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چالش نسبت بودجه عمرانی به بودجه هزینهای ادامه دارد

معرفی کتاب

بودجه عمرانی  1400انبساطی است

 تملک درآمد سرمایهای

ب��ا این ح��ال ،ع��دد مربوط به تمل��ک درآمد
س��رمایهای بهتنهایی گویا نیست .معموال نسبت
این ع��دد به میزان هزینهه��ا را بهعنوان عددی
مناس��بتر برای قضاوت در زمینه س��هم بودجه
عمرانی در نظر میگیرند .این نس��بت برای لوایح
بودجه سال  ۱۳۹۹و سال  ۱۴۰۰به ترتیب حدود
 ۱۹درصد و  ۱۶درصد است .اگر این اعداد و ارقام
را در کنار اعداد ارائه ش��ده در ستون آخر جدول
زیر قرار دهیم روند بودجه عمرانی برای  ۲۴سال
قابلتش��خیص خواهد بود .با این توضیح که این
نس��بت برای س��الهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰مربوط
به الیحه بودجه اس��ت ،اما آنچ��ه در جدول زیر
مشاهده میکنید عملکردی است.

 مقایسه با سالهای قبل

در ه��ر صورت به میزانی ک��ه این عدد به یک
نزدیکتر شود یا حتی باالتر از عدد یک هم برود،
نش��اندهنده افزایش بودجه عمرانی در مقایسه
با هزینهها اس��ت .باالترین عدد  ۴۵اس��ت که به
س��ال  ۱۳۷۶تعل��ق دارد .برای س��ال  ۱۳۷۸نیز
این نس��بت  ۴۰درصد اس��ت .اعدادی که دیگر
در بودجه س��الهای بعد مش��اهده نشدند .حتی
در فاصله س��الهای  ۱۳۸۴ت��ا  ۱۳۹۲که ایران
بیش��ترین درآمدهای نفت��ی تاریخ بعد از انقالب
اس�لامی را تجربه کرد نیز هرگز بودجه عمرانی
روند صعودی به خود ندید .البته ش��واهد حاکی
از آن اس��ت که این نسبت از سال  ۱۳۳۸تاکنون
همواره کمتر از یک بوده است.

 یک اراده تاریخی

از ابتدای برقراری نظام بودجهنویس��ی مدرن
در کش��ور بخشی از درآمدها به عمران و آبادانی
و توس��عه زیرس��اختها اختصاص یافته اس��ت.
مورخ��ان اینگون��ه آوردهاند که از س��ال ۱۳۰۴
به بعد درآمدهای قند ،ش��کر و چای و همچنین

درآم��د حاص��ل از فروش نفت (از س��ال )۱۳۰۶
از درآمده��ای بودجه عمومی کش��ور مجزا بود و
به حس��اب ذخیره میرفت تا صرف راهس��ازی،
راهآهن ،کاغذس��ازی و س��ایر ام��ور اقتصادی و
س��اختمانی ش��ود .ای��ن ایده و اراده سیاس��ی-
اقتصادی برای توس��عه ض��روری و در عین حال
هوش��مندانه بود ،اما خیلی دوام نیاورد .بهزودی
و در ابت��دای ده��ه  ۱۳۲۰هزینهه��ای ج��اری
دول��ت کمکم افزایش یافت و بهناچار بخش��ی از
درآمدهای نفتی که به بخش عمران تعلق داشت،
صرف هزینههای جاری شد.

