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برنا

چراسال99راسالسختاقتصادتوصیفمیکنند؟

تولیدناخالصداخلی سهممالیاتاز
سازمان  کل  رئیس   پارسا،  امیدعلی 
امور مالیاتی گفت: »در ایران سهم مالیات 
است،  ۸ درصد  داخلی  ناخالص  تولید  در 
درحال  کشورهای  در  عدد  این  درحالی  که 

توسعه به ۱۴ تا ۱۵ درصد می رسد.«
کشورهای  »در  گفت:  مهر  به  او   
باالی   GDP از  مالیات  سهم  توسعه یافته 
۳۰ درصد و درکشورهای درحال توسعه ۱۴ تا 

۱۵ درصد است.«
با  مطابق  ما  »درکشور  داد:  ادامه  پارسا 
پیش بینی  توسعه  ششم  برنامه  در  آنچه 
شده بود، باید این عدد به ۱۰ درصد برسد، 
این  به  و  است  ۸ درصد  حدود  فعال  اما 

خ افزایش نمی یابد.« راحتی ها هم این نر

عـــددخــبــــر

است.  ایران  اقتصاد  برای  دشوار  سالی  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به   99 سال  ]شهروند[ 
پیش بینی می  شود در این سال دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبه رو باشد و همین مسأله 
این سال  در  بودجه  تنگناهای  ببندد.  برنامه هایشان  پیشبرد  برای  را  از  ارگان ها  بسیاری  دست 
به حدی است که نگرانی  هایی برای تأمین حقوق کارمندان و بازنشسته ها وجود دارد.  مدیران دولتی 
می گویند برای جبران  کسری بودجه در سال آینده و تأمین حقوق کارکنان و بازنشسته ها تصمیم به 

انتشار اوراق بدهی و فروش  اموال مازاد دولت دارند اما آیا این حفره به راحتی پر می شود؟  

برایجبرانکسریبودجه دوراهکار
دولت  است.  شده  بسته  تومان  ۴۸۴ هزار میلیارد  عدد  با   99 در سال  دولت  عمومی  بودجه 
و  کند  تأمین  نفت  فروش  با  را  بودجه  از  تومان  ۷۸ هزار میلیارد  حدود  که  کرده  است  پیش بینی 
۱9۵ هزار میلیارد تومان  از درآمدش را با مالیات به دست آورد . فرض را بر این می گذاریم که دولت 
آورد. تا اینجا فقط  بتواند تمام ارقامی را که  برای نفت و مالیات پیش بینی کرده است، به دست 
2۷۳ هزار میلیارد تومان از ارقام  بودجه در بهترین حالت محقق می شود که تقریبا رقمی نصف بودجه 

عمومی کشور است.  
دولت برای جبران این کسری بودجه روی دو راهکار بیشتر از بقیه مانور می دهد: انتشار اوراق 
بدهی  و فروش اموال مازاد دولتی.  راه سومی هم برای جبران کسری بودجه وجود دارد و آن چاپ پول 
است  که هیچ کدام از  کارشناسان اقتصادی آن را توصیه نمی کنند و دولت را به شدت از آن برحذر 
داشته اند. با این حال باید دید آیا دو راهکار دیگر دولت برای جبران کسری بودجه می تواند جوابگو 

باشد؟

بزرگاست؟ حفرهبودجهچقدر
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش نوشته است که دولت ظرفیت 
کرد:  تأکید  او  پایداری مالی دارد .  با حفظ  اوراق بدهی  برای تأمین کسری بودجه به وسیله   خوبی 
  » میزان درصد بدهی کشورهای مختلف به تولید ناخالص داخلی، نشان می دهد دولت ظرفیت خوبی 
 برای تأمین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد و ورود بانک مرکزی در 
 معامالت بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می تواند بسیار کارآمدتر از 

 روش ناکارآمد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد. «
مدیران اقتصادی کابینه پیش بینی کرده اند که دولت در سال 99 رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد 
بفروشد.  را  مازادش  اموال  از  تومان  ۵۰ هزار میلیارد  به  نزدیک  و  کند  منتشر  بدهی  تومان  اوراق 
اگر فرض را  بر این بگیریم که تمام درآمدهای نفتی و مالیاتی پیش بینی شده در بودجه 99 یعنی 
2۷۳ هزار میلیارد  تومان محقق می شود و به جز آن دولت در مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش 
اوراق بدهی و  اموال مازادش به دست می آورد، درنهایت رقمی حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان منابع به 
دست آمده  است که از بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی ۸۱ هزار میلیارد تومان کم دارد. درواقع 
در  بهترین حالت اگر تمام پیش بینی های مدیران اقتصادی برای تحقق ارقام بودجه اتفاق بیفتد 

هنوز یک  حفره پر نشده ۸۱ هزار میلیارد تومانی در بودجه وجود دارد.  

