام شود.
حاال سؤالی که پيش میآيد آنكه عدم بررسی بودجه اين شرکتها در طول سال چه مشكالت و
آسيبهايی میتواند به دنبال داشته باشد .به طور خاص اينكه اين شرکتها يا سودده هستند و يا زيانده
هستند .بايد مشخص شود چرا اين شرکتها نمیتوانند بيش از سود فعلی ،عايد بودجه دولت کنند (سود
سهام دولت در اين شرکتها تا چه حد منطقی است) و يا اگر کمكزيان میگيرند (بعضی شرکتها
سالهاست کمكزيان میگيرند) به چه دليل است (دليل مديريتی دارد؟ به دليل فساد است؟ ادامه
فعاليت شرکت ضرورتی ندارد و .)...
خبر خوب اينكه پس از سالها (در واقع دههها) و براي شروع کار ،در جريان مطالعات و بررسیهاي
مقدماتی کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اليحه بودجه سال  ،1398از  15شرکت بزرگ (شامل
شرکت ملی نفت ،شرکت ملی گاز ،شرکت پااليش و پخش فراوردههاي نفتی ،سازمان هدفمندکردن
يارانهها ،توانير ،شرکت پشتيبانی امور دام کشور ،بيمه سالمت ،بانك مرکزي ،بانك ملت ،بانك مسكن
و )...درخواست شد برخی اطالعات مورد نياز اين کميسيون را جهت بررسی به اين کميسيون ارسال
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کنند و به دنبال آن برخی شرکتها در اين جلسات حاضر شده و اقدام به ارائه اطالعات و بحث و بررسی
در مورد کيفيت اداره اين شرکتها کردند .اما خبر بد اينكه ،در همين جلسات نيز برخی شرکتها حاضر
به حضور و يا ارائه اطالعات کافی نشدند.
به نظر میرسد با روند ايجاد شده و مطالبه شكل گرفته و نيز تسريع ناگزير اقدامات معطوف به
اصالحات ساختاري در دوران کنونی ،روند بررسی بودجه شرکتهاي دولتی در مجلس ،در سالهاي آتی
شدت بيشتري پيدا خواهد کرد.
#بچه_پولداري_بهوقت_بيپولي
در کتاب حكايات روزگاران ديرين آمده است که در گذشتههاي نه چندان دور ،کاسبی نيكومرام و
خوشخلق در بازار زعفرانفروشان ،حجرهاي داشت و از محل کاسبی پرونق خود ،به مال و منالی رسيده
بود .آوردهاند که حاجیِ نيكومرام قصه ما ،پسري داشت که از دار و ندار دنيا ،فقط يك هنر داشت و آن
هنر هم نبود جز بهرهمندي از کيسه حاجی.
روزها به همين منوال میگذشت و حاجی در فكر تالش و تدبير براي افزايش رونق در کسب و کار
خود و پسرحاجی در فكر بهرهمندي بيشتر از اموال پدر.
تا اينكه به ناگاه ،آفتی در زعفران افتاد و برداشت و فروش اندك شد و دخل صنف زعفران ،اندكتر.
اما بشنويد از حال و روز پسرحاجی ،که در حالی که حاجی نيكومرام در قناعت و تالش براي برگرداندن
رونق به کار و کسب خود بود ،پسرش از کيسه خالیِ دخل زعفران حجره پدر ،در حال سفرهداري و
سياحی با دوستان و رفقا.
القصه ...مخارجِ پسرحاجی از دخل زعفران پيشی گرفت و سفتهها به ديوار و طلبكاران به صف .تا
اينكه چند هفته بعد ،مأموران نظميه و عدليه پسرحاجی را با خود بردند و حاجی از غصه پسر ،ريق
رحمت سر کشيد و به ديار فانی شتافت.
از آن روز ،قصه بچه پولدار بازيِ پسرحاجی ،نقل هر محفلی شد که بچه پولداري به وقت بیپولی،
اگر در توان نباشد و با حساب و کتاب حال و آينده نخواند ،رسوايی به بار میآورد.
اين قصه در اقتصاد مدرن نيز بارها تكرار شده است .نمونه بارز اخير آن در اقتصاد يونان بوده است
که با وجودي که درآمدهاي دولت و صندوقهاي عمومی کاهش يافته بود و دخلوخرج با هم نمیخواند،
اما مسئوالن سعی کرده بودند با حسابسازي و کم نشان دادن کسري و همزمان ايجاد بدهی خارج از
توان اقتصاد« ،به طوري که با جريان درآمدهاي جاري و آتی کشور همخوان نبود» ،همچنان رفاه دوران
گذشته را براي مردم فراهم کند با اين تصور که در حال خدمت به کشور هستند .البته مردم نيز به نوبه
خود مقصر بودند چرا که به دليل بهرهمندي از اين خوان نعمت ،مطالبهاي هم براي اصالح وضعيت مالی
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دولت نكردند تا اينكه ناکارآمديها انباشه شد و «گلوله برف کسري» ،بزرگ و بزرگتر شد و در نهايت
بر سر اقتصاد خراب شد و اقتصادي که میتوانست با واقعنمايی حسابهاي مالی و انجام اصالحات الزم
تدريجی ،خود را تقويت کند ،مجبور شد زير فشار طلبكاران خارجی و تنگناي مالی ،اصالحات يكشبه
و رياضت سنگين را به دولت و مردمش تحميل کند .از آن موقع يونانیها و بقيه کشورهاي مشابه ياد
گرفتند که اولين شرط الزم براي اصالح ،واقعنمايي وضعيت موجود است و هيچ بهانهاي ،که براي
يونانیها بهتر نشان دادن به وامدهندگان بينالمللی بود ،نمیتواند از اين واقعيت مهمتر باشد .درس دوم
هم اين بود که وقتي جريان درآمدهاي آتي نميتواند پاسخگوي مخارج و استقراض فعلي باشد،
تحريك اقتصاد ،به مصيبت بعديش نميارزد و بايد قناعت پيشه كرد .چرا که بچه پولدار بازي به
وقت بی پولی ،آخر و عاقبت جالبی نخواهد داشت ،چراکه رفاه تصنعی چند روزه و سختی ندادن به خود،
به عقوبت و سختی يكباره ختم خواهد شد.
دولت در اليحه بودجه سال آينده پيشبينی کرده که حداقل 50 1هزار ميليارد تومان از محل فروش
اوراق قرضه و امثالهم ،تأمين مالی (قرض) کند و در مقابل نزديك  33هزار ميليارد تومان نيز بابت تسويه
اصل و سود وامهايی که در سالهاي قبل انجام داده يا اوراقی که در سالهاي قبل فروخته و امسال
سررسيد میشوند ،پرداخت کند .2اين رقم يعنی چه؟ و در ارتباط با شرايط اقتصاد و بودجه چه معنی
دارد؟ براي اين منظور ،ابتدا کمی مقدمات مربوطه را توضيح میدهيم و سپس از ظاهر عدد مذکور فاصله
گرفته و معناي استقراض بودجهاي مذکور را در زمينه بزرگتري مشاهده میکنيم.
معموالً سرپرستان خانوار برنامههايی براي اقتصاد خانواده خود دارند .مثالً منزلی بخرند يا اگر منزل
دارند به فكر منزل بزرگتري هستند ،ماشين بهتري داشته باشند ،جاي بهتري اجاره کنند و  . ...اما براي
اين کارها پول الزم است .قاعدتاً منابع اين کارها بايد از درآمدها تعيين شود .اما اگر درآمدها کفاف ندهد
چطور؟ بخشی را میتوان با «کار بيشتر» جبران کرد .بقيه اش را چطور؟ قرض کردن از دوست و آشنا و
حتی وام بانكی .اما استقراض تا کجا؟ پاسخ متعارف اين است که «تا جايي كه با جريان درآمدها در
آينده هم بتوانيم روزگار بگذرانيم و هم بتوانيم قرضهاي گرفته شده را پس بدهيم» .اين همان
شرايطی است که دولتها هم در تنظيم بودجه و تأمين مالی از طريق استقراض با آن مواجهند و به آن
اصطالحاً شرط «پايداري» میگويند .البته دولت بهواسطه دولت بودن ،ممكن است محدوديت کمتري
در استقراض داشته باشد ،اما باالخره آن هم حدي دارد و به حدي میرسد که فعاليت مالی دولت مختل
میشود و ممكن است وارد بحران شود .اين حد را «آستانه پايداري» میگويند.

 .1به دليل موارد ذكر شده در تبصرهها ،رقم انتشار اوراق فراتر از سقف بودجه است.
 .2مقداري از اين بازپرداختها در جدول سقف دوم بودجه – يعني مشروط به تحقق درآمدهاي اضافي – آورده شده است،
اما بنابر ماهيت اين اوراق و پيامدهاي خطرناك بدقولي در مورد بازپرداخت اوراق براي اعتبار دولت ،دولت به احتمال خيلي زياد
آنها را فارغ از سقف دوم و اينكه درآمدها محقق شوند يا نه ،بازپرداخت خواهد كرد.
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در برنامهريزي براي امور مالی زندگی روزمره دستمان چقدر باز است يا بهعبارت ديگر چقدر فضاي
مالی داريم؟ اگر درآمدهايمان را با حداکثر امكان تأمين مالی از طريق قرض  -تا جايی که بتوانيم با استفاده
از درآمدهاي آتی آنها را پس بدهيم – جمع کنيم و سپس از مخارج فعلی کم کنيم ،محدوده باز بودن
دست بهدست میآيد که میتوانيم روي آن برنامهريزي کنيم تا بتوانيم از طريق استقراض ،مخارجمان را
هم زياد کنيم .در بودجه دولت هم همين وضعيت برقرار است و البته شاخصی دقيق براي آن تعريف شده
است که به آن «فضاي مالي» میگويند .فضاي مالی طبق تعريف عبارت است از فاصله تأمين مالی فعلی
از طريق بدهی تا سقف تأمين مالی از طريق بدهی بهطوري که در تسويه آنها به مشكل نخورد (يا بهعبارت
سادهتر ،فضاي مالي يعني اينكه دولت چقدر براي تأمين مالي از طريق استقراض دستش باز است).
اين فاصله را معموالً به نسبت توليد ناخالص داخلی کشورها میسنجد که قابل تفسير بهتر و البته قابل
مقايسه هم باشد (تعريف ساده شده توليد ناخالص داخلی يعنی مجموع کاال و خدمات توليد شده در کشور،
بدون در نظرگرفتن کاالها و خدمات واسطهاي استفاده شده براي توليد آنها ،طی يك سال).

براي تعيين سقف خطرناك يا همان آستانه بدهی روشهاي مختلفی وجود دارد .مثالً اينكه آمار و ارقام
نشان میدهد ،بيش از نيمی از موارد بحران بودجهاي کشورها دقيقاً زمانی اتفاق افتاده که نسبت بدهی آنها به
توليد ناخالص داخلیشان به حوالی  40درصد رسيده و يا دوسوم بحرانها زمانی بوده که اين نسبت حوالی 60
درصد بوده و يا متوسط بدهی تمام کشورهايی که دچار بحران شدهاند ،حدود  72درصد بوده است .معموالً براي
اينكه معيار جهانشمول و راحتی براي اين سقف وجود داشته باشد ،سازمانهاي بينالمللی از برآيند کارهايی
که روي اعداد و ارقام میشود و نيز اجماع بينالمللی ،حد آستانه بدهی تعريف میکنند .حد آستانه نسبت بدهي
به توليد براي کشورهايی مثل ايران بين  50تا  70درصد تعيين شده است .به اين معنی که اگر اين نسبت،
 50درصد را رد کرد ،بايد نسبت به آن «حساس» باشيم و اگر  70را رد کرد وارد ناحيه «خطرناك» بحرانزا
شده است .ورود به ناحيه خطرناك به اين معنی نيست که بهطور خودکار وارد بحران خواهيم شد ،بلكه به اين
معناست که احتمال بروز بحران

زياد است1.