 رابطه نفت و بودجه عمرانی

در هم��ه دولته��ای بعد از انق�لاب زمانی که
درآمده��ا ،بهویژه درآمده��ای نفتی کاهش پیدا
کرده ب��ه موازات آن بودج��ه عمرانی نیز الغرتر
و نحیفتر ش��ده اس��ت .البته اینگونه هم نبوده
ک��ه با افزایش درآمدهای نفت��ی بودجه عمرانی
افزای��ش قابلتوجهی کرده باش��د؛ بنابراین ،این
موضوع ربط مس��تقیمی به این دولت و آن دولت
ندارد ،بلکه ناش��ی از ذات و ماهیت دولتی بودن
اقتصاد اس��ت که منش��أ بس��یاری از چالشها و
مشکالت س��اختاری بودجه بهشمار میرود .در
اقتصاد دولتی ،دولتها پیوسته بزرگ و بزرگتر
میش��وند و هزینههای جاریش��ان نیز افزایش
مییاب��د و چ��ون منابع درآمدی محدود اس��ت
از بودج��ه عمرانی میزنند .اگ��ر انواع یارانههای
پنهان و آش��کار را نیز به این موضوع اضافه کنیم
خواهی��م دید که ت��ا چه حد بودجه بهجای باال و
پایی��ن کردن ارقام و اعداد به اصالح س��اختاری
نیاز دارد.

 اصالح ساختار بودجه

ت��ا زمان��ی ک��ه س��اختار بودج��ه اص�لاح
نش��ود ،نمیت��وان از بودج��ه عمران��ی در برابر
دستدرازیهای بودجه هزینهای دفاع کرد.
مس��ئوالن ،فعاالن و صاحبنظ��ران اقتصادی
همواره بر این موضوع تاکید داش��تهاند که نظام
بودج��ه کش��ور دارای مش��کالت و چالشه��ا و
نیازمند رفع و اصالح اس��ت .س��ابقه این موضوع
به برنامه سوم توسعه بازمیگردد .در این برنامه،
اصالح نظام بودجهریزی و ارتباط هدفمند منابع
ب��ه برنامههای عملیاتی در تدوین سیاس��تهای
استراتژیک موردتوجه قرار گرفت.

در بن��د «ب» تبص��ره  ۲۳قانون بودجه س��ال
 ۱۳۸۱و همچنی��ن در بن��د «ر» تبص��ره ی��ک
قانون بودجه س��ال  ،۱۳۸۲س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور موظف شد در راستای اصالح
نظام بودجهنویس��ی نس��بت به عملیاتی کردن
بودج��ه و اصالح نظام برآورد درآمدها و هزینهها
در تمام��ی دس��تگاههای اجرایی اق��دام کرده و
توزی��ع اعتبارات مربوط به هزینهها را براس��اس
نیاز دستگاه و فعالیتهای آنها انجام دهد.
همچنین ،در بند «ب» تبصره  ۴قانون بودجه
س��ال  ۱۳۸۳و نی��ز م��واد  ۱۳۸-۴۹-۸۸و ۱۴۴
قانون برنامه چهارم توس��عه کش��ور و در بند ۳۲
امور اقتصادی سیاس��تهای کل��ی برنامه پنجم
توس��عه بر اهمیت اجرای بودجهریزی عملیاتی
تاکید شده است.

 تدوین نقشه راه بودجه عمومی

در نهایت س��ازمان برنامه و بودجه در راستای
اج��رای فرمان رهبر معظم انقالب در آذر س��ال
 ۱۳۹۷مبنی بر «تدوین نقش��ه راه و برنامه کلی
اصالح س��اختار بودجه عمومی» اقدام به تدوین
طرح اصالح ساختار بودجه کرده و در آبان ۱۳۹۸
آن را به ش��ورایعالی هماهنگی اقتصادی سران
سه قوه تحویل داد.
طرح یادش��ده شامل  ۴محور است که عبارتند
از :درآمده��ای پایدار به عن��وان جایگزین نفت،
هزینهه��ای کارآم��د که ب��ه س��اماندهی خرج
دولت اش��اره دارد ،بخش ثباتسازی در اقتصاد
ب��رای توس��عه و در نهایت اصالح نه��ادی نظام
بودجهریزی کش��ور .در مجم��وع برای  ۴بخش
یادشده  ۹بسته طراحی شده که هر کدام شامل
تعدادی برنامه است.

 سخن پایانی...

بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند که
درصورت اصالح بودجه ساالنه و مهمتر از آن
نظام بودجهای کشور براساس طرح «تدوین
نقش��ه راه و برنام��ه کل��ی اصالح س��اختار
بودجه عمومی» میت��وان انتظار اعمال نظم
و انضب��اط در بودج��ه و در نتیج��ه کاهش
هزین هه��ای اضافی و افزایش نس��بت بودجه
عمرانی به بودجه هزینهای را داشت.

