
 

1 
 

  98 در سالنقش راهبردی بودجه 

 و 

 یحه مربوطهالتحلیل 

 اله مراد سیف  

 دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 

 در شرایط فعلی اساسی ترین کار دولت

خود با مردم قم فرمودند:  ۹۷دی  ۱۹رهبر معظم انقالب در دیدار روز چهارشنبه 

با نگاه به شرایط امروز «. حل مشکالت طبقات ضعیف اساسی ترین کار دولت باشد»

کشور و مالحظه دخل و خرج طبقات ضعیف اهمیت این توصیه بیشتر آشکار می 

گزافه نیست اگر گفته شود بر اثر کاهش ارزش پول ملی و حاکم شدن نوعی شود . 

بلبشوی قیمت ها بر بازار، به رغم تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی اقشار 

ضعیف در تامین مایحتاج زندگی خود هم به دلیل تورم و هم به دلیل گرانی ناشی از 

. اقشاری که در وضعیت عادی  هستند مواجه اساسی مشکل با بازار بر  عدم نظارت

قبل از این اتفاقات نیز به دلیل انباشت تورمی سالهای گذشته قدرت خرید آنها به 

صورت دائمی تحلیل رفته بود ، این روزها از پس هزینه ها برنمی آیند و با تحمل 
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نوعی ریاضت معیشتی روزگار سر می کنند . این در شرایطی است که ممکن است 

ار کمتر دغدغه معیشتی داشته باشند و برای طبقات باالدرآمدی مساله اقشار برخورد

این روزها بیشتر افزایش هزینه سفرهای خارجی تفریحی یا افزایش قیمت اتوموبیل 

های آنچنانی و از این قبیل است . آنان که صدای بلندتری هم دارند و دیدیم که 

شده بود ، نهایتا مجوز خودروهای الکچری آنها که غیرقانونی هم ثبت سفارش 

 تشدید ترخیص از گمرک را دریافت کردند. لذا مساله اساسی امروز اقتصاد ملی 

 این در البته.  است برخوردار اقشار و ضعیف اقشار اقتصادی زیست محیط دوگانگی

 توجی کم هم اقشار این به اگر و دارند مهمی مسایل هم متوسط اقشار میان

اقتصادی این طبقه و رفتن آنها به سمت طبقات ضعیف  توان رفتن تحلیل شود،خطر

جدی تر خواهد شد . اما برای سالم سازی محیط زیست اقتصادی در کشور چه باید 

 کرد؟

  کشور با فشار تحریم ها و تنگناهای ناشی از خصومت دشمنان دست و پنجه

نرم می کند و نمی توان به این زودی حتی با تصویب همه کنوانسیون های 

تعماری تحمیلی آنها نیز امید خالصی از این فشار ها را داشت. شاهد مثال اس

اخیر آن هم اعمال تحریم اروپا بر دستگاه اطالعاتی کشور ، درست در 

مجمع تشخیص و مجلس الیحه  spv شرایطی است که به امید برقراری

دی خود در  ۱۹پالرمو را هم تصویب کردند. رهبر معظم انقالب در بیانات 

اندیشی درباره ریشه  انگاری و سهلمین ارتباط ضرورت پرهیز از سهله
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دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسالمی را متذکر فرمودند . لذا مدیریت 