فاصله نسبت بدهی از آستانه بدهی (فضاي مالی) به اين صورت نيز تفسير میشود که اگر فاصله
اين دو عدد زير  40درصد باشد ،خطرناك يا وخيم است ،اگر بين  40تا  70درصد باشد ،ريسك قابل
توجه ،اگر بين  70تا  125باشد احتياطآميز و اگر  125به باال باشد ،امن به حساب میآيد.
حاال که با مفاهيم مقدماتی اين موضوع آشنا شديم ،ببينيم فضاي مالی در بودجه سال  1398و در
سالهاي گذشته و پيشرو چگونه است .قبل از آن نگاهی به فضاي مالی برخی کشورها بيندازيم (نمودار .)2
براي فهم اين نمودار نيازي به دقت در اعداد و ارقام نيست .اندازه نمودار ميلهاي افقی جلوي اسم هرکشور،
ميزان فضاي مالی آن را نشان میدهد و طيفهاي رنگی سبز تا قرمز هم وضعيت فعلی کشورها از بابت
نزديكی به بحران بدهی (امن تا وخيم) است.
 .1عالوه بر بدهی به توليد ناخالص داخلی ،شاخصهای دیگری نيز برای سنجش این موضوع وجود دارد که در حوصله این گزارش نيست.
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نمودار  .2فضاي مالي در بودجه كشورهاي مختلف
(درصد فاصله بدهي ناخالص داخلي از حد آستانه بدهي)

مأخذ :مودي.2018 ،IMF ،

در اين نمودار میبينيم که براي مثال ،فضاي مالی در يونان ،ژاپن و قبرس صفر است و عمالً به ته
ديگ تأمين مالی بودجهاي از طريق بدهی رسيدهاند و احتمال بروز تالطم شديد در آنها وجود دارد .البته
ژاپن بهدليل آنكه بيشتر بدهی آن نه از خارج ،که از داخل کشور تأمين شده ،وضع بهتري دارد .بالعكس،
فضاي مالی در نروژ حدود  250است .اين بدان معنی است که نسبت بدهی به توليد ناخالص داخلی در
اين کشور که االن زير  30درصد است ،تا  250درصد ( 2/5برابر) وضع فعلی ،تا رسيدن به حد آستانه
(حدود  85تا  100براي اين کشور) قابليت افزايش دارد.
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در نمودار  ،3فضاي مالی در بودجه سالهاي اخير ،بودجه سال  1398و پيشبينی ميانمدت در
صورت ادامه شرايط فعلی را مالحظه میکنيم.
نمودار  .3فضاي مالي در بودجه ايران
(درصد فاصله بدهی عمومی به توليد ناخالص داخلی از آستانه حساسيت عدم پايداري بودجه)
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مأخذ :محاسبات تحقيق.

در نمودار فوق مشاهده میشود که بهدنبال تحوالت اقتصادي سالهاي گذشته و منفی شدن ترازهاي
بودجه و تشديد تأمين مالی از محل بدهی ،از فضاي مالی بودجه کاسته شده است ،بهطوري که از سال 1393
فضاي مالی کاهش پيدا کرده ،در سال  1395-1394به حداقل خود رسيده و پس از بهبود اندك در اين سال،
دوباره در سال  1397کاهش پيدا کرده است ،به طوري که در سال  ،1398فاصله بدهی دولت تا آستانه
حساسيت ناپايداري  27درصد (ناحيه قرمز نمودار  )2و تا آستانه خطرناك ناپايداري  78درصد (ناحيه نارنجی
شكل فوق) خواهد بود.
ارزيابی ما اين است که درميانمدت  4تا  5ساله ،فضاي مالی دولت همچنان در حد فاصله بين ريسك
زياد تا خطرناك باقی خواهد ماند.
يادآوري اينكه ،برنامه ششم توسعه در اين باره میگويد ،دولت موظف است شاخص نسبت بدهی
دولت و شرکتهاي دولتی به توليد ناخالص داخلی را در طول برنامه ششم در سطح حداکثر  40درصد
حفظ کند .با وضعيت فعلی ،اين امر دور از دسترس است.
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#افزايش_حقوق_20درصد_تورم_40درصد؟


در وضعيتی که تورم متوسط سال بعد بنابر پيشبينی اکثر مراکز داخلی و بينالمللی باالي 30

درصد خواهد بود و تورم نقطه به نقطه نيز باالي  40درصد ،دولت براساس چه منطقی افزايش حقوق را
 20درصد پيشنهاد داده؟
 اصالً چه کسی گفته خلق پول نكنيم و بين مردم توزيع نكنيم.
 میگويند آي اگر پول چاپ کند چه میشود؟ هر چه میشود ضررش کمتر از اين است که
معيشت و زندگی مردم متالطم شود .دوم اينكه اين پول چاپ کردنها مشكلی ايجاد نمیکند و بعد از
اتمام دوره گذار میتوانيم اصالح پولی کنيم و صفرها را برداريم!
 مسئولين درد مردم را نمیدانند که فكر میکنند افزايش حقوق  20درصدي کافی است.
 آنها البد حقوق دهها ميليونی میگيرند و نفسشان از جاي گرم بلند میشود...
عبارات فوق ،تقريباً به طور مكرر از زبان برخی مردم عادي ،سياستمداران و حتی برخی اقتصاددانان
به گوش میرسد .پاسخ اين است که تجربه کشورهاي مواجه با کسري بودجه (چه آشكار و چه مخفی
شده) نشان داده است که هرگاه کسري بودجه دولت ،پولی شود (يعنی دولت با چاپ پول آن را بپوشاند)
بسته به ميزان پولی شدن اين کسري ،تورم در پيش خواهد بود و همزمان با گذاشتن پول در جيب
مردم ،از آن جيب ديگر ،مقدار بيشتري برداشته میشود (به اين پديده ماليات تورمی میگويند يعنی
دولتها با ايجاد تورم ،يك جيب مردم را خالی میکنند تا جيب ديگر آنها را پرکنند) .در واقع راه بهتر
آن است که جهت مطالبات و نيز همراهی عمومی با مديران بخش عمومی به اين سمت باشد که دولت
به جاي افزايش شديد هزينهها و پر کردن چاه کسري ايجاد شده با اسكناس يا استقراض بيش از حد،
هزينهها و درآمدها را تا حد امكان متعادل کند ،يعنی در طرف هزينهها ،اول هزينههاي غيرضروري را
بكاهد و از پرداختی به درآمدهاي باالتر بكاهد يا رشد آنها را کاهش دهد و همزمان درآمدها را افزايش
دهد ،مثالً اگر معافيت يا فرار مالياتی در اصناف گوناگون وجود دارد ،آنها را افزايش دهد و يا افزايش
دستمزدها را براي افراد داراي دستمزد پايين بيشتر اعمال و براي درآمدهاي باالتر کمتر اعمال کند و...
تا حد امكان به فكر چاپ پول نيفتد .میپرسيد اگر چاپ کند چه اتفاقی خواهد افتاد که چنين تقواي
پولی و مالی و عاقبتانديشی همگانی و درك متقابل دولت و ملت الزم است؟ تجربه روسيه و ونزوئال
پيش چشم ماست.
معلم تاريخ میگويد که با افزايش کسري بودجه در اتحاد جماهير شوروي (نمودار  ،)4دولت تحت
مديريت گورباچوف تقريباً آسانترين راه را انتخاب کرد و به شدت به چاپ پول اقدام کرد (نمودار .)5
همزمان براي جلوگيري از تأثير اين اقدام بر قيمت کاالها و انجام آنچه که مخفی کردن و يا سرکوب
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تورم ناميده شده است ،1بر روي قيمت خردهفروشی کاالها يارانه سنگين پرداخت کرد و در نتيجه کسري
بودجه تشديد و چاپ پول مضاعف شد .اقدامی که در کنار عوامل متعدد ديگر ،مانند تحريف آمارهاي
مالی توسط گوسپلن ،2اين نظام را با قدمت نزديك به يك قرن در کنار عوامل ديگر ،ناگهان در سال
 1991ساقط کرد:
نمودار  .4افزايش كسري بودجه در اتحاد جماهيري شوروي

Source: Miller, C., 2016. The struggle to save the Soviet economy, p. 148.

1.

Kim, B.Y., 2002. Causes of repressed inflation in the Soviet consumer market, 1965–1989: retail
price subsidies, the siphoning effect, and the budget deficit. The Economic History Review, 55(1),
pp.105-127.
2. Gosplan: The State Planning Committee
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نمودار  .5چاپ پول براي پوشش كسري بودجه در اتحاد جماهير شوروي

مأخذ :همان ،ص .153

تجربه ونزوئال هم در اين زمينه قابل توجه است .نگاهی به آمار و ارقام متغيرهاي اقتصادي نشان
میدهد ،چاپ پول ،مهمترين نقش را در دامن زدن به تورم و کاستن از قدرت خريد مردم داشته است
(نمودار  .)6دولت به هواي حمايت از مردم در مقابل تورم و افزايش پرداختیها ،پول بيشتري چاپ کرد
اما تورمی که به دنبال آن تشديد شد ،مردم را به شكل نامناسبی در نهايت فقيرتر کرد .در اين کشور،
پول مانند يخی است که از لحظهاي که در دست گرفته میشود ،شروع به آب شدن میکند .1حتی اخيراً
در سال  2018اين کشور با حذف چند صفر از واحد پولی خود تالش کرد در راستاي آرام کردن فضا
قدم بردارد که توفيق حاصل نشد و قيمت کاالها تقريباً هر پنج تا هفت روز ،دو برابر میشود.

https://twitter.com/yahoofinance/status/1076190570509451266

1.
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نمودار  .6همراهي تورم و عرضه پول در ونزوئال
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مأخذ :بانك جهانی (رقم تورم و عرضه پول بعد از  2016وجود ندارد و آمارهاي برآورد شده به چندين برابر مقدار نشان داده شده در
نمودار رسيده است).

نتيجه آنكه دفعه بعد که يك سياستمدار يا فرد ديگري در تاکسی توصيه به افزايش چاپ پول و
توزيع آن در بودجه براي افزايش هزينهها میکند ،حواسمان باشد که اين راه به کجا میرسد و راه درست
همانگونه که اشاره شد ،کدام است.
#تحريم_و_بودجه
تصور کنيد جداول لوايح سالهاي اخير را با حذف نام سال و حذف رقم ناشی از صادرات نفت جلوي
شما گذاشتهاند و شما بايد بتوانيد با مرور تبصرهها و جداول بودجه ،حدس بزنيد کدام اليحه براي
کدام سال است يا به طور مشخص ،اليحه سالی که تحريم شدهايم ،کدام اليحه است.
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تصوير  .3تفاوت اليحه بودجه  1398با لوايح ساير سالها چيست؟

تصوير :طرح تزئينی.

ارزيابی ما اين است که تفاوت چندانی ميان اين اليحه با لوايح ديگر ،به غير از افزايش ارقام متناسب
با تورم وجود ندارد و احتماالً بدون توجه به بزرگ شدن تورمی ارقام ،به سختی بتوان اليحه بودجه سال
تحريمی  1398را از لوايح سالهاي ديگر تشخيص داد.
در اليحه بودجه  1398بودجه در دو سقف تنظيم شده است و احكامی پيشنهاد شده است که در
صورت تصويب مجلس شوراي اسالمی میتواند رشد برخی از هزينههاي دولت را محدود کند (تبصره
« .)»21شما ارزيابی کنيد ،آيا اين اليحه نشاندهنده واقعيات بزرگی است که اقتصاد با آن روبهروست؟
درباره داليل اين مسئله فكر کنيد.
(راهنمايی :اگر فكر میکنيد ضعف بودجهنويس عامل اصلی بوده ،در اشتباه هستيد .پس دليل چه
میتواند باشد؟)1
#ماليات_زياد؟
از ثمرات رشد اقتصادي کشور بايد تمام اقشار به تناسب بهره بگيرند .اين مفهوم را اصطالحاً «رشد
فراگير» میگويند .يكی از مهمترين ابزارهاي فراگير کردن رشد ،مالياتستانی درست و منصفانه است.
 .1پاسخ اين مسئله و مسائل ديگر نزديك به اين مسئله كه تاكنون طرح شده است ،در آخرين بخش گزارش خواهد آمد.
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به بيان ساده ماليات ،بدهی عموم مردم به دولت بابت آموزشی که دريافت میکنند ،بهداشتی که
برقرار است ،امنيتی که در آن زندگی میکنند و ...اصوالً خدمات عمومی است که استفاده میکنند .طبعاً
بخشی از ماليات هم صرف نيازمندان جامعه میشود و به قول معروف ،ماليات ،حق فقرا در اموال
پردرآمدها و ثروتمندان است .هرچه قدر سيستم مالياتی در اخذ ماليات از ثروتمندان و کسانی که بايد
ماليات بدهند ،ناتوان باشد ،فرار مالياتی به دليل ضعف اطالعاتی سيستم مالياتی يا قوانين سهلگير زياد
باشد ،به همان اندازه از توان دولت براي ارائه امنيت ،آموزش ،بهداشت و حمايت از سفره نيازمندان
کاسته میشود (در سؤال تصوير  4تأمل کنيد) .بنابراين ،چه از نظر ادبيات اقتصادي و چه منطقی اخالقی
و دينی ،مالياتستانی مناسب ،از معيارهاي سنجش کيفيت حكمرانی يك کشور است.
تصوير  .4ظروف مرتبطه در اقتصاد (معافيتهاي نامناسب و فرار مالياتي چه ارتباطي با اين تصوير
ممكن است داشته باشد؟ الزام نصب صندوق فروش الكترونيكي چطور؟)

مأخذ :تصويرنگاري.