مریم ابراهیمی-
خبرن�گار :زمان��ی
که امرس��ون بیش
از  ۳۰س��ال از
زندگی را پشت سر
میگذاش��ت ،کتاب
«طبیعت» را نوشت.
در این کتاب عقاید و اندیشههای نویسنده بهصورت مجموعه مقاالت
معنوی-فلسفی آمده است .کتاب «طبیعت» انسانها را به احساس
«ل��ذت ارتباطی اصیل ب��ا جهان آفرینش» دع��وت میکند ،زیرا بر
مفهوم «وجود بینهایت یک فرد» تاکید دارد .هر مخلوقی ،یک نفر
اس��ت که در کنار یکدیگر و در هماهنگی با طبیعت به حیات خود
ادامه میدهند و باید چنین باش��د ،زی��را آفرینش در کالبد همگی،
جریان دارد .او در کتاب خود چنین گفته است« :پس من ذرهای از
آفرینشم .من ذرهای از خدایم ».این نویسنده در مقاالتی مهم به نقد
روشنفکران هاروارد پرداخت و درباره رواج اعتقادات بیهویت هشدار
داد و در نهایت از دانش��گاه هاروارد طرد شد .اندیشههای او جوانان
بسیاری را مجذوب خود کرد .او بسیاری از سخنرانیها و نوشتههای
خود را در مجموعهای بهنام مقاالت به چاپ رساند و در پی آن جلد
دوم مقاالت و خطابهها در باب طبیعت را منتشر کرد .اشاره به این
نکته نیز خالی از لطف نیست که «سلوک زندگی و جامعه و فردیت»
نام آثار بعدی اوست که با موفقیت فراوان همراه شد .کتاب طبیعت
نخس��تین بار زمانی منتشر شد که جامعه امرسون را نمیشناخت و
بهاعتقاد بس��یاری از بزرگان اهل اندیشه ،مطالب کتاب نوشتههایی
اس��ت که در آن به طبیع��ت بهعنوان قوهای تاثیرگ��ذار که زندگی
انس��ان را احاطه کرده نگاه ش��د ه اس��ت .نثر رالف والدو امرسون در
میان امریکاییهای همعصر خویش برجسته و ممتاز است و میتوان
آن را سرمنش��أ سبک نوینی در نگارش بهشمار آورد .کتاب طبیعت
( ،)Natureمجموعهای از رس��االت کوتاه فرهنگی-اجتماعی است
که در آن به تش��ریح و تبلیغ زندگی بیآالیش و س��ازگار با سرشت
انسان و محیطزیست پرداخته ش��ده است .نویسنده در این کتاب
یادآوری میکند که علوم هدفی مش��ترک دارند و آن کشف اصول
طبیعت اس��ت .ما اصول دورانها و کارکردها را میدانیم اما تاکنون
بهندرت اتفاق افتاده که به تصوری در باب خلقت نزدیک شویم و به
همین دلیل است که امروزه از جاده حقیقت بسیار دور افتادهایم.
رالف والدو امرس��ون ،فیلسوف و نویسنده امریکایی را پدیدآورنده
مکتب ترانسندنتال-تعالیگرایی در امریکا میدانند.
او در زمین��ه تغییر و تحول در تاریخ همعقیده با توماس کارالیل
بود؛ مبنی بر اینکه تغییر در تاریخ و اجتماع توس��ط اشخاص بزرگ
ایجاد میشود نه توده مردم .او میگوید شما شخصیتهای بزرگ را
به من بشناسانید تا تاثیر آنها را در تحول در تاریخ برای شما بگویم.
او در کتاب طبیعت چنین میگوید :از منظر فلسفی ،جهان مرکب
از طبیع��ت و روح اس��ت .اگر از این منظ��ر بنگریم پس تمام جهان
هس��تی منفک از ماست و سخن فلس��فه به این معناست که جهان
«نفس من» نیست بلکه تمام انسانها و جسم من باید زیرمجموعه
طبیعت قرار گیرند .خالصه اینکه طبیعت کتابی اس��ت که از منظر
فلسفی و هستیشناسانه به طبیعت نگریسته است.