اقتصادی کشور نباید بیش از این منتظر گشایش از جانب بیگانه باشد و 

صروف ضمن پیگیری مطالبات برحق ما از آنها می باید همه همِّ خود را م

داخل کرده و با فرض انسداد کامل فرصت های خارجی برنامه ریزی و 

اقدام کند . در این صورت، هر گونه گشایشی وضعیت را بهتر خواهد کرد 

 و در صورت عدم گشایش نیز قافیه را نباخته ایم

  ،به طور ساده مشکالت موجود اقتصادی ناشی از سه عامل فشار بیرونی

ی است . اگر مسایل داخلی ناشی از ناکارآمدی و ناکارآمدی و فساد داخل

فساد را برطرف می کردیم، کشور ما با ظرفیت های فوق العاده خدادادی 

طبیعی و جغرافیایی خود و نیز به مدد زیرساخت های ایجاد شده در دوران 

پس از انقالب می توانست و می تواند صحنه باشکوهی از مقاومت 

به نمایش گذارد. لذا مقابله قاطع با فساد اهمیتی اقتصادی را در برابر دشمن 

کمتر از مقابله با نظام سلطه نداشته و بلکه به دلیل آن که می تواند اعتماد 

مردم به نظام را بازسازی و تقویت کند از آن هم مهمتر است . دستگاههای 

نظارتی و قضایی نقش اول را در این میدان دارند و باید به وظایف تاریخی 

د عمل کنند . اکنون شرایطی است که به قاطعیت دستگاه قضایی نیاز خو

مبرم داریم . نمونه برخورد اخیر با سلطان سکه نشان داد که برقراری 

آرامش در بازار ، با برخورد قاطع با عوامل اصلی بهتر نتیجه می دهد . لیکن 
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یی با این قاطعیت نباید به برخورد با چند سلطان ختم شود . دستگاه قضا

اختیارات ویژه ای که از رهبر معظم انقالب دریافت کرده می تواند عالوه 

بر برخورد با ریشه ها ، برخورد سازمان یافته با سرشاخه های شجره خبیثه 

فساد اقتصادی را نیز دستور کار جدی خود سازد تا هم صحنه فعالیت 

گرم نماید . به اقتصادی را از فساد پاکسازی کند و هم مردم را به نظام دل

رغم اقدامات خوبی که در این زمینه در حال انجام است ، متاسفانه 

کارکردی که الزم است هم اکنون مشاهده نمی شود . رهبر معظم انقالب 

منابع » دی خود با تاکید بر این مهم نیز فرمودند :  ۱۹در بیانات چهارشنبه 

ها و افرادی، ظالمانه کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان

بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع  بلعند و با داللاین منابع را می

 .«کنندشوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی میپیشرفت کشور می

  همزمان با برخورد انقالبی با مفاسد اقتصادی ، دولتمردان می باید توجه

. اکنون شرایط به گونه ای  ویژه به وضعیت اقشار ضعیف را فراموش نکنند

اضطراری است که نمی توان سرنوشت معیشتی مردم را به دست عوامل 

بازار سپرد . راه کار اساسی آن است که با ابزارهایی که هم اکنون فراهم تر 

از دوران جنگ تحمیلی در دسترس می باشد، اطمینان حاصل کرد که 

قیمت هایی که برای آنها  اقشار ضعیف به حدی از نیازهای معیشتی خود با

قابل تحمل است دست پیدا می کنند و این همان مفهوم امنیت اقتصادی در 
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بعد مصرف برای این اقشار است .هم اکنون، بنا به اعتراف مسئولین محترم 

وارد شده اند با قیمت های ارز آزاد به  ۴۲۰۰،کاالهای اساسی که با ارز 

رش رسانه ها ، بخش مهمی از این دست مردم می رسند و نیز بنا به گزا

کاالها توسط سودجویان صادر می شود . پیشنهاد مشخص این است که 

برای اقشار ضعیف و حتی اقشار متوسط تعریف شده و به « سبد معیشتی»

صورت سهمیه بندی به سرپرست خانوار با قیمت های دولتی تحویل شود . 

از تحریم جدید نفتی امریکا ، این اقدام در شرایط فعلی و برای دوران گذار 

برای حمایت از اقشار پایین درآمدی الزم و تاخیر در اجرای آن می تواند 

هزینه های گزاف اجتماعی و در شرایطی سیاسی و امنیتی برای نظام ایجاد 

کند . لذا ، رهبر معظم انقالب نیز در کنار توصیه به ایستادگی در برابر 

برخورد با مفسدان و سودجویان داخلی، بر  زورگویی امریکا و مستکبرین و

 . توجه ویژه به اقشار ضعیف تاکید فرمودند

 

 89الیحه بودجه تحلیل 

هم اکنون در مجلس شورای اسالمی مراحل بررسی خود را طی می  ۹8الیحه بودجه 

دارای سه بودجه عملیاتی ، سرمایه ای و مالی به  ۹8کند . به طور خالصه بودجه 

 شرح زیر  است :
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 بودجه عملیاتی: -الف