يك نظام مالياتی متناسب با معيارهاي رشد فراگير ،داراي مشخصاتی است که مهمترين آنها عبارتند
از:
 پوشش جامع و فراگير داشته باشد ،يعنی تمام فعاليتهاي اقتصادي کشور ،چه دولتی،
نيمهدولتی ،يكچهارم دولتی يا حكومتی و چه خصوصی را دربر بگيرد .رادار مالياتی حاکميت نبايد ناقص
باشد .اين جامعيت به واسطه قوانين مناسب و سيستم اطالعات مالی يكپارچه و توانمند حاصل میشود.
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 پايههاي مالياتي گسترده و نرخ مالياتي اندك باشد .پايه مالياتی يعنی هرگونه درآمد ،فعاليت
يا مالی که به آن ماليات تعلق میگيرد و نرخ مالياتی يعنی درصدي از عايدي اين فعاليتها يا مال که به
عنوان ماليات اخذ میشود .مثالً معامله در بازارهاي مالی يك پايه مالياتی است که بر آن ماليات بايد تعلق
گيرد و درصدي از عايدات اين فعاليت که اخذ میشود ،نرخ مالياتی است .حاال فرض کنيد بدون هيچ دليل
قابل توجهی ،نوع خاصی از ماليات در يك کشور گرفته نشود .نتيجه آن چه خواهد بود؟
 شيوه اخذ ماليات حتياالمكان پيشرو يا صعودي 1باشد .اين بحث يعنی اينكه اينطور
نباشد که مثالً به طور يكسان 10 ،درصد بابت يك موضوع يا پايه خاص مالياتی از درآمدهاي اقشار
مختلف ،اخذ شود .خالف اين نوع شيوه مالياتستانی را اصطالحاً ماليات نزولی 2يا ارتجاعی میگويند.
مثالً هرگاه يك نوع ماليات ،به نسبت ،سهم بيشتري از درآمد افراد کمدرآمد را در مقايسه با افراد پردرآمد
جذب کند نزولی است ،زيرا در حقيقت افراد پردرآمد توانستهاند به نسبت درآمد خود ماليات کمتري
بپردازند ،البته تصاعدي بودن ماليات بايد متعادل هم باشد يعنی به گونهاي نباشد که انگيزه فعاليت
اقتصادي را کاهش دهد.
در اليحه بودجه سال  ،1398پيشبينی شده است که نزديك  38درصد منابع عمومی دولت از
محل درآمدهاي مالياتی تأمين شود که بيش از  153هزار ميليارد تومان است .مالياتها در يك
تقسيمبندي کلی به دو دسته مالياتهاي مستقيم (مانند ماليات بر شرکتها ،ماليات حقوق و دستمزد،
ماليات بر نقلوانتقال ملك و )...و مالياتهاي غيرمستقيم (مانند ماليات از واردات ،ماليات ارزشافزوده
و )...تقسيم میشوند .مالياتهاي مستقيم به اين دليل مستقيم خوانده میشوند که هدف ماليات ،همان
فرد يا شرکتی است که ماليات میپردازد ،اما در مالياتهاي غيرمستقيم ،پرداختکننده ماليات ،هدف
ماليات نيست ،بلكه واسطه دريافت ماليات از هدف ديگري است .مثالً در ماليات ارزشافزوده يا ماليات
بر واردات خودرو ،هدف مالياتی ،مصرفکننده نهايی کاال يا خودرو است ،اما ماليات از واردکننده يا
فروشنده اخذ میشود و مالياتدهنده ،معموالً ماليات را به مصرفکننده منتقل میکند (مثالً روي قيمت
خودرو میکشد) .براساس اليحه بودجه سال  1398مقرر شده است که حدود  43درصد کل مالياتها
(حدود  66هزار ميليارد تومان) از طريق مالياتهاي مستقيم و  57درصد مابقی آن (حدود  88هزار
ميليارد تومان) از محل مالياتهاي غيرمستقيم جمعآوري شود.
از ميان مالياتهاي مستقيم ،ماليات بر شرکتها نزديك  37هزار ميليارد تومان پيشبينی شده که
حدود  24درصد کل درآمدهاي مالياتی منابع عمومی بودجه است .ماليات شرکتها نسبت به قانون سال
 ،1397نزديك به  4هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است و با احتساب تورم ،اين کاهش قابل توجه
است .شرکتها قرار است در سال  1398به اين شرح ماليات بدهند:
Progressive
Regressive

1.
2.
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 شرکتهاي غيردولتی 24 :هزار ميليارد تومان
 شرکتها و مؤسسات دولتی 12 :هزار ميليارد تومان
 سازمانهاي ادارهکننده نهادها و بنيادها 16 :ميليارد تومان (شرکتهاي مربوط به نهادها و
بنيادها بهعنوان شخصيت حقوقی مستقل خودشان جداگانه ماليات میدهند).
در سال  1398ماليات بر درآمد افراد و مشاغل ،حدود  25هزار ميليارد تومان پيشبينی شده است
که  16درصد از کل درآمدهاي مالياتی عمومی را شامل میشود .ترکيب اين نوع ماليات بهشرح زير است:
 کارمندان دولت 7 :هزار ميليارد تومان
 کارکنان بخش خصوصی 6 :هزار ميليارد تومان
 اصناف و مشاغل 10 :هزار ميليارد تومان
 مستغالت 1/5 :هزار ميليارد تومان
از ميان مالياتهاي مستقيم ،ماليات بر ثروت آخرين قلم اين دسته از مالياتها به شمار میرود که
حدود  4هزار ميليارد تومان است .اين رقم کمتر از  3درصد درآمدهاي مالياتی عمومی و حدود  16صدم
درصد از توليد ناخالص داخلی سال آتی خواهد بود! از ماليات بر ثروت بهعنوان يكی از عوامل مهم
متعادلکننده درآمد ياد میشود .بهنظر شما اين مقدار ،به نسبت توليد ناخالص داخلی کشورمان و نيز
درصدي که اين نوع ماليات از درآمدهاي مالياتی تشكيل میدهد ،براي کشورمان کافی است؟ (از گوگل
بپرسيد)
از ديگر مالياتهاي قابل توجه مردم و کسبه در بودجه ،ماليات بر ارزشافزوده است .در اليحه بودجه
امسال ،پيشبينی شده است که نرخ ماليات بر ارزشافزوده تغييري نكند و همان  9درصد سال پيش
باشد .از اين  9درصد 1 ،درصد خرج هزينههاي بهداشت و درمان میشود و  3درصد آن تحت عوارض
ارزشافزوده صرف هزينههاي شهرداريهاي شهرها و روستاهاي محل فعاليت فعاالن اقتصادي میشود و
باقی ( 5درصد) سهم منابع عمومی دولت است .پيشبينی دولت اين است که اين نوع ماليات (بدون در
نظر گرفتن سهم شهرداريها) در مجموع حدود  48هزار ميليارد تومان عايد بودجه کشور خواهد کرد
که نزديك به  10هزار ميليارد تومان آن براي بخش سالمت است.
بهطور کلی و از بابت تحقق مالياتهاي پيشبينی شده میتوان گفت که در سال  1398معادل
 153هزار ميليارد تومان بهعنوان درآمدهاي مالياتی عمومی مقرر شده است .اين رقم نسبت به رقم
درآمدهاي مالياتی عمومی قانون بودجه سال  1397که حدود  142هزار ميليارد تومان بود ،حدود 8
درصد رشد داشته است .اگر نرخ تورم امسال و سال آينده را حداقل  30درصد در نظر بگيريم ،اين يعنی
اينكه ماليات به قيمت ثابت (تورم در رفته) تا  20درصد کاهش پيدا کرده که قابل توجه محسوب میشود
احتماالً اين کاهش به دليل توجه دولت به وضعيت اقتصاد و با مالحظه کمك به وضعيت آن است.
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بر فرض که تمام درآمد مالياتی سال بعد محقق شود ،سؤال اين است که آيا ما بهطور کل ،صرفنظر
از موارد خاصی که ممكن است ماليات بيش از حد بدهند ،ماليات زياد میدهيم؟
مقدار مالياتستانی در ايران را نسبت به متوسط جهان و کشورهاي منطقه در نمودار  7مالحظه کنيد.
نمودار  .7نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و در كشورهاي ديگر
كشورهاي با درآمد متوسط به باال

جهان

كشورهاي ناحيه خاورميانه و شمال آفريقا

ايران
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مأخذ :بانك جهانی.

دقت در نمودار فوق نشان میدهد که اقتصاد ايران در مقايسه با توليد ناخالص داخلی خود ،ماليات
چندانی جمعآوري نمیکند و اين مسئله اختصاص به سالهاي اخير و يا رونق و رکود حاکم بر اقتصاد
ندارد.
نتايج بررسیها در مورد پتانسيل مالياتی هم جالب توجه است .بررسی ما نشان میدهد ،اقتصاد
ايران تقريباً نيمی از پتانسيل مالياتی خود را استفاده نمیکند (نمودار  8را ببينيد) .بهعبارت دقيقتر،
طی بيش از دو دهه ،متوسط تالش مالياتی (به معناي نسبت ماليات جمعآوري شده به ميزان قابل
جمعآوري) 1بين  50تا  60درصد بوده است .اين موضوع داليل بسياري دارد ازجمله آنكه مثالً برخی
بخشها (مثالً کشاورزي) يا برخی از مؤسسات و سازمانها يا برخی اقشار (مثالً هنرمندان سينما يا
خوانندگانی که کنسرت برگزار میکنند و )...يا مناطق (مثالً مناطق آزاد) معاف از تمام يا برخی انواع
ماليات هستند ،عدهاي از فعاالن اقتصادي حق مردم را نمیدهند (فرار مالياتی وجود دارد) ،سيستمهاي
اطالعاتی کافی براي مالياتستانی وجود ندارد و اينكه تنوع پايههاي مالی متعارف در اقتصاد ايران کافی
نيست و برخی مالياتها که میتواند گرفته شود ،اخذ نمیشود .سعی کنيد در برخی از اين معافيتهاي
مالياتی تأمل کنيد و ببينيد ادامه معافيت آنها منطقی است يا نه؟

 .1و نه به معناي نسبت تحقق به پيشبيني تحقق.
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نمودار  .8پتانسيل مالياتستاني در مقايسه با ماليات محقق شده در ايران
(درصد از توليد ناخالص داخلی)
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ماليات جمع آوري شده به توليد ناخالص داخلي

مأخذ :محاسبات تحقيق.