 مطالعه آثار شاعران ایرانی

امرس��ون تحقیق و مطالعاتی وسیع در زمینه شعر و ادب فارسی
داش��ت؛ بهطوری که در نوشتههایش ش��اعران ایرانی بهعنوان یکی
از سرچش��مههای الهام او ،جایگاهی ویژه یافتند .پژوهش��گران آثار
امرسون ،شروع مطالعات او با گرایش به ادبیات فارسی را در فهرست
مطالعات او در  ۱۸۳۷میالدی دانستهاند .او بهطور مرتب کتابهایی
درباره مش��رقزمین مانند اسرار مانی ،زند اوستا از زرتشت ،سخنان
بودا ،وداها و ترجمه اش��عاری از ش��اعران ایرانی در مجله آسیایی را
مطالعه میکرد.
همچنی��ن آثار س��عدی و حافظ در فهرس��ت کتابهایی بود که
امرس��ون مطالع��ه میکرد ،بهطوری که نامهای حافظ ،فردوس��ی و
سعدی در نخس��تین مجموعه مقاالت او دیده میشود .امرسون در
اش��ارات و تحسینهایی که از س��عدی دارد ،او را شاعری موعظهگر
میداند و حکمت عملی ،نگاه بشردوس��تانه او و لحن نش��اطبخش
حاک��م بر فضای ش��عرش را مورد تحس��ین قرار میده��د ،چنانکه
در دفتر یادداش��تهایش درباره س��عدی مینویسد« :سعدی شاعر
ت الهی است».
دوستی ،صلح و صفا و مشی 
بررسی نوش��تههای امرسون نش��ان میدهد حافظ برجستهترین
ش��اعر ایرانی در نگاه وی ب��وده و بارها از او نهتنها بهدلیل پروازهای
خیال ش��اعرانهاش ،بلکه بهعنوان صاحب فکری آزاداندیش تجلیل
ک��رد ه اس��ت .همچنی��ن اطالع��ات موج��ود در زندگینام��ه ،دفتر
یادداشتها و خاطرات این نویس��نده اشارات مستقیمی ب ه نامهای
شاعران ایرانی همچون سعدی ،حافظ و فردوسی داشته است.

بررسی یارانهها در بودجه ۱۴۰۰
نظرگاه

بودجه س��ال آینده کل کش��ور  2هزار و ۴۳۶
هزار میلیارد تومان است که  ۱۵۶۲هزار میلیارد
توم��ان آن بودجه ش��رکتهای دولتی اس��ت و
بودجه منابع عمومی دولت نیز با کسر درآمدهای
اختصاص��ی ،به بیش از  ۸۴۱هزار میلیارد تومان
میرس��د .از اینمیزان  ۱۰۴هزار میلیارد تومان
بودج��ه عمران��ی ی��ا بهاصطالح بودج��ه تملک
داراییه��ای س��رمایهای خواهد ب��ود که صرف
پروژههای عمرانی و زیرس��اختی میشود .آنچه
در نمودار زیر بهعنوان تملک سرمایهای مشاهده
میش��ود همان بودجه عمرانی منظور ش��ده در
الیحه بودجه امس��ال است .البته اعداد در اینجا
به ریال آمده اس��ت .این عدد نس��بت به بودجه
س��ال گذش��ته حدود  ۱۸درصد افزایش را نشان
میده��د؛ بهاصطالح اقتص��ادی یعنی بودجه در
بخش عمران ،انبس��اطی اس��ت .برخی منتقدان
ای��ن میزان افزای��ش را باتوجه به میزان تورم کم
میدانند .برخی دیگر نیز این استدالل را چندان
ق��وی و قابلدفاع نمیدانند و معتقدند در صورت
قبول آن باید انتظار داشته باشیم که کل بودجه
نیز بهتناس��ب میزان تورم منبسط شود که امری
معقول بهنظر نمیرسد.