این بودجه به دخل و خرج جاری دولت می پردازد و دارای دو بخش درآمدهای 

 عملیاتی و هزینه های عملیاتی است . خالصه این بودجه به شرح زیر است :

 هزار میلیارد تومان شامل :     7/208         تی درآمدهای عملیا 

 هزار میلیارد تومان      6/۱53کل مالیات                                 -

 "                   3/۲5درآمد مالکیت های دولتی          -

 "                     ۷۷/۹درآمد فروش خدمات               -

 "                      5                جرائم                            -

 "                    ۱5متفرقه                                           -

    هزار میلیارد تومان شامل :     7/320هزینه های عملیاتی 

 هزار میلیارد تومان      ۲/۹5حقوق                              -

 "              ۴/۲3      کاال و خدمات           -

 "              6/۱۱یارانه                               -

 "                5/6           بالعوض               -

 "            6/۱۲۲       رفاه اجتماعی            -
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 "              ۴/6۱       سایر                         -

     هزار میلیارد  تومان   -112تراز عملیاتی 

 بودجه سرمایه ای -ب

این بودجه به بخش سرمیه گذاری های دولت می پردازد و شامل واگذاری دارایی 

های سرمایه ای و نیز تملک دارایی های سرمایه ای است. خالصه این بودجه به شرح 

 زیر است :

 

          هزار میلیارد تومان شامل :  ۱۴8 واگذاری دارایی های سرمایه ای 

 هزار میلیارد تومان   5/۱۴۲فروش نفت و فرآورده های نفتی       -

 "                 5/۴واگذاری اموال                                -

 "                  ۱واگذاری طرح تملک سرمایه ای         -

 

 تومان شامل : هزار میلیارد 6۲         ملک دارایی های سرمایه ای  ت 

 هزار میلیارد تومان  6/۴5ساختمان                                       -

 "               8ماشین آالت و تجهیزات                  -

  "              ۲/۰         زمین                                    -

 "             8/۷           سایر                                  -
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      هزار میلیارد تومان     86تراز سرمایه ای 

 

 بودجه مالی -ج

   هزار میلیارد تومان  5۱      واگذاری دارایی های مالی 

    ۲5         تملک دارایی های مالی       " 

    هزار میلیارد تومان 26تراز مالی 

 

 : 98نکات مهم قابل توجه در بودجه 

هزار میلیارد  5/۱۴۲فروش نفت   درآمد ریالی حاصل از  ۹8در بودجه  (۱

تومان پیش بینی شده است . اگر چه به صراحت ذکر نشده لیکن اگر پیش 

میلیون بشکه نفت در روز را مبنا قراردهیم و هر  5/۱فرض فروش روزانه 

توان باشد  5۲۰5دالر در نظر بگیریم و هر دالر در بودجه  5۰بشکه نفت را 

افت . اما اگر فروش نفت با توجه به درآمد ریالی مذکور تحقق خواهد ی

تحریم های امریکا به یک میلیون بشکه در روز )که چندان نامحتمل هم 

نیست( محدود شود ، قضیه متفاوت خواهد شد . در این حالت با فرض 

میلیارد  ۲5/۱8دالر برای هر بشکه نفت  و کل درآمد دالری  5۰قیمت 

زمانی محقق می شود که هر دالری درآمد نفت ، درآمد ریالی مذکوزر 
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تومان   در نظر گرفته شود . اگر توجه   ۷8۰8دالر بودجه اندکی بیش از  

 5۷۰۰میلیارد دالر از کل درآمد نفت قرار است با دالر احتماالً ۱۴کنیم که 

تومان تخصیص پیدا کند ، در این صورت مابقی درآمد ارزی نفت تنها با 

ریالی پیش بینی شده را محقق سازد که  تومان می تواند درآمد ۱۴۷5۰دالر 

عمال دور از واقعیت است . حتی اگر دولت باقی مانده درآمد ارزی خود 

هزار تومان )نرخ نزدیک به  ۱۰میلیارد دالر را با نرخ هر دالر  ۲/۴یعنی 

هزار میلیارد تومان می باید از  ۲۰سامانه سنا( به فروش برساند ، حدود 

نفت کم کنیم و در این صورت تراز سرمایه ای  درآمدهای پیش بینی شده

 ۲۰هزار میلیارد تومان خواهد شد  و کل بودجه از این ناحیه  66بلکه  86نه 

 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت . 