#پايان_عمر_عمراني؟
اصوالً سرمايهگذاريهاي عمرانی براي نگهداري و توسعه ظرفيتهاي اقتصادي انجام میشوند .به دليل
نبود قواعد مالی مناسب بودجهاي مرتبط با چرخههاي اقتصادي (که مانع افت بودجه عمرانی به دليل
باال و پايين شدنهاي نفت شود) و نيز ،نبود نگاه ميانمدت در تنظيم بودجه کشور (يعنی نگاه فقط به
سال بودجهاي نباشد) ،اين قسمت از بودجه ،معموالً ارتباط مستقيمی با نوسان نفت پيدا کرده ،به طوري
که در سالهاي کمبود درآمد نفتی ناشی از کاهش قيمت نفت يا تحريم ،اين بخش نيز نحيف میشود و
بخش اعظم بودجه به گذران امور (جاري يا همان هزينههاي جاري) میگذرد و عمر عمران با استفاده
از پول نفت عمالً بهسر ميآيد.
اعتبارات سرمايهگذاريهاي عمرانی (موسوم به تملك دارايیهاي سرمايهاي) در اليحه بودجه سال
 1398حدود  62هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که در مقايسه با رقم قانون سال  62( 1397هزار
ميليارد تومان) تغييري نكرده است( .با توجه به تورم ،اين به معنی کاهش بودجه عمرانی است) .البته با
توجه به ميزان تحقق واقعی ارقام بودجه عمرانی در ساليان گذشته ،حتی در صورت افزايش اين عدد نيز،
نمیتوان در مورد آن تفسير درستی داشت.
اعداد و ارقام تحقق بودجههاي عمرانی در ساليان گذشته بهخوبی نشان میدهد که برخالف بودجههاي
جاري که دولتها مجبور بودند بپردازند (در برخی سالها حتی بيش از  100درصد!) ،بودجههاي عمرانی
معموالً با نوسان و کمتر از عدد مشخص شده در قانون محقق شدهاند (نمودار  .)9متوسط رقم تحقق براي
بيست سال گذشته براي بودجههاي عمرانی حدود  67درصد و براي بودجههاي جاري حدود  97درصد
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بوده است .خطچينهاي نازك ،خط روند است که نشان میدهد ،ميزان تحقق بودجه عمرانی روند نزولی
داشته است .همچنين ،نسبت رقم تحقق يافته بودجه عمرانی به جاري نيز از حدود  40درصد در سال
 1376به حدود  17درصد در سال  1397رسيده است.
نمودار  .9ميزان تحقق بودجههاي جاري و عمراني در ساليان گذشته

(درصد)

نمودار  10رقم تحققيافته بودجه هزينههاي جاري و عمرانی به قيمت ثابت (تورم در رفته) طی
 20سال گذشته را نشان میدهد .خطوط روند نيز با نقطهچين مشخص شده است .در اين نمودار تأمل
کنيد و تالش کنيد آن را تفسير کنيد.
نمودار  .10اعتبارات اختصاص داده شده به بودجه جاري و عمراني به قيمت ثابت سال 1395
(هزار ميليارد تومان)
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نمودار فوق نشان میدهد که در دو دوره کاهش درآمد نفتی (کادر قرمز اول و دوم) که به ترتيب
به دليل کاهش قيمت نفت و تحريم اتفاق افتاده است ،بودجه عمرانی نيز زير خط روند قرار گرفته است.
همچنين در دوران رونق نفتی که با کادر وسط خاکستري نشان داده شده است ،بودجه عمرانی باالي
خط روند قرار دارد .نمودار فوق به طور واضح نشان میدهد که عمران و آبادانی بودجهاي ،درگير نفت و
چرخههاي نفتی است .هر وقت نفت بوده ،طرحهاي عمرانی را هم با خودش آورده و هر وقت نبوده،
بودجه عمرانی هم از رمق افتاده است( .پس هنر سياستگذار کجا رفته؟)
همچنين ،دقت در نوسان بودجه جاري نشان میدهد که اين بودجه در  20سال اخير مدام به قيمت
ثابت در حال افزايش بوده است .شيب اين افزايش در دوران پردرآمدي و خوشنشينی دهه  ،1380بيشتر
بوده و در طول اين دهه ،هزينههاي جاري به قيمت ثابت تقريباً دو برابر شده است.
فكر میکنيد دليل اين کار چه بوده است و دولتها و مجالس در اين دوران دقيقاً به چه کاري
مشغول بودهاند؟
نكته قابل توجه ديگر اينكه ،ظرفيت منابع بودجهاي اختصاص يافته به طرحهاي عمرانی پس از
سال  1390افت کرده و از آن موقع تاکنون تقريباً ثابت بوده است .در کيفيت اختصاص همين رقم نيز
بحثهايی هست که در حوصله اين گزارش نيست.
در هر حال ،حاال که آفتاب عمر بودجه عمرانی لب بام است به نظر شما چه میتوان کرد؟ آيا به
نظر شما در كشورهاي ديگر ،تمام جادهها ،پلها ،تونلها ،فرودگاهها و راهآهن را دولت ساخته
است؟ مشارکت عمومی  -خصوصی ( )Public-Private Partnershipرا در گوگل جستجو کنيد.
#ازاين_ستون_به_اون_ستون
هرچه قدر منزل شما بدون سقف ،سروسامان دارد ،بودجه هم بدون سقف منابع و درآمدها ،سر و شكل
واقعی دارد .در بودجه امسال ،در موارد متعدد ،به جاي برخی درآمدها يا منابع ،عدد  1گذاشته شده
است! عدد  1يعنی اينكه نمیدانيم يا مطمئن نيستيم چه قدر ،يا اينكه عددي در ذهن داريم اما
نمیخواهيم بنويسيم و در جريان اجراي بودجه مشخص خواهد شد .به اين ترتيب ،سقف منابع درآمدي
بودجه کامالً مغشوش است .اين تكنيك جالب در بودجهنويسی که اختصاص به ايران دارد ،از چندين
سال پيش در بودجه تعبيه شده و امسال به اوج خود رسيده است.
مهمترين 1هاي اليحه سال آينده ،در تصوير  5و  6قابل مشاهده است که شامل ميزان برداشت
از صندوق توسعه ،ميزان استقراض و ميزان منابع واريزي بودجه از محل مازاد صادرات نفت و
گاز است .عدد  1گذاشتن در بودجه ،خالف صريح اصول بودجه نويسی و مصداق بارز اين نگاه در مديريتِ
دخلوخرج است که از اين ستون به آن ستون فرج است و باعث میشود ،مخارج معادل آنها نيز مغشوش
شده و جلوي آنها نيز (مثالً بابت تسويه بدهی دولت به بانكها و )...هم  1گذاشته شود.
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تصوير  .5برخي مقادير منابع نامشخص در بودجه
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تصوير  .6برخي مصارف نامشخص در بودجه

همانطور که در تصوير فوق ديده میشود ،در مقابل مصارف ناشی از مازاد منابع ارزي ناشی از اضافه
صادرات نفت و ميعانات گازي و گاز  -همانند جدول منابع که در تصاوير صفحه قبل ديده میشود  -چه
براي مصارف جاري و چه مصارف عمرانی 1 ،گذاشته شده که مجموع آن نيز  2شده است! اين يعنی
اينكه عمالً دولت براي يك متمم بودجه ،1در داخل اليحه بودجه ،اجازه يا به عبارتی چك سفيد خواسته
است که هرچه قدر که درآمد جديدي ايجاد شد براي مواردي که صالح میداند ،اما مشخص نيست
مصرف کند .چنين اجازههايی ،با قواعد بودجه و بودجهنويسی و حقوق نمايندگان مردم در بودجه
سازگاري ندارد.

 .1متمم بودجه معموال ا مواقعي ارائه ميشود كه در جريان اجراي بودجه ،مثال ا چند ماه پس از آغار سال ،درآمدهاي جديدي
به دست ميآيد كه دولت قصد مصرف آن را دارد و براي مصرف آن بايد از مجلس اجازه بگيرد.

________________________________________________________________________ 49

#اقتصاد_دنيا_و_بودجه_1398
نوســانات اقتصــادي در دنيا عموماً از دو مســير بازارهاي مالی (بورس و اوراق بدهی) و تجارت منتقل
میشود.
خوشبختانه يا متأسفانه ،نوسانات اقتصاد دنيا به گونهاي که ديگر کشورها را متأثر میکند به اقتصاد
ما منتقل نمیشود .اين امر به اين خاطر است که نوسانات و تالطمهاي اقتصادي در دنياي امروز ،عموماً
از مسير بازارهاي مالی منتقل میشود و بازارهاي مالی ما اوالً چندان عميق و گسترده نيستند و مهمتر
آنكه چندان ارتباطی با بازارهاي مالی دنيا ندارند.
اما همانگونه که گفته شد ،مسير دوم سرايت مشكالت اقتصادي در دنيا از طريق تجارت است .در
اين ارتباط ،قلم عمده تجاري کشور ما نفت است .با فرض اينكه بخش مشخصی از نفت را با وجود تحريم،
سال بعد صادر خواهيم کرد ،بنابراين نتيجه میگيريم که نوسانات اقتصادهاي دنيا ،عمدتاً از طريق قيمت
نفت بر بودجه ما تأثير خواهد گذاشت .معموالً دورانهاي رونق و رکود اقتصادي در دنيا بر قيمت نفت
تأثير میگذارند ،به اين ترتيب که علیرغم وجود کارتلی به نام اوپك که عرضه نفت را متناسب با تقاضاي
جهانی تنظيم میکند ،اما به طور متعارف ،در دوران رکود يا افت رشد اقتصادهاي جهان ،تقاضا براي
نفت هم کم شده و معموالً ،براساس تجربه تاريخی ،به رغم تالش اوپك براي تنظيم عرضه نفت ،قيمت
نفت تاحدودي افت میکند .اما وضع اقتصاد دنيا در سال بعد چطور خواهد بود؟
متعارف است که براي تحليل ارتباط رشد و نوسانات قيمت نفت ،اقتصاد جهان را به چهار بخش،
آمريكا ،اروپا ،نوظهور و صادرکنندگان نفت تقسيم میکنند .در سال آينده:


رشد آمريكا ،در سال آينده نسبت به امسال ،با فرض عدم تالطم شديد ،به دليل سياست پولی

بانك مرکزي آن کشور در افزايش نرخ بهره و برخی عوامل مرتبط با بودجه ،نصف امسال پيشبينی
میشود.


همچنين رشد اروپا نيز به دليل تنشهاي ناشی از خروج انگليس از اتحاديه اروپا و مسائل و

مشكالت مالی ايتاليا و احتمال سرايت آن به ساير کشورها ،کمتر از امسال خواهد بود.


بازارهاي نوظهور به دليل مشكالت ساختاري يا مانند ترکيه با رشد منفی يا نزديك صفر مواجه

خواهند شد و ...يا مانند کشورهاي آمريكاي التين ،افت اندك رشد خواهند داشت.


رشد چين نيز به خاطر جنگ تجاري با اياالت متحده و نيز مشكالت ناشی از کنترل بدهی

بخش عمومی و خصوصی کمتر از حد انتظار خواهد بود.
در نتيجه احتماالً رشد سال آينده دنيا نسبت به امسال کاهنده خواهد بود و انتظار میرود تا سال
بعد از آن نيز اقتصاد دنيا در مسير کاهشی ،نه الزاماً رکود ،قرار داشته باشد .به اين ترتيب ،قيمت نفت
نيز احتماالً با وجود تالش اوپك در تنظيم بازار ،کاهشی خواهد بود .قيمت نفت برنت در لحظه نگارش
اين گزارش ،به داليل روشن شدن طليعه کاهش رشد دنيا و بهويژه آمريكا در سال آتی ،کاهش يافته و
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به اندکی باالي  50دالر رسيده است .قيمت نفت ايران که جزء سبد اوپك محسوب میشود معموالً تا
چند دالر پايينتر از اين قيمت است و انتظار میرود ،اگر اقتصاد دنيا با رکود شديدتري مواجه نشود (در
جريان رکود مالی  ،2008قيمت نفت به نصف خود کاهش يافت) در صورت کاهش قيمت نفت ،از اين
مسير ،بودجه تاحدودي در مضيقه قرار گيرد .هرچه قدر رکود حاکم بر اقتصاد دنيا بيشتر باشد ،اين تاثير
بيشتر خواهد بود.
#سهم_من_از_بودجه
اگر کشور را به يك ساختمان تشبيه کنيم ،يك سؤال اين است که در قبال پول شارژي که به مدير
ساختمان میدهيم ،در ماه چه خدماتی دريافت میکنيم؟ در مورد اين سؤال تأمل کنيد تا ادامه بحث را
پی

بگيريم1.
مصارف بودجه عمومی سال آينده 1حدود  454هزار ميليارد تومان است .اين يعنی اينكه سهم هر ايرانی2