عکس:

الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰چهارشنبه۱۲ ،
آذر ازسوی دولت به مجلس شورای اسالمی
تقدیم ش��د .هر س��ال در بودجه ارائه شده
یکی از موضوعهای مهم و چالشی« ،نسبت
بودجه عمرانی به بودجه هزینهای» است .از
آنجایی که بودجه عمرانی مبنای توس��عه و
پیشرفت کشور بهشمار میرود ،این موضوع
از حساسیت خاصی برخوردار است.

دوستی بیپایان با جهان آفرینش

مرتضی افق�ه -اقتصاددان :پرداخ��ت  ۴۲هزار و
 ۸۰۰میلی��ارد توم��ان یارانه نقدی ب��ه  ۷۸میلیون نفر
و  ۳۱هزار میلیارد تومان کمکمعیش��تی به حدود ۶۰
میلیون نفر از مردم ،در کنار س��ایر پرداختهای جاری
دولت ،تعهدات بسیار سنگینی را برای قوه مجریه ایجاد
میکند که نمودش در کس��ری بودج��ه و افزایش پایه
پولی و تورم نمایان است.
پرداخت یارانه توس��ط دولتها در سراس��ر جهان انجام میشود اما با ساختار
بودجهای ش��فاف و از طریق اخذ مالیات از اقش��ار ثروتمند و طراحی هدفمند
پرداخت نقدی و غیرنقدی به اقش��ار نیازمند؛ این در حالی اس��ت که پرداخت
یارانه در کش��ور ما از آغاز هم مبنای درست و شفافی نداشت و بیشتر براساس
رویکرد سیاس��ی دولتها بود .پرداخت یارانههای نقدی در ایران ،از حدود ۱۰
س��ال پیش با یک نام اصول��ی «هدفمندی یارانهها» اما ی��ک عمل غیراصولی
آغاز شد.
در ای��ن طرح دولت به اس��م آزادس��ازی قیمت حاملهای ان��رژی ،اقدام به
پرداخ��ت نقدی بیش از درآمدهای هدفگذاری ش��ده کرد و نیز پرداختها به
عموم مردم تس��ری یافت ،این در حالی بود که در آن ش��رایط همه مردم ایران
نیازمند مبلغ پرداختی نبودند.
با ای��ن اقدام دولت وقت ،فلس��فه پرداخت یارانه که ایج��اد توازن اجتماعی
و تقویت اقش��ار فرودس��ت جامعه اس��ت ،دچار درهم ریختگی شد .البته پس
از مدتی در دولت گذش��ته ،اقدام به اصالح قیمت حاملهای انرژی ش��د اما با
ناکامی مواجه شد.
در دولت حاضر نیز پرداختیها به عموم مردم تداوم یافت و دولت نتوانس��ت
در قبال تصحیح نحوه پرداختها و هدفمندس��ازی در ارتباط با اقش��ار هدف،
سیاس��ت شفاف و صحیحی را در پیش بگیرد ،این در حالی است که در ابتدای
کار دولت ،بنا را بر اظهارنامه عموم مردم گذاشتند که تعداد بسیار کمی از افراد
از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
برآوردهای دولت در این زمینه تقریبا ش��رایط ش��فافتری نسبت به گذشته
دارد .مطاب��ق برآورده��ای حال حاضر دول��ت که در پرداختهای موس��وم به
کمکهای معیشتی توسط دولت به  ۷دهک جامعه خودش را نشان داد ،حدود
 ۶۰میلی��ون نفر واجد ش��رایط دریافت کمکهای نق��دی و یارانههای کاالیی
هستند.
اگ��ر مبنای تحلیل را  ۷۸میلیون نف��ری نگذاریم که یارانه نقدی  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومان��ی را دریاف��ت میکنند ،برآورد  ۶۰میلیون نف��ری دولت برای افراد
مش��مول دریافت کمکهای معیش��تی ،نشان از دو فاجعه احتمالی دارد؛ یا ۶۰
میلی��ون نفر از م��ردم واقعا زیر خط فقر زندگی میکنن��د که یک بالی بزرگ
برای کش��ور بهحس��اب میآید و نتیجه تصمیمات کنونی را بهخوبی به نمایش
میگذارد یا نش��ان از یک خطای محاسبات دارد که نمایانگر خطای بزرگتری
در ترسیم خطوط کلی سیاستگذاریهای اقتصادی دولت است.
البت��ه بهنظر میرس��د دول��ت اهداف سیاس��ی خاصی از پرداخ��ت  ۳۱هزار
میلیارد تومان کمکمعیش��تی به  ۶۰میلیون نفر از مردم داش��ته باشد که باید
منتظر بمانیم و ببینیم تا انتخابات آتی چه اثری بر نگاه مردم به این ش��یوه از
سیاستگذاری اقتصادی خواهد داشت.
پرداخت این ارقام س��نگین یارانههای نقدی به جمعیت بیش از  ۶۰میلیون
نفری کش��ور ،بار مالی س��نگینی را بر گرده دولت میگذارد و کسری بودجه را
افزای��ش میدهد که برای جب��ران آن باید به سیاس��تهای تورمی نظیر چاپ
پ��ول و اس��تقراض از بانک مرکزی یا سیاس��تهای رکودآفرین افزایش مالیات
روی آورد.