در بخش درآمدهای مالیاتی دولت ارقام به شرح دسته بندی زیر پیش بینی  (۲

 شده است :

 میلیارد تومان شامل : هزار  9/156کل درآمد مالیاتی    

                      هزار میلیارد تومان   ۲/3۷مالیات اشخاص حقوقی 

                                 ۲5مالیات بر درآمدها          " 

                                 ۱/۴مالیات بر ثروت            " 

                            8/۲۷  مالیات بر واردات         " 

                8/6۲مالیات بر کاالها و خدمات         " 
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 در این رابطه نیز دو نکته قابل ذکر است :

هزار  ۷/۲۴در مالیات اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها سهم غیردولتی ها  -الف

هزار میلیارد  تومان است . یعنی شرکت   ۴/۱۲میلیارد تومان و سهخم خصوصی ها 

 های خصوصی دو برابر دولتی ها مالیات می پردازند .   

یات بر اگر دسته بندی مالیات را به مالیات بر مصرف ، مالیات بر ثروت و مال -ب

 3۰تولید و درآمد تقسیم بندی کنیم، با این فرض که مالیات بر واردات با سهم

درصد به تولید )به جهت واردات کاالهای سرمایه ای و  ۷۰درصد به مصرف  و 

 واسطه ای( تفکیک شود در یان صورت ارقام به شکل زیر خواهد شد :

      5۲ومان  با سهم   هزار میلیارد ت   66/8۱مالیات بر تولید و درآمد   

 درصد

            3/۴5با سهم                      "           ۱۴/۷۱مالیات بر مصرف   

 درصد

                درصد    6/۲با سهم                      "              ۱/۴مالیات بر ثروت 

مالیات بر ثروت برابری مالیات بر تولید و درآمد نسبت به سهم  ۲۰با نگاه اول سهم 

خودنمایی می کند . اگر قرار است از تولید حمایت کنیم و از آن طرف  نیاز داریم 

که درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهیم، تنها راه آن این است که پایه های 

مالیاتی و نیز نرخ های مالیات بر ثروت را گسترش دهیم . در این رابطه نگاه به 
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در فرانسه هم درس آموز است که اعتراض اولیه آنها به  مطالبات جلیقه زردها

افزایش نرخ مالیات بر درآمد و کاهش مالیات بر ثروت در فرانسه بود . در کشور ما 

که هنوز موانع نهادی زیادی بر سر راه تولید وجود دارد، تا جایی که ممکن است در 

ی ایجاد کنیم و در مقابل حمایت از تولیدات غیر نفتی می باید تسهیل مالیاتی بیشتر

مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث ، نقل و انتقال سرقفلی ، نقل و انقال امالک و 

 هر گونه دارایی دیگر گسترش دهیم . 

 

 98بودجه سال الیحه اهبردی رنقد 

بودجه، آیینه تالش حاکمیت در سال پیش رو می باشد و از این رو جهت گیری 

های واقعی بودجه بسیار مهم است . این که گفته می شود بودجه سال آتی با جهت 

 پذیرفتنی صورتی در است شده بسته  گیری ایجاد اشتغال و نیز تامین معیشت مردم

رد بودجه ایجاد کند . اما آنچه که عملک در آن تحقق برای را الزم اطمینان که است

می توان به عنوان برخی توصیه ها در جهت اصالح الیحه بودجه پیشنهادی به 

 : نمایندگان محترم داشت از قرار زیر است

  سال آتی از یک جهت مهمترین سال بودجه ای در دوران پس از انقالب

به حد نهایت اسالمی است . سالی است که مواجهه استکبار با نظام اسالمی 

خود خواهد رسید . امریکا با خروج از برجام و پی ریزی طرح انسداد نفتی 
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ایران و اصرار بر پیگیری آن در سال آینده عزم خود را برای کامل کردن 

محاصره اقتصادی جمهوری اسالمی ایران آشکارا اعالم داشته و اروپا نیز تا 

بتی انجام نخواهد داد بلکه این لحظه ثابت کرده که نه تنها هیچ اقدام مث

خود به بهانه های مختلف گره دیگری بر تحریم های ایران خواهد افزود . 