از مصارف بودجه در اليحه سال  ،1398حدود  5ميليون و  460هزار تومان در سال و يا بهعبارتی حدود 455
هزار تومان در ماه است .در جداول  9و  ،10مقدار بودجه عمومی دولت به ازاي هر نفر ايرانی در سال و در
ماه ،در موارد قابل توجه عموم را مالحظه میکنيد .براي درك محدوديتها به اين جداول توجه کنيد .بهعبارت
ديگر ،اگر کل منابع بودجه (شامل نفت ،ماليات و  )...را بين هر ايرانی تقسيم کنند و به او بگويند اين پول
پيش شما باشد اما دولت از فردا تعطيل خواهد بود ،چه کار خواهيد کرد .تصور کنيد با اين  455هزار تومان
قرار است هم بيماري خود را درمان کنيد (در اولين عمل جراحی خود يا اعضاي خانواده چه اتفاقی خواهد
افتاد) ،هم خرج تحصيل بدهيد (اگر فرزندتان در سن تحصيل است براي وي هم بايد همين محاسبات را
بكنيد) هم خرج دفاع از کشور کنيد (مثالً براي تهيه سيمخاردار جهت مرزها) ،هم پليس راهنمايی استخدام
کنيد ،هم پول کالنتري محل را بدهيد ،هم خرج اداره سدهاي تأمين آب شرب ،هم پول خريد تضمينی
گندم ،هم پول زندان مجرمان ،هم پول ايجاد ورزشگاه جديد ،هم ترميم جادهها و . ...ضمن آنكه اگر کارمند
دولت هستيد از فردا بايد دنبال يك کار ديگر بگرديد و براي دوست يا فاميل يا همشهري خود که هماکنون
با حمايت نهادهاي حمايتی زندگی میکنند فكري کنيد.
ارقام جدول  9براي مثال نشان میدهد ،هر ايراني در ماه حدود  600تومان خرج مجلس شوراي
اسالمی میکند 31 ،هزار تومان براي دفاع از کشور صرف میکند 20 ،هزار تومان براي نظم و امنيت
پرداخت میکند 45 ،هزار تومان براي آموزش و پرورش و  20هزار تومان براي آموزش عالی خرج میکند،
 14هزار تومان براي بهداشت و  49هزار تومان براي درمان پرداخت میکند 4600 ،تومان صرف تأمين
 .1شامل مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي و بدون در نظر گرفتن ارقام در نظر گرفته شده براي تسويه واگذاري داراييهاي
مالي يا همان پرداخت بدهيها.
 .2براساس برآورد جمعيت مركز آمار براي سال  1398كه حدود  83ميليون نفر خواهد بود.
()https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/baravord/p1396-1415.xls?ver=1397-03-19-151647-953
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منابع آبی کشور میکند 1900 ،تومان براي فرهنگ و هنر و  1300تومان براي دين و مذهب مصرف
میکند 3800 ،تومان خرج ارتباطات میکند و  400تومان صرف گردشگري و يك  400تومان ديگر هم
براي محيط زيست و . ...مشاهده میکنيد که همچنان که بودجه نشان میدهد ،هر ايرانی بهطور متوسط
در سال حدود  1ميليون و  849هزار تومان ماليات میدهد (در ماه  154هزارتومان) و سه برابر آن يعنی
 5ميليون و  460هزارتومان در سال خدمات دريافت ميكند! پس بقيه هزينهها که مازاد بر مالياتهاست
از کجا تأمين میشود؟ بايد موارد ديگر منابع درآمدي دولت هم در نظر گرفته شود .بهعبارت ديگر ،اگر
تصور کنيم که ساکنان يك ساختمان هستيم ،در قبال شارژ مالياتی ماهيانه  154هزار تومان ،بيش از
 455هزار تومان خدمات در ماه دريافت میکنيم .ضمن آنكه مديريت ساختمان بيش از  148هزار تومان
از بابت چاه نفتی که در حياط منزل کشف شده و امثالهم و  126هزار تومان از محل درآمدزايی از
ساختمان (مثالً اجاره چند پارکينگ يا مغازه مشاع ساختمان) و امثالهم بر میدارد و از هر واحد نيز بيش
از  26هزار تومان بابت وام جديدي که مديريت براي جبران کسري اداره امور ساختمان به نيابت از
واحدها اخذ کرده میگيرد .البته مردم حق دارند که درباره کيفيت اين خدمات که به آنها داده میشود
سؤال کنند يا ناراضی

باشند1.

جدول  .9مقدار بودجه عمومي دولت كه به ازاي هر ايراني در سال  1398خرج خواهد شد

(تومان)

محل مصرف

تومان

محل مصرف

تومان

قانونگذاري

7,144

منابع آب

55,384

امور قضايی

142,760

صنعت و معدن

20,604

دفاع

378,532

محيط زيست (حفاظت از محيط
زيست ،کاهش آلودگی و )...

4,847

نظم و امنيت عمومی

246,817

بازرگانی

31,867

آموزش و پژوهش (عمومی،
فنیوحرفهاي ،عالی و )...

923,764

انرژي

17,865

بهداشت

168,661

حملونقل

92,043

درمان

584,888

ارتباطات و فناوري اطالعات

45,181

فرهنگ و هنر

23,058

رفاه اجتماعی (بيمهها ،حمايتی )...

1,365,363

ورزش و تفريحات

15,080

مسكن و عمران شهري و روستايی
(مسكن ،آب و فاضالب و )...

46,337

گردشگري

4,899

دين و مذهب

15,914

کشاورزي و منابع طبيعی

40,055

رسانه

27,872

مأخذ :محاسبات تحقيق براساس ارقام اليحه بودجه.

 .1سرانهها عبارت است از ماليات پرداختي 154 :هزار تومان در ماه ( 1ميليون و  849هزار تومان در سال) ،واگذاري داراييهاي
سرمايهاي 149 :هزار تومان در ماه ( 1ميليون و  781هزار تومان در سال) كه سهم نفت از آن  143هزارتومان در ماه ( 1ميليون
و  716هزار تومان در سال) است ،خالص واگذاري داراييهاي مالي 26 :هزار تومان در ماه ( 313هزار تومان در سال) و مجموع
ساير درآمدها و درآمدهاي اختصاصي 126 :هزار تومان در ماه ( 1ميليون و  517هزار سال).
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جدول  .10مقدار بودجه عمومي دولت كه به ازاي هر ايراني در ماه در سال  1398خرج خواهد شد
(تومان)

محل مصرف

تومان

محل مصرف

تومان

قانونگذاري

595

منابع آب

4,615

امور قضايی

11,897

صنعت و معدن

1,717

دفاع

31,544

محيط زيست (حفاظت از
محيط زيست ،کاهش آلودگی
و )...

404

نظم و امنيت عمومی

20,568

بازرگانی

2,656

آموزش و پژوهش (عمومی،
فنیوحرفهاي ،عالی و )...

76,980

انرژي

1,489

بهداشت

14,055

حملونقل

7,670

درمان

48,741

ارتباطات و فناوري اطالعات

3,765

فرهنگ و هنر

1,922

رفاه اجتماعی (بيمهها،
حمايتی )...

113,780

ورزش و تفريحات

1,257

مسكن و عمران شهري و
روستايی(مسكن ،آب و
فاضالب و )...

3,861

گردشگري

408

دين و مذهب

1,326

کشاورزي و منابع طبيعی

3,338

رسانه

2,323

با مشاهده اين جدول سعی کنيد مواردي که بخش بيشتري از بودجه صرف آنها میشود را رديابی
کنيد .براي فهرست کاملتر اين جدول میتوانيد به جدول  6جلد اول (ماده واحده و جداول) اليحه
بودجه مراجعه کنيد.
#استان_من_در_بودجه
حدود  28درصد از منابع بودجه عمومی اليحه بودجه سال  ،1398منابع استانی است .در طرف مصارف از
کل اعتبارات (معادل  407هزار ميليارد تومان) ،حدود  6درصد اعتبارات ،استانی است (معادل  25هزار ميليارد
تومان) .اين رقم به اين معنا نيست كه بقيه بودجه مربوط به استان تهران است ،بلكه به اين معناست
كه اين قسمت از بودجه در اختيار شوراي برنامهريزي توسعه استان (شورايي متشكل از استاندار
و معاون برنامهريزي وي و رؤساي ادارات كل استانها و  ...موضوع ماده ( )31احكام دائمي و ماده
( )44قانون الحاق  )2قرار ميگيرد و توسط اين شورا درباره آن تصميمگيري ميشود .بايد توجه
داشت كه بخشي از بودجه غيراستاني نيز كه ـ بهصورت متمركز (يعني توسط سازمان مديريت و
برنامهريزي و وزرا) تصميم گرفته ميشود ـ در استانها هزينه شود .اعتبارات استانی در اليحه بودجه
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سال  1398نسبت به قانون سال  1397کمی افزايش داشته بهطوري که از رقم  21/8هزار ميليارد تومان
به  24هزار ميليارد تومان افزايش داشته (معادل رشد  10درصدي) .در اين بين اعتبارات هزينهاي رشد
عمدهاي نسبت به اعتبارات تملك دارايی سرمايهاي داشته است به طوري که اعتبارات هزينهاي 20
درصد رشد داشته است در حالی که اعتبارات تملك دارايی سرمايهاي کمتر از  2درصد رشد داشته است.
عالوه بر اعتبارات فوق ،برخی رديفهاي متفرقه در جدول شماره  10استانی قرار گرفته است که
شامل اعتبارات بازارچههاي مرزي ،کمكزيان شرکتهاي آب و فاضالب روستايی و اعتبارات موضوع ماده
( )23قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و جرائم رانندگی جهت پرداخت به شهرداريها و دهياريهاي
کشور میباشد .مجموع اين اعتبارات که توزيع استانی آن نيز در پيوست شماره  2جدول  10معين شده
است در اليحه بودجه سال  1398برابر با  726ميليارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1397
بيش از  19درصد رشد داشته است.
يكی از منابع مهم ديگر استانها که صرف تملك دارايی سرمايهاي میشود از محل قانون استفاده
متوازن از امكانات کشور است که بنابر آن ساليانه  3درصد از بودجه عمومی بايد جهت تعادلبخشی
توسعه بين استانها شود .اين رقم در بودجه سال  1398برابر با  14هزار ميليارد تومان میباشد (معادل
 3/5درصد از منابع عمومی) که نسبت به قانون بودجه سال  14 ،1397درصد رشد داشته است.
جدول  .11اعتبارات استاني در اليحه بودجه سال 1398

عنوان

عملكرد سال

قانون

1396

سال 1397

(ميليارد تومان ،درصد)

اليحه
بودجه سال
1398

رشد اليحه
 1398نسبت
به قانون 1397
(درصد)

مجموع اعتبارات هزينهاي
(سهم از منابع عمومی)

9.544
()--

10.619
()2/7

12.752
()3

20

مجموع اعتبارات تملك دارايی سرمايهاي (عمرانی)
(سهم از منابع عمومی)

7.041
()1

11.184
()2/8

11.400
()2/8

1/9

اعتبارات متفرقه انتقال يافته به استان

-

608

726

19

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات کشور
(مازاد بر بودجه استانی)