یادداشت

منشور اخالق حرفهای روزنامهنگاری در روزنامه

کارتونروز

این روزها پرداخت س��ری س��وم یارانهها نقل محافل و تیتر بسیاری از اخبار
شده است.
اکوای��ران در مصاحبهای با میثم هاش��مخانی ،تحلیلگر مس��ائل اقتصادی به
بررسی یارانهها در بودجه  ۱۴۰۰پرداخته که چکیدهای از نظرات این کارشناس
در ادامه بیان شده است.
بعد از آنکه بودجه  ۱۴۰۰به صحن علنی مجلس رس��ید ،بحثهای بس��یاری
پیرامون آن ش��کل گرفت .بخش عمدهای از بودجه سال آینده صرف هزینههای
جاری خواهد ش��د و س��رمایهگذاری نقش کمتری در آن دارد و مثل دهه اخیر
مسئله یارانهها و تامین منابع مالی آن ب ه یک چالش اقتصادی بدل شده است.

 قدرت خرید یارانه  ۸۹در ۹۹

یارانه نقدی از ش��روع پرداختش که از س��ال  ۸۹بود تا امروز هر س��ال قدرت
خری��دش افت کرده و تقریبا اکنون قدرت خریدش  ۰.۱قدرت خرید  ۱۰س��ال
پیش اس��ت ،اما دو نقص کلیدی در آن دیده میشود؛ یکی کاهش قدرت خرید
آن و دیگری اینکه توازنی برای درآمد و هزینه در آن مش��خص نبود؛ از این رو
بهعلت مداخله بانک مرکزی برای جبران این کسری به تورم منجر شد.

 معضلی به اسم دالر ۴۲۰۰

اگر دولت از این عدم ش��فافیت خود دس��ت بردارد و برای دالر  ۴۲۰۰فکری
بکند ،اقتصاد چه مس��یری را طی خواهد کرد؟ مسئله مهم بررسی وجود منابع
مالی شفاف است.
باید این منابع مش��خص و رانتهای حاصلش��ده از این راهها حذف ش��ود.
همچنین تکنرخی شدن ارز باعث میشود قدری از تب قیمتی آن کاسته شود.
هدف از اصالحات س��اختاری انعطاف اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد در برابر
ضربههای ناگهانی است .در این میان حذف رانتهای دولتی نقشی مهم خواهد
داشت.

 برونرفت از چاله یارانههای سیاه

با جدا شدن مسیر یارانهها از سیاست در این بخش بهبود شکل خواهد گرفت.
در س��الهای اخیر یارانه بهجای مس��یر اقتصادی درگیر مناس��بات پوپولیستی
سیاسی شده و باید به سمت هدفمند شدن حرکت کند.
بررس��ی روند اعطای یارانههایی که یک ده��ه از عمرش در ایران میگذرد به
همراه پژوهش درباره نحوه توزیع و تامین آن در س��ایر کش��ورها میتواند دید
ن رو انتظار میرود به
اقتصادی خوبی به اقتصاددانان و سیاستمداران بدهد؛ از ای 
ش از پیش توجه شود
ساختار بودجه و سازکارهای اعطای یارانه بی 