نگرانیبرایحقوقکارمندانوبازنشستهها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۷۶ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه های 
جاری  می شود که عمده این هزینه ها مربوط به پرداخت حقوق کارمندان است . بنابراین دولت برای 
آنکه بتواند  به راحتی حقوق کارمندان و بازنشسته ها را بدهد باید دست کم حدود ۳۷۶ هزار میلیارد 

تومان را تأمین  کند. 
ما فرض را بر این گذاشته ایم که تمام 2۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و نفت محقق شود. با 

وجود  این، باز هم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان کسری برای تأمین هزینه های جاری دولت وجود دارد.  
همان طور که اشاره شد مهم ترین راهکاری که دولت برای جبران این کسری بودجه به آن تأکید 
گفت وگو  در  اقتصاددان  بخشی،  است.  لطفعلی  بدهی  اوراق  انتشار  و  مازاد  اموال  دارد،  فروش 
او  کند.  منتشر  بدهی  اوراق  ۸۰ هزار میلیارد  تومان  نمی تواند  دولت  که  دارد  اعتقاد  »شهروند«  با 
دراین باره توضیح می دهد که ارقام درآمدی در بودجه که مربوط به  فروش اوراق بدهی دولتی و فروش 

دارایی های دولتی است، اساسا محقق نخواهد شد. 
 بخشی می گوید: »دولت ارقام مربوط به فروش اوراق را به دلیل ترازکردن دو سمت درآمد و مصارف 

 در بودجه امسال آورده است و احتماال بخش عمده ای از این ارقام محقق نخواهد شد، چون اساسا 
 خریداران این اوراق مردم نیستند و عموما بانک ها اوراق دولتی را خریداری می کنند. از سوی دیگر 

 بانک ها از نظر مالی در وضع مطلوبی نیستند و منابع الزم برای خرید اوراق دولتی را در  اختیار ندارند.«  
همچنین این اقتصاددان معتقد است احتماال دولت در  سال آینده برای فروش اموال دولتی هم 

با مشکل  مواجه خواهد بود.
 او اضافه می کند: »وقتی در  سال جاری دولت تنها توانسته است ۴ هزار میلیارد  تومان از اموال 
دولتی را به فروش برساند، صحبت کردن درباره فروش ۵۷ هزار میلیارد تومان اموال  دولتی در  سال 
آینده با واقعیت فاصله دارد.« این کارشناس معتقد است ارقامی که در بودجه  سال  آینده مشاهده 
می شود درواقع بیانگر آمال و آرزوهای دولت است و با محقق نشدن ارقام در  سال آینده  احتماال 

دولت بخشی از بودجه عمرانی کشور را در بخش جاری مصرف خواهد کرد. 

اوراقواموالمازادمیتوانفروخت؟ چقدر
نگاهی به اعداد و ارقام انتشار اوراق بدهی و فروش اموال مازاد دولت در  سال 9۷ نشان می دهد 

که  اعداد در نظر گرفته شده برای جبران کسری بودجه با این دو راهکار آرمانگرایانه به نظر می رسد.  
دولت پیش بینی کرده است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را نقد کند. براساس 
دارایی های دولت چیزی  و بودجه درحال حاضر  برنامه  رئیس سازمان  گفته  محمدباقر نوبخت، 
رقم یعنی حدود  این  که 2۰درصد  اماکن است  و  از مستغالت  اعم  ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان  حدود 
یک هزارو۴۴۰ هزار میلیارد  تومان برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است، اما واقعیت اینکه 

دولت در  سال 9۷ فقط  توانسته است حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازادش را نقد کند. 
عالوه بر این درحالی پیش بینی شده است که ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در  سال 99 منتشر 

 شود که در  سال 9۷ دولت حداکثر توانسته است حدود 29 هزار میلیارد تومان اوراق منتشرکند.   
با این حساب می توان گفت  انباشت مشکالت اقتصادی در سال های گذشته موجب شده است 

که اقتصاد ایران در  سال 99 با یک گره  کور برای تأمین کسری بودجه مواجه باشد.  

گره کور کسری بودجه
ایران بازار لوازمخانگیقاچاقدر

اتحادیـــــه  رئیــس  میــری،  مرتــضی 
فروشندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی 
ستاد  اعالم  »براساس  است:  کرده  اعالم 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گردش مالی لوازم 
خانگی در  سال ۱۳9۷، ۳.۳ میلیارد دالر بوده 
که از این رقم 2.2 میلیارد دالر قاچاق است، 
داخلی  تولید  دالر  ۱.۱ میلیارد  فقط  بنابراین 

بوده است.«
واقع  »در  داد:  توضیح  فارس  به  او   
براساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز از هر سه قلم کاالی لوازم خانگی، دو قلم 

قاچاق است.« 
میری همچنین با اشاره به مقدمات الزم 
ح مبارزه با لوازم خانگی گفت:  برای اجرای طر
»از شنبه 2۶ بهمن 9۸ عرضه لوازم خانگی 
فاقد شناسه کاال و بدون رسید اتحادیه در 
است  ممنوع  شناسه  فاقد  کاالهای  مورد 
قاچاق  کاال  شناسه  فاقد  خانگی  لوازم  و 

محسوب می شود.« 
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میلیارد دالر

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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بودجه عمومی دولت 
در سال ۹۹ با عدد 

۴۸۴ هزار میلیارد تومان 
بسته شده است. دولت 
پیش بینی کرده  است که 

حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان 
از بودجه را با فروش نفت 

تأمین کند و ۱۹۵ هزار میلیارد 
تومان  از درآمدش را با 

مالیات به دست آورد . فرض 
را بر این می گذاریم که دولت 
بتواند تمام ارقامی را که  برای 

نفت و مالیات پیش بینی 
کرده است، به دست آورد. تا 

اینجا فقط 273 هزار میلیارد 
تومان از ارقام  بودجه در 

بهترین حالت محقق 
می شود
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