-

12.500
()3/2

14.358
()3/5

14

در اليحه بودجه سال  1398نسبت درآمدهاي استانی به مصارف استانی حدود  4/7میباشد .يعنی 80
درصد درآمدهاي استانی در اختيار استانها نيست و بهطور ملی درباره آن تصميمگيري میشود .اين نسبت
در قانون بودجه سال  1397حدود  4/4برابر بود يعنی فقط  22درصد درآمدهاي استانی به استانها باز
میگشت و  78درصد آن به صورت ملی تصميمگيري میشد.
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براساس محاسبات انجام شده از نظر درآمد ،استانهاي تهران ،اصفهان ،خوزستان و خراسان رضوي
بيش از  68درصد از بار مالی دولت در اين بخش را به دوش میکشند .سهم استان تهران از درآمدهاي
استانی به تنهايی حدود  53درصد بوده و استانهاي اصفهان ( 7درصد) ،خوزستان ( 4/7درصد) ،خراسان
رضوي ( 3/6درصد) در رتبههاي دوم تا چهارم قرار گرفتهاند .منظور از درآمد همانگونه که قبالً گفته شد،
عمدتاً درآمدهاي مالياتی است و نفت بهعنوان درآمد طبقهبندي نمیشود.
نسبت مجموع اعتبارات استانها (جاري و عمرانی) به درآمدهاي استانی (که اصطالحاً ضريب بازگشت
ناميده میشود) در اليحه بودجه سال  1398براي  9استان ايالم ،کهگيلويه و بويراحمد ،سيستانوبلوچستان،
خراسان جنوبی ،لرستان ،کردستان ،چهارمحالوبختياري ،گلستان و خراسان شمالی بيش از  100بوده که به
معناي برخورداري بيش از  100درصدي استان از درآمدهايش است .اين نسبت براي ساير استانها کمتر از
 100است .مقدار اين ضريب را براي استانهاي مختلف در نمودار  11مالحظه میفرماييد.
نمودار  .11ضريب بازگشت استاني در اليحه بودجه سال 1398
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رشد اعتبارات هزينهاي استانی بهطور متوسط براي استانها حدود  20درصد بوده است .اين نرخ براي
برخی استانها بيشتر و براي برخی استانها کمتر بوده است .بيشترين رشد مربوط به استان آذربايجان غربی
با  23درصد رشد و استانهاي خوزستان ،تهران ،کرمانشاه ،آذربايجان شرقی و ايالم در پلههاي بعدي با 22
درصد رشد قرار دارند.
متوسط رشد اعتبارات عمرانی براي استانها برابر با  1/9درصد بوده است .در اين بين استان بوشهر با 17
درصد رشد بيشترين رشد را داشته است .در مجموع  18استان رشد مثبت و  13استان رشد منفی داشتهاند.
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جدول  .12رشد اعتبارات هزينهاي و تملك استاني
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سرانه اعتبارات هزينهاي استانی (يعنی بودجه هزينهاي استانی تقسيم بر تعداد ساکنين استان)
حدود  154هزارتومان است و سرانه اعتبارات تملك دارايی سرمايهاي (عمرانی) استانی برابر با حدود
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 137هزار تومان است .از نظر توزيع استانی ،بيشترين سرانه اعتبارات هزينهاي براي استانهاي ايالم
( 460هزار تومان) ،کهگيلويه و بويراحمد ( 353ميليون تومان) و خراسان جنوبی ( 347هزار تومان)
میباشد و کمترين سرانه اعتبارات هزينهاي استانی مربوط به استانهاي تهران ( 58هزار تومان) ،البرز
( 89هزار تومان) و خراسان رضوي ( 108هزارتومان) است .از نظر اعتبارات تملك دارايی سرمايهاي
(عمرانی) بيشترين سرانه اعتبارات عمرانی مربوط به استانهاي بوشهر ( 532هزار تومان) ،کهگيلويه و
بويراحمد ( 485هزارتومان) ،و ايالم ( 412هزارتومان) است .کمترين سرانه اعتبارات تملك دارايی
سرمايهاي (عمرانی) نيز مربوط به استانهاي تهران (حدود  19هزار تومان) ،البرز (حدود  42هزار تومان)
و اصفهان (حدود  62هزارتومان) است .با توجه به ارقام ذکر شده سعی کنيد در مورد توسعهيافتگی يا
محروميت استان و بودجه استانی رابطهاي برقرار کنيد .مثالً اينكه چرا ايالم ،کهگيلويه و بويراحمد و
خراسان جنوبی ،بيشترين سرانه اعتبارات استانی را میگيرند و امثال تهران ،البرز ،اصفهان کمتر؟

جدول  .13سرانه درآمدها و اعتبارات استاني در اليحه سال 1398
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فصل بودجه فقط زمستان نيست
بودجه کشور و تبوتاب و التهاب مربوطه فقط مربوط به زمان تهيه آن در دولت ،ارائه به مجلس و بررسی
و تصويب آن در قوه مقننه (يعنی از اواخر پاييز تا اواخر زمستان) نيست .همانگونه که قبالً گفته شد،
تصويب بودجه در مجلس ،صرفاً يك بخش از سيكل بودجهاي در کشور است و بخش مهمتري از آن
پس از ابالغ قانون و اجراي بودجه اتفاق میافتد:
 اينكه دقت اجراي بودجه چقدر است و ارقام پيشبينی شده چقدر با اجرا فاصله دارد؟
 اينكه قواعد مالی پيشبينی شده در اسناد باالدستی چگونه در فرايند اجراي بودجه رعايت
میشوند؟
 اينكه آيا بودجه توانسته است اهداف اقتصادي يا توسعهاي که براساس آن تهيه شده است را
محقق کند؟
 اينكه عمليات حسابداري و نقدي بودجه به درستی انجام شده و يا تخلفی در آن بروز کرده
است؟ و ...
تمام اين موارد نياز به شفافيت در عملكرد بودجه ،گزارشدهي مناسب از طرف دولت،
نظارت سياستي و حسابداري مستمر از مجلس و توجه افكار عمومي طي سال بودجهاي دارد.
بودجه میتواند در صورت پيشبينی و سياستگذاري نامناسب يا اجراي ناقص و نادرست ،عوارض
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متعددي در شرايط اقتصادي کشور بهوجود آورد .يكی از مهمترين اين عوارض ،مسئلهاي است که از آن
به نزديكبينی مالی 1نام برده میشود .پديدهاي که در آن ،مديريت امور مالی کشور بهدليل تمايل براي
بهبود سريعتر اوضاع اقتصادي يا ناشی از فشار کسري شديد ،از قاعده خود خارج شده و به مشكالتی در
اقتصاد کشور از جمله تورم يا رکود میانجامد .براي اينكه ساختار مالی کشورها به نزديكبينی مالی دچار
نشوند ،معموالً چهار داروي مكمل برنامهريزي ميانمدت مالی ،قواعد مالی ،نگهبان مالی و گزارشدهی
عملكرد مصارف تجويز میشود:
 بودجهريزي ميانمدت يعنی اينكه دولتها در تنظيم بودجه صرفاً به سال پيشرو نگاه نكنند
و ميانمدت سه تا چهار سال را در نظر بگيرند .در سال جاري ،دولت در فاصله ارائه اوليه و ارائه نهايی
اليحه موظف شد ،بودجه را با نگاه دوساله تنظيم کند که صرفاً در برخی موارد و به صورت رويكردي
نگاه دوساله لحاظ شد و بودجه ميانمدتِ چندساله شامل اسلوب ،اعداد و ارقام متعارف چنين بودجههايی
فرصت تدوين پيدا نكرد.
 قواعد مالي يعنی نسبتها يا مقادير نسبی کمی خاصی در بودجهها پيشبينی شده و از آن
تخطی نشود.
 نگهبان مالی (شوراي مالي) يعنی نهاد مستقل مستقر در پارلمان و يا خارج از آن که عملكرد
سياستی و نه حسابداري بودجه را ارزيابی و پايش

میکنند2.

 و گزارشدهي مصارف يعنی عملكردهاي بودجه کشور ،مخصوصاً در مورد طرحهاي مهم
بودجهاي ،جهت اطالع و ارزيابی عموم و يا نمايندگان آنها منتشر شود.
در ايران:
 بودجه کشور براساس الگوي بودجهريزي ميانمدت تصويب نمیشود.
 قواعد مالی اگرچه بعضاً در بودجهها گنجانده شده ،اما بهندرت رعايت میشود.
 گزارشدهی مصارف نيز ،بهندرت به شكل متعارف آن در دنيا منتشر میشود.
نگهبانان مالی کشور ،ديوان محاسبات از ديد حسابرسی بودجه و مرکز پژوهشهاي مجلس از ديد
سياستی آن است 2که ساليانه میتوانيد گزارشهاي آنها را بر روي وبسايت اين مراکز مشاهده کنيد و
از اين طريق ،در جريان تداوم سيكل بودجهاي در جريان اجرا و پس از آن باشيد و از قواي سهگانه اجراي
دقيق بودجه را مطالبه کنيد.

Fiscal Myopia
 .2صندوق بينالمللي پول ،دفتر بودجه مركز پژوهشهاي مجلس را شوراي مالي كشور شناسايي كرده است.

1.
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آن روي بودجه
ساليان سال ،در دورههاي مختلف ،در دولتها و مجلسهاي متفاوت ،رويه اينگونه بوده است که قبل از
ارائه اليحه بودجه و در حين مذاکرات مربوط به بررسی بودجه در مجلس ،انتظارات از اين اليحه اوج
میگيرد و با افزايش پوشش مطبوعاتی و رسانهاي و اخيراً شبكههاي اجتماعی ،بر اين تنور دميده میشود.
همزمان گروههاي مختلف ذينفع يا گروههايی که بودجه برآنها تأثيرگذار است ،از حقوقبگير تا
پيمانكاران بخش خصوصی تا کشاورزان تا يارانهبگيران از اقشار مختلف تا شرکتهاي فعال در بخش
خصوصی به بودجه به عنوان مرهم درمان دردهاي خود نگاه میکنند .اين شور و اشتياق معموالً پس از
مدتی به سردي و بعضاً حتی تلخی میگرايد و آنچه به گوش میرسد معموالً نارضايتی و ابراز شكايت از
قناس بودن بودجه و ناکافی بودن اعتبارات براي بخش فالن و بیتوجهی به بخش بهمان و کسري زياد
و عمرانی کم و  ...است .اما چرا چنين است؟ آيا «مشكل اصلی بودجه» ،در ميان مشكالت فنی و غيرفنی
متعدد مرتبط با فرايند بودجه ،در شيوه نگارش بودجه و نحوه سند بودجه است که مثالً با حضور يك
سوپرمن بودجهاي ،اين مشكالت و نارضايتیها و قناسیها هم رفع شود؟ در مورد اين سؤال کمی فكر
کنيد تا پس از شنيدن يك حكايت ،ادامه ماجرا را پی بگيريم.
در قصههاي کهن آمده است که روزي روزگاري ،جمعی از مردان ،زنان و جوانان در پاي تختهسنگی
بزرگ ،در دامنه کوهی زندگی میکردهاند و از گذران امور و وضع و حال خود رضايت نداشتند .تا اينكه
در روزي از روزها ،صدايی مرموز ،آنان را به کشف رازي که بر تختهسنگ نقش بسته و راه آسايش بر آنها
نشان میداده ،فرا میخواند.
همگان ،سينهخيز به سوي تختهسنگ میروند .يكی از آنان باال میرود و نوشته غبارگرفته روي
تختهسنگ را میخواند که نوشته است :كسي راز مرا داند كه ازاينرو به آن رويم بگرداند.
جماعت ،با تالش و تقالي بسيار ،میکوشند تا تخته سنگ سنگين را به آن رو بگردانند تا راز تخته
سنگ را بدانند .آنها سرانجام و پس از اميد فراوان و تالش فراوانتر موفق میشوند تا لوح را بگردانند.
جماعت ،پس از آن ،فاتحانه و شادمانه ،يكی ديگر را روانه میسازند تا راز کتيبه که در آن سوي تخته
سنگ نوشته شده بوده را برايشان بخواند.
او با اشتياقی شگرف ،راز را میخواند ،اما مات و مبهوت برجا میماند .معلوم میشود که نوشته آن
روي ديگر تختهسنگ نيز چيزي نبوده ،جز همان که بر اين رويش نقش بسته است :كسي راز مرا داند
را كه از اين رو به آن رويم بگرداند...1
از آن هنگام ،قصه اين تالش ،به نماد اميد واهی و اشتباهی و به قول معروف ،به آدرس اشتباه
رفتن براي حل يك مشكل بزرگ تبديل شده است.
 .1روزبه ،محمدرضا .تحليل و تفسير شعر «کتيبه» سروده مهدی اخوان ثالث (با اندكي دخل و تصرف و روانسازي).
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اکنون که به انتهاي گزارش رسيدهايم و آجرهاي ديوار مفهومی بودجه را يكیيكی با هم چيده و
مرور کردهايم ،البد به اين نتيجه رسيدهايد که آنچه در بودجه نوشته نمیشود ،مهمتر از آن چيزي است
که در آن نوشته میشود .در واقع ،بودجه صرفاً يك سايه يا تصوير از اقتصاد و مديريت بخش عمومی
است .بنابراين ،از آنجا که نمیشود ،اصل يك جسم ،ناجور و بدقواره باشد ،اما سايه يا تصوير آن خوش
قواره باشد ،به همان دليل ،انتظار معجزه يا کار خاص داشتن از بودجه يك اقتصاد بیقواره متكی به نفتِ
غيردانش بنيانِ چندپارهيِ داراي فرار مالياتی زياد و ...به همان اندازه عبث ،ناگوار و يا مضحك است که
انتظار آسايش از اين رو به آن رو کردن همان سنگ.
اما ما چرا با اين تصوير بیقواره اينگونه کنار آمدهايم؟
پاسخ در اين است که ما معموالً عادت کردهايم اين تصوير را با يك نرمافزار قدرتمند ،روتوش و
دلپذير کرده و در واقع به جاي يك تصوير راستين بودجهاي از اقتصاد ،با يك تصوير فيك و چشمنواز از
اقتصادمان زندگی کنيم .اما اين فتوشاپ جادويي چيست؟
تصوير  .7فتوشاپ بودجه

تصوير :طرح تزئينی.