اگر جمهوری اسالمی ایران سال آینده با موفقیت پشت سر گذارد به نوعی 

در برابر فشارها واکسینه خواهد شد و سالح تحریم امریکا نیز کند خواهد 

رآورد واقعی هم اکنون نقطه مشترک گردید . لذا آنچه می باید در یک ب

همه مسئولین و نمایندگان محترم مجلس باشد ایستادن بر پای خود و عدم 

انتظار از دیگران مانند اروپا و حتی کشورهایی مانند هند و چین است . زیرا 

اروپا با امریکا همراه است و هند و چین نیز در بهترین حالت می خواهند از 

 . د ماهی بگیرندآب گل آلود برای خو

  در شرایطی که برای سال آتی توصیف شد ، تنها راه باقی مانده بسیج منابع

داخلی و متمرکز کردن همه امکانات بر مسایل و مشکالت اصلی است . 

نقطه کانونی مشکالت داخلی معیشت مردم است . لذا تامین مایحتاج مردم 

ظ اشتغال موجود برای با قیمت های قابل تحمل برای اقشار ضعیف و نیز حف

جلوگیری از به خطر افتادن امنیت درآمدی مردم و نیز تامین امنیت دارو و 

 مساله برای اساسی محور درمان مردم با تداوم نظام جامع سالمت ، سه 

 . است معیشت
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  منابع الزم برای سه محور برشمرده غیر از آنچه از درآمد نفت قابل پیش

هم اکنون بدون هر گونه توجیه عقالنی هزینه  بینی است ، می باید از آنچه

 . می شود تامین گردد

  از جمله منابع در دسترس برای پوشش دادن به اهداف معیشتی ، افزایش

قیمت انرژی و بوِیژه بنزین است . در شرایطی که مشکل قوت ال یموت 

داریم خاصه خرجی برای دادن بنزین به قیمت آب خوردن به مردم هیچ 

تومان هر لیتر  ۱5۰۰النی ندارد . حداقل قیمت بنزین می تواند توجیه عق

هزار میلیارد تومان  ۱5باشد که در این صورت تنها از همین مورد نزدیک به 

درآمد آزاد خواهد شد. این پول حداقل می تواند نظام جامع سالمت را 

 سرپا نگه دارد و مستقیماً اقشار ضعیف را به صورتی کامال هدفمند حمایت

کند . اگر این هدف به درستی برای مردم توجیه شود، با اشتیاق قیمت های 

 . جدید بنزین را خواهند پذیرفت

  منبع در دسترس دیگر قطع یارانه پردرآمدها می باشد که هم اکنون نیز

 . قانون است و می باید تا به حال اجرا می شده است

 آن به بودجه در  منبع دیگر کاستن از سهم صندوق توسعه ملی و تزریق

جهت مسایل معیشتی با سه محور یاد شده است . سال آینده سال دشواری 

است و نظام اسالمی می باید از همه ظرفیت خود برای عبور از آن استفاده 

کند . در این شرایط، لزومی ندارد که نگران صندوق توسعه ملی باشیم 
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تکانه های مثبت و چراکه اساساً از جمله اهداف این صندوق خنثی سازی 

منفی درآمد نفت می باشد . لذا ، در سال آتی که تکانه منفی شدیدی را از 

درآمد نفت تجربه خواهیم کرد، استفاده از ظرفیت این صندوق و حداقل 

 . بود خواهد منطقی اقدامی  در گام اول کاستن از سهم واریزی قانونی آن

 ه استفاده سرمایه های مردمی سومین منبع قابل استفاده در بودجه سال آیند

است . واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به مردم می باید جدی گرفته 

شود . هم اکنون در الیحه یک هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش 