اين فتوشاپ قدرتمند ،همان فرايند بودجهريزي غلط است که با دو ابزارك مهم خود به اسم نفت (در
سالهاي رونق نفتی) و دست باال گرفتن ارقام (در سالهاي کم نفتی) بر تمام کژيهاي زندگی
اقتصادي ناقواره ما رنگ خوشرنگی پاشيده و تصوير فيك از اقتصاد را براي همه ساکنان اين کشور عادي
کرده و از تالش براي بهبود واقعيتی که بودجه ،تصوير آن است بازداشته است.
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راه چاره چيست؟
آنگونه كه گفته شد ،انتظار از بودجه براي معجزه ،به جاي اصالح دولت و اقتصاد ،به راه اشتباه
رفتن و دور خود چرخيدن است .پس راه چاره ،اصالح بيخ و بنيان و تاروپود اقتصاد است.
اقتصاد بايد متنوع ،غيرمتكي به نفت و داراي درآمدهاي پايدار باشد و دولت هم بايد خوش
فكر ،متكي به خواست و اراده مردم و به دنبال مصلحت بلندمدت مردم (و نه صرفاً رضايت
كوتاهمدت آنها) باشد تا تصوير تركيبي آن يعني بودجه هم اصالح شود.
براي درك آنچه در فوق گفته شد ،کادر آخر گزارش را ببينيد.
همانگونه که گفته شد ،نرمافزار فتوشاپ جادويی بودجهريزي ما ،به طور سنتی ،در واقع به عنوان
يك ويروس بزرگ که بر سيستم عامل زندگی اقتصادي کشور نشسته و تصوير غلط از اقتصاد ارائه میدهد
عمل میکند و انگيزه اصالح را سلب کرده است.
پس ظاهراً براي اصالح اقتصاد ،اول بايد سيستم بودجهريزي کشور را اصالح کرد و در مرحله اول،
ابزاركهاي نفت و درشتنمايی درآمدها را از آن سلب کرد .راهحل فنی اين موضوع ،تدوين بودجه بر
مبناي كسري بدون نفت و منع بيشبرآورد منابع است( .مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشها و
پيشنهادهاي جداگانه به ضرورت تدوين بودجه بر مبناي کسري بدون نفت پرداخته است)
با تصحيح تصوير بودجه و در واقع« ،راستنمايی بودجه به جاي زيبانمايی آن» ،کمکم مشكالت و
راهحلها پيش چشم میآيند و متوجه خواهيم شد که انتظار معجزه از کاغذ و لوح بودجه براي حل
مشكالت بيهوده است و بايد واقعيت و ساختار اقتصاد و مناسبات اقتصادي را ترميم کرد تا اقتصاد ترميم
شود .در چنين صورتی است که دولتها و مجلسها ناگهان به طور واقعی خود را در معرض رأي مردم
خواهند ديد و نخواهند توانست با فتوشاپ نفت ضعف عملكردها را بپوشانند و در نتيجه به سمت
راهكارهاي عملياتیتر و عملگرايانهتر حرکت خواهند کرد و در چنين فضايی ،تعيين تكليف و
تصميمگيري در حوزههاي متعدد ،شفافتر و راحتتر و قابل سنجشتر صورت خواهد گرفت و مشكالت
از دولتی به دولت ديگر و از مجلسی به مجلس ديگر ،بدون حل آنها ،موکول نخواهند شد.
از جمله اينكه:


چه کار کنيم که اقتصادمان متنوع شود تا بودجهمان منابع درآمدي متنوع و پايدار داشته

باشد؟


چه کار کنيم (در عمل و نه در شعار) که کسبوکار غيرنفتی کشور رونق بگيرد مثالً مجوزها را

تسهيل کنيم يا مقررات مربوطه در بازارهاي مختلف را منطقی کنيم و ...تا بتوانيم ماليات بيشتري بگيريم؟

بياورد؟

چه کار کنيم که صنعت کشور پوياتر شده و صادراتگراتر شود تا درآمد بيشتري به کشور
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دانشگاههاي ما و کارخانجات ما چه کار بايد بكنند که حلقه ارتباطی بين آنها و صنعت ،تقويت

شود و از وضعيت توليد کاغذ براي کاغذ و کاغذ براي ارتقا و  ...خارج شود؟


بودجه بايد به طور شفاف بتواند توضيح دهد که با وجود محدوديت منابع ،چرا يك تومان

منابع بايد به بخش آموزش يا دفاع يا کشاورزي داده شود و در مقابل به درمان و فرهنگ و مسكن داده
نشود و يا بالعكس.


چرا يك بخش خاص نبايد ماليات بدهد و بار خود را بر گرده ديگران بياندازد و يا چرا يك

بخش ديگر ،مثالً کشاورزي ،از ماليات معاف شود تا چرخ آن بهتر بچرخد؟


چرا قيمتگذاري برخی اقالم به گونهاي است که به هزينه از منابع کشور و هزينه تخريب

سيستم قيمتها ،به تمام اقشار از ثروتمند و فقير يارانه داده میشود؟


آيا مالياتهاي متعارفی مانند ماليات سوداگري بايد داشته باشيم يا نداشته باشيم؟



چرا داشتن ابزارهاي تسهيلکننده رصد و کنترل جريان درآمد و ثروت از جمله کارتخوان،

صندوق فروش و قواعد مرتبط ضرورت است و نبود آن حتی شايسته مجازات؟


چرا بايد يك طرح تحولی خاص در حوزه مسكن يا درمان اجرا شود و يا چرا نبايد اجرا شود؟



چرا کيفيت خدمات و خروجی برخی بخشها عليرغم منابع اختصاص داده به آنها پايين است؟



دولت چه کارهايی را نبايد انجام دهد که هم هزينهاش کم شود و هم منابع براي کارهايی که

بايد انجام دهد (و در حال حاضر انجام نمیدهد) فراهم شود؟ و...
تازه همه اينها براي وضعيت بدون تحريم است .به اين فكر کنيد که براي چارهانديشی درباره تحريم
در بودجه ،عالوه بر کارهاي فوق که ناظر به قوي کردن اقتصاد است ،چه کارهاي ديگري میتوان کرد.
براي اين منظور به ساير گزارشهاي مرکز پژوهشها مراجعه کنيد.
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كادر  .2عدم تنوع اقتصاد
شكل زير نقشه صادرات ايران را نشان میدهد .مالحظه میکنيد که بيش از  80درصد صادرات ما نفت و
مشتقات نفت و امثالهم است .فكر میکنيد ،اين نقشه براي ترکيه چطور است؟ کمی تأمل کنيد و سپس پاسخ
را که در ذيل همين نقشه است ،ببينيد.
نقشه صادرات ايران

مأخذ :اطلس پيچيدگی اقتصادي هاروارد.

نقشه صادرات تركيه

مأخذ :همان.

براي مشاهده نقشه تنوع اقتصاد ساير کشورها به اين لينك مراجعه کنيد:
https://goo.gl/JnCGj6
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پيوست

مطالعه اين بخش از گزارش بهدليل وجود برخی اصطالحات فنیتر بودجه (بهرغم آنكه تا حد امكان
تالش شده به زبان سادهتر بازنويسی شود) ،ممكن است براي برخی مخاطبان ثقيل باشد .در عين حال،
بهدليل اهميت مسئله براي عموم و فعاالن اقتصادي ،در پيوست اين گزارش آمده است .براي جزئيات
تفصيلیتر و روش محاسبات به ساير گزارشهاي مرکز پژوهشها مراجعه فرماييد.
فراتر از ظاهر بودجه (بودجه و شرايط اقتصاد)
با نزديك شدن بيش از حد به يك منظره ممكن است ،تصوير کلی آن را از دست بدهيد .در مورد بودجه
هم همين وضعيت برقرار است .به اين معنی که اگر زياده از حد غرق جزئيات شويم ،ممكن است نتوانيم
شرايط کلی را رصد کنيم .سادهترين اشكال معمول اين است که مثالً به اشتباه بودجه را انبساطی (يعنی
افزايشی) و انقباضی (يعنی کاهشی) بدانيم .بنابراين بهتر است اندکی هم از ريزجداول بودجه فاصله بگيريم
و بودجه را در قالب شرايط عمومي ماليه دولت و اقتصاد ببينيم .براي اينكه ارتباط بودجه سال 1398
را بهطور ملموس و با عدد و رقم با وضعيت اقتصاد بدانيم ،بهتر است ابتدا با چند اصطالح ساده آشنا شويم:
اولين اصطالح مهم ،تراز اوليه (اصلی) بودجه است .اين تراز يعنی مجموع کليه منابع بودجه (شامل
درآمدها ،نفت و استقراض) منهاي کليه مصارف بودجه (شامل جاري ،عمرانی و پرداخت بدهیهاي قبلی)
بجز مبالغ پرداختی بابت سود وامهاي دريافتی .تراز اوليه در کنار يك تعريف ديگر با عنوان تراز کلی
بودجه ارزيابی میشود .تراز كلي بودجه عبارت است از کل منابع بودجه منهاي کل مخارج شامل
پرداختهاي بهره وامها و بدهیها مثل اوراق استقراضی .معموالً در شرايطی که حجم استقراض دولت
براي بودجه زياد نباشد و در نتيجه ميزان پرداختهاي بهرهاي آن در سالهاي بعد کمتر باشد ،تراز اوليه
و تراز کلی بودجه تفاوت خاصی ندارند.

1

2

دومين اصطالح ،شكاف توليد است .شكاف توليد يعنی اينكه اقتصاد چه مقدار از ظرفيت بلندمدت
خود فاصله دارد .اگر اين فاصله مثبت باشد ،يعنی باالتر از ظرفيت بلندمدت توليد میکند .بالعكس اگر
اقتصاد کمتر از ظرفيت توليد کند ،شكاف توليد منفی است .در دورههاي رونق زياد ،اقتصاد بيشتر از
ظرفيت کار میکند ،شكاف توليد مثبت میشود و در چنين وضعيتی اصطالحاً میگويند ،اقتصاد ،در
حال داغ شدن است 1.اما اگر اقتصاد در وضعيت ركودي باشد ،توليد زير ظرفيت است ،شكاف توليد هم
منفی میشود و اصطالحاً در چنين وضعيتی میگويند موتور اقتصاد در حال خنك شدن است 2.در

1. Overheating
2. Cooling
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دورههايی که نه رونق خاصی جريان دارد و نه رکود است ،اقتصاد در ظرفيت بلندمدت خود کار میکند
و شكاف توليد هم حداقل میشود.
اما میدانيم که در دورههاي رونق اقتصادي ،درآمدهاي دولت در بودجه هم زياد میشود و از طرف
ديگر در دورههاي رکود ،درآمدهاي بودجه افت میکند .همچنين بسته به نوع سياست اقتصادي کشور
و برايند تصميمات دولت در حوزههاي مختلف ،مخارج بودجه ممكن است در دورههاي رونق و رکود کم
و زياد شود .مثالً در دورههاي رونق ،تعداد افراد بيكار و نيازمند کمتر میشود و در نتيجه مخارج حمايتی
دولت کمتر میشود و در دورههاي رکود بالعكس (از امثال اينگونه مخارج که بهطور خودکار در دورههاي
رونق و رکود ،کم و زياد میشود ،به تنظيمکنندههاي خودکار ياد میشود).
حاال اگر بتوانيم به روشی ،اثر رونقها و رکودهاي اقتصادي را از منابع و مخارج بودجه حذف کنيم
و عينكی داشته باشيم که از پشت آن بتوانيم منابع و مصارف بودجه را بدون اثر رونق و رکود مشاهده
کنيم (و مثالً بدانيم در شرايط رونق ،دولتی که منابع در دسترسش زياد شده ،براي جلوگيري از داغ
شدن بيش از حد اقتصاد و تورم ،مخارج بودجهاي خود را فارغ از اثر رونق بر منابعش چه تغييري داده و
يا در شرايط رکود که مالياتها و ساير منابع درآمدي کمتر میشود ،دولت براي خروج اقتصاد از رکود
چه سياستی ،فارغ از اثر کاهنده رکود حاکم بر درآمدهاي آن در پيش گرفته) ،بهتر میتوانيم در مورد
سياست و برنامه مالی و بودجهاي مستقل دولت براي اقتصاد نظر دهيم .اين عينك ،تراز اوليه ساختاري
نام دارد .تراز اوليه ساختاري يعنی حاصل تفريق منابع دولت از مخارج غيربهرهاي آن بدون در نظر گرفتن
اثر رونق و رکود اقتصاد 1.حاال اگر تراز اوليه ساختاري منفی باشد (مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن
اثر رکود يا رونق فعلی ،بيشتر از منابع آن بدون اثر رکود يا رونق باشد) به چه معناست؟ به اين معناست
که دولت در شرايط فعلی ،فراتر از شرايط بلندمدت بودجهاي خود در حال خرج کردن بودجه است .در
چنين وضعيتی اصطالحاً میگويند ،موضع مالي 2مثبت است .بالعكس ،اگر تراز اوليه ساختاري مثبت
باشد (مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن اثر رکود و رونق ،کمتر از منابع بودجه بدون در نظر گرفتن
رکود يا رونق فعلی باشد) دولت در اين شرايط ،پايينتر از شرايط بلندمدت بودجهاي خرج میکند.
اصطالحاً در اين حالت میگويند ،موضع مالي منفي است .يك مفهوم ديگر را هم بگوييم و برويم سراغ
بودجه کشور در سال  !1398تفاوت موضع مالی دولت در سال جاري نسبت به سال گذشته (يا در بودجه
سال آينده نسبت به بودجه امسال) را تحرك مالي 3میگويند .براي مثال ،اگر موضع مالی امسال ،مثبت
يك درصد و تصميم دولت براي موضع مالی بودجه سال بعد مثبت دو باشد ،در نتيجه تحرك مالی سال
بعد نسبت به امسال يك واحد بيشتر است .در چنين حالتی تحرك مالی ،مثبت است( .تحرك مالی
 .1برای محاسبه تراز اوليه یا تراز اوليه غيرنفتی و امثالهم و حذف اثر رونق و رکود از آن ،از روشهایی استفاده میشود که

شرح جزئيات آن در حوصله این گزارش نيست.

2. Fiscal Stance
3. Fiscal Impulse
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عبارت است از حاصل تفريق موضع مالی سال جاري از سال قبل و يا سال آينده از امسال) .تحرك مالي
مثبت به آن مفهوم است که دولت پاي خود را روي پدال گاز اقتصاد گذاشته و میخواهد آن را به سمت
رونق يا رونق بيشتر حرکت دهد .براي مثال ديگر ،اگر موضع مالی امسال يك باشد و سال گذشته ،موضع
مالی سه بوده باشد ،تحرك مالی امسال منفی دو است .اين يعنی دولت امسال پا را از روي پدال گاز
برداشته و روي ترمز گذاشته تا موتور اقتصاد کمی خنكتر شود تا احياناً از تورم کاسته شود.
حاال که با اين مفاهيم آشنا شديم 1،بهتر است ببينيم وضعيت اين شاخصها در بودجه ايران در
سالهاي گذشته ،همچنين با توجه به پيشبينی عملكرد اليحه بودجه سال  21398و نيز براساس
پيشبينی ميانمدت شرايط اقتصاد ايران در آينده چگونه است .ما پيشبينی عملكرد بودجه را مالك
قرار میدهيم و با شاخصهاي موسوم به رويي 3يا مشاهدهشونده بودجه شروع میکنيم .نمودار 12
را

ببينيد4.

1

2

3

4

 .1اگر میخواهيد در مورد این مفاهيم و مفاهيم مشابه و جزئیتر دیگر یا نحوه محاسبه آنها بيشتر بدانيد به سایر گزارشهای
مرکز پژوهشها مراجعه کنيد و یا عبارات زیر را در گوگل جستجو کنيدCyclically ،Structural Primary Balance :
 Adjusted Non-Oil Primary Balanceو ...
 .2بهدليل فاصله زیاد عملکرد واقعی بودجه از ارقام الیحه و قانون ،مانند سالهای گذشته ،در پيشبينیها و محاسبات،
پيشبينی عملکرد بودجه را در نظر میگيریم .برای جزئيات پيشبينی عملکرد منابع و مصارف به گزارشهای منابع و مصارف
بودجه مرکز پژوشها مراجعه کنيد.

3. Headline
 .4در تمام نمودارها ،خطوط نقطهچين و یا هاشوری ،پيشبينی محاسبات تحقيق هستند.
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نمودار  .12تراز كلي و تراز اوليه بودجه

(درصد از توليد ناخالص داخلی)
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مأخذ :محاسبات تحقيق.

نمودار  12نشان میدهد که از سال  ،1391ترازهاي کلی و اوليه بودجه کشور منفی شده است.
همچنين ،از سال  1396و با افزايش مخارج بهرهاي دولت ،بهدليل تأمين مالی کسري بودجه از طريق
فروش اوراق قرضه و امثالهم ،تراز اوليه در حال تمايز و فاصله گرفتن از تراز کلی بودجه است .پيشبينی
ما اين است که درميانمدت چهار ساله ،اين واگرايی و فشار مالی بهرهاي بر مخارج دولت ،بيشتر خواهد
شد .به نمودار فوق کمی بيشتر دقت کنيد تا رازهاي بيشتري را براي شما آشكار کند!
مشاهده میکنيم ،اوج تراز مثبت بودجهاي در گذشته نزديك در سال  1386بوده است .سالهاي
 1385و  1386با اوجگيري درآمد نفتی همراه بود .همراه با افزايش منابع دولت ،مخارج بودجهاي دولت
هم زياد میشود (به اصطالح حرکت همراه چرخهاي بودجهاي) و در نتيجه فاصله زياد منابع و مخارج و
تراز مثبت بودجه کاهش پيدا میکند .بعد از نزول شديد در بودجه سال  ،1387اين فاصله در سالهاي
 1388تا  1389کمی ترميم میشود ،اما بار ديگر از سال  1390تراز بودجهاي حالت نزولی به خود
میگيرد تا اينكه در سال  1391با تشديد تحريمها خط صفر را رد میکند .از آن سال به بعد ،دولتها
زير فشار بودجهاي بودهاند.
اما اوضاع اقتصاد در اين سالها چه تغييري کرده؟ ارتباط بودجه با آن چطور بوده و تحرك مالی
دولت چه تغييري کرده؟ نمودارهاي بعدي را دنبال کنيد.
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نمودار  .13تراز اوليه بودجه (درصد از توليد ناخالص داخلي) و شكاف توليد
(درصد از توليد بالقوه ناخالص داخلي)
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تراز اوليه (درصد از توليد ناخالص داخلي)

شكاف توليد (درصد از توليد بالقوه)

مأخذ :همان.

در نمودار  ،13به نوسانات شكاف توليد دقت کنيد .مالحظه میکنيم طی سالهاي اخير ،شكاف توليد
از سال  1391منفی شده و اقتصاد در حال خنك شدن بوده است .اين خنك شدن يا بهعبارتی دوره رکود تا
سال  1394ادامه پيدا کرده است .در سال  1395شكاف توليد مثبت شده ،بهعبارتی ،اقتصاد در اين دو سال،
ظرفيت توليد بلندمدت خود را بازيابی کرده است .در  1396شكاف توليد به طور قابل توجهی مثبت شده
است که ناشی از تزريق دوباره درآمدهاي نفتی به اقتصاد است .در سال  ،1397شكاف مثبت توليد در حال
افول و اقتصاد در حال خنك شدن است و پيشبينی میشود در سالهاي آتی نيز اين فرايند ادامه داشته
باشد .تالش کنيد با بازگشت دوباره به نمودار فوق ،ارتباط بودجه با وضعيت اقتصاد در اين سالها را ارزيابی
کنيد .چند ثانيه تأمل کنيد و سپس مطالعه ادامه متن را از سر بگيريد.
خودتان را خسته نكنيد .اين نمودار در ارتباط با تصميمات دولت در بودجه و ربط آن به شرايط اقتصاد چيز
زيادي به ما نمیگويد ،زيرا اگر چه وضعيت اقتصاد را با استفاده از شكاف توليد ،نسبت به شرايط بلندمدت
سنجيدهايم ،اما نوسانات بودجه و مقادير تراز اوليه ،تحت تأثير رونق و رکود است ،بهطوري که شرايط رکودي و
رونق همانند يك نويز سنگين اجازه مشاهده تصميمات اقتصادي دولت از طريق بودجه را نمیدهد .براي اينكار
همان گونه که قبالً اشاره شد بايد از شاخصهاي تيتر بودجهاي کمی عميقتر برويم و شاخصهاي بودجهاي
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ساختاري را هم ببينيم .اما قبل ازاينكه به نمودار بعدي نگاه کنيد ،تالش کنيد تحوالت اقتصادي سالهاي رونق
نفتی را هم مالحظه کنيد و تالش کنيد به ياد آوريد که داغی اقتصاد براساس شكاف توليد مثبت در سال 1386
اقتصاد ،به چه معنی بوده است (راهنمايی :اقتصادِ در حال رونق ،سال بعد به تورم باالي  25میرسد!).
اکنون نوبت به مشاهده همزمان شرايط واقعی اقتصاد نسبت به ظرفيت بلندمدت و شرايط اقتصادي
بودجه و تحرك دولت در بودجه میرسد .نمودار  14را ببينيد.
نمودار  .14تراز اوليه ساختاري ،تحرك مالي ،موضع مالي ،شكاف توليد
(همگي درصد از توليد ناخالص داخلي بالقوه)
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تحرك مالي (درصد از توليد ناخالص بالقوه)
موضع مالي (درصد از توليد ناخالص داخلي بالقوه)
شكاف توليد (درصد از توليد ناخالص داخلي بالقوه)
تراز اوليه ساختاري (درصد از توليد ناخالص داخلي)

تفسير اين نمودار ،برخالف ظاهر غلطانداز خود ،بسيار آسان است .شكاف توليد را که در نمودار
قبلی مالحظه کرديم و چيز جديدي نسبت به آن ندارد (سال  1395و  1396شكاف توليد مثبت شده
و از  1397رو به افول است) .پس براي شروع ،از تراز اوليه ساختاري شروع میکنيم .تراز اوليه ساختاري
نشان میدهد که تراز اوليه بودجهاي دولت به نسبت شرايط بلندمدت بودجهاي خود ،از سال 1390
تقريباً حول نقطه تراز صفر نوسان کرده است (اندکی باالتر يا پايينتر از اين تراز) .اين تراز در سالهاي
 1393 ،1392و  1394عمالً صفر بوده است .بهعبارت ديگر ،دولت از اين سالها علیرغم فشار رکودي
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و شكاف منفی توليد ،به سختی ،با حفظ تعادل عبور است .اما از سال  ،1395کسري تراز اوليه سقوط
میکند و بدتر میشود .اين درحالی است که در اين سال ،اقتصاد در حال بهبود بوده است .چرا؟ پاسخ
را در نوسانات موضع مالی و تحرك مالی ببينيد .مالحظه میشود موضع مالی دولت در سال  1395به
ناگاه مثبت میشود و به باالي دو درصد توليد ناخالص داخلی بالقوه میرسد .بهعبارت ديگر ،دولت در
اين سال پا را روي گاز بودجه میگذارد (عمدتاً با انتشار قابل توجه اوراق استقراضی در بودجه آن سال)
تا بتواند اقتصاد در حال گرم شدن که اينك به ظرفيت بلندمدت خود رسيده را بيشتر تحريك کند.
موضع بودجهاي مثبت در اين سال ،نسبت به موضع سال قبلی  2درصد بيشتر بوده و بهعبارتی ،تحرك
مالی دولت هم مثبت بوده است .در سال  ،1396موضع مالی مثبت ،اما تحرك مالی تقريباً صفر است.
يعنی اينكه اگرچه دولت تالش کرده سوخت بيشتري به باك موتور اقتصاد بريزد اما رشد موضع مالی
نسبت به سال  1395صفر بوده است (به دليل موضع مالی نسبتاً قابل توجه در سال  1395امكان رشد
بيش از آن و استقراض بيشتر نبوده است) .در سالهاي بعد از آن نيز يعنی در اجراي بودجه  1397و
اليحه  ،1398دولت تالش خود را براي تحريك اقتصاد انجام داده و موضع مالی مثبت است ،اما در هر
سال نسبت به سال قبل ،اين رشد تقريباً ناچيز بوده است.
پيشبينی میشود در صورت ادامه روند فعلی ،موضع مالی دولت در بودجه همچنان مثبت ،اما
کاهنده ،و تحرك مالی از سال  1399به بعد ،منفی شود ،اين يعنی اينكه رشد منابع تزريق شده به
اقتصاد نسبت به ظرفيت موجود ،نسبت به رشد سال قبل از آن کاهش پيدا خواهد کرد .اين مسئله
عمدتاً به اين خاطر خواهد بود که فضاي مالی و امكان استفاده دولت از منابع استقراضی براي تحريك
اقتصاد از مسير بودجه ،سال به سال در حال کاهش خواهد بود.
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