بینی شده که نشان می دهد برای آن حساب چندانی باز نکرده اند .اگرچه با 

اوراق مشارکت برای طرح های خاص  سازوکارهای فعلی )که البد انتشار

می باشد(همان یک هزار میلیارد تومان نیز معلوم نیست محقق شود . برای 

واگذاری طرح های عمرانی به مردم نگاه دولت می باید تغییر کند. این 

طرح ها می باید به کمیته خاصی برای واگذاری سپرده شوند و سازوکار 

که درآمد تضمین شده مناسبی را ،  واگذاری به صورتی توجیه پذیر گردد

حتی با نرخ باالتر از سود بانکی برای سرمایه گذار پیش بینی کند . این کار 

اگرچه ممکن است در سال آتی به عنوان یک اضطرار پیگیری شود، لیکن 

می تواند شروع یک اقدام اساسی برای تحقق مشارکت واقعی مردم در 

ک اقدام اساسی برای کاستن از اقتصاد ملی باشد و در این صورت ی

وابستگی ساختاری بودجه به نفت نیز خواهد بود . اگر این اقدام به صورت 
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متمرکز هدایت و به صورت استانی اجرا شود، اقدام بسیار مهمی برای آینده 

درصد طرح  ۲۰می باشد . در این صورت می توان برای این ردیف حداقل 

 . منظور کرد ۹8 های موجود نیمه تمام را در بودجه

  توجه به مصارف بودجه در سال آتی هم مهم است . اگرچه با افزایش نرخ

 ۲۰تورم قدرت خرید درآمدها کاهش یافته لیکن راه جبران آن افزایش 

درصدی یا بیشتر حقوق کارکنان دولت نیست . دلیل منطقی این گفته یکی 

به صورت  آن است که همین افزایش خود آثار تورمی دارد و همه آن

خالص نصیب کارکنان دولت نخواهد شد . دیگر این که اگر کارکنان 

دولت که حداقل از داشتن یک درآمد مطمئن بهره مند هستند، این فرصت 

درصد بیشتر دریافت کنند تکلیف اقشاری که یا اساساً شغل  ۲۰را دارند که 

ستند و کار مشخصی ندارند و یا عمدتاً کارگران فصلی و یا کشاورز ه

چیست؟ به جای افزایش حقوق ها در سال آتی می توان سبد معیشتی برای 

خانوارها در نظر گرفت که هم خنثی کننده تورم است و هم به همه اعم از 

گرفت . افزایش  کارکنان دولت و یا غیر آن به صورتی یکسان تعلق خواهد

ه سال درصدی حقوق کارکنان دولت غیر از این که بار بودجه کم بنی ۲۰

آینده را سنگین تر می سازد خود عالمتی به همه عوامل اقتصادی است که 

همه چیز را با همین نرخ و باالتر افزایش دهند و در نهایت همان کارمند نیز 

 .از جمله قربانیان این سیاست خواهد بود
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  از نظر نگارنده این یادداشت در نظر گرفتن سبد معیشتی و توزیع سنجیده

ل آینده یک الزام و ضرورتی قطعی است که هر گونه تعلل در آن برای سا

انجام آن ضربه سهمگینی به امنیت غذایی اقشار پایین درآمدی و طبقه 

 . متوسط خواهد بود

  تالش برای مدیریت هزینه های عمومی و کوچک سازی دولت و

واگذاری واقعی بخش از مسئولیت ها به استان ها برای کاستن از بار هزینه 

ی آن از بودجه عمومی و تامین هزینه بسیاری از خدمات از گیرندگان آن ا

خدمات به صورتی اثربخش ، که هزینه زیادی را هم به مردم تحمیل نکند، 

و نیز اصالح بلندمدت ساختار بودجه  ۹8نیز یک راه کار اساسی برای سال 

 . است

است  ۹8ی بودجه سال همه آنچه که گفته شد برخی از راه کارهای این نگارنده برا

که بسیاری از این راه کارها غیر این که حالل مشکالت اضطراری سال آتی می 

باشند ، درست در جهت اصالحات ساختاری و بلندمدت بودجه، حتی برای سالهای 

با درآمد نفتی باال هم می باشد و هنر مدیریتی اقتصاد ملی می باید این باشد که راه 

را بر بستر اصالحات ساختاری پی ریزی کند و بدترین  کارهای کوتاه مدت خود

اقدام ، آن خواهد بود که با حل مسائل پیش آمده جاری به صورت عاجل ،هزینه 

های سنگین تری را به آینده منتقل کرده و با پیچیده تر کردن مسایل ساختاری، گره 

 . دیگری بر گره های موجود بیفزاییم


