خبر

کمیت زیاد و کیفیت پایین مشکل اساسی
ّ
پروژههای اقتصاد مقاومتی

موموندی ،مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد و
فرهنگ اسالمی ،در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی گفت :در حال حاضر تعداد پروژه های اولویت دار اقتصاد
مقاومتی زیاد و کیفیت آن ها پایین است .برای دستیابی کامل به
اهداف اقتصاد مقاومتی ،الزم است ضمن تعریف دقیق تر پروژه ها،
از تعداد آن ها کاسته شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد،به نقل از مقاومتی نیوز جلسه اخیر کمیته
اقتصاد مقاومتی مجلس با موضوع «آسیب شناسی ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
در این جلســه که با حضور مســئوالن ســازمان برنامه و بودجه،
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برگزار شد ،فعالیت های سه سال
گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن مورد بررسی
و آسیب شناسی قرار گرفت.
کمیت زیاد و کیفیت پایین مشــکل اساســی پروژه های اقتصاد
مقاومتی
موموندی مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد و فرهنگ
اسالمی در این جلسه گفت :در حال حاضر یکی از مشکالتی که در
بحث پروژه های اقتصاد مقاومتی وجــود دارد ،تورم برنامه و پروژه
است و به نظر بنده یکی از الزامات اصالح این موضوع کاهش حجم
پروژه های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود :یکی دیگر از مشکالت موجود عدم تعیین و تعریف دقیق
پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی است .سازمان برنامه و بودجه
نیز نتوانسته به خوبی پروژه ها را تعریف کند و هماهنگی های الزم
را انجام دهد.
این مسئول وزارت ارشاد گفت :در مورد سامانه نیپا باید دانست که
بارگزاری ماهانه گزارش های عملکرد ،مفید نیست .بارگزاری این
گزارش ها باید به صورت فصلی باشد که در نهایت یک گزارش کیفی
مفید ارائه شود.
حضور معین ها در استان ها کاربردی ندارد و بی فایده است
مدیرکل دفتر اقتصاد و فرهنگ وزارت ارشاد گفت :معین ها هیچ
کار اساسی برای استان های مشخص شده خود انجام نمی دهند و
فقط از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی گزارش می خواهند .با این
بخش نامه و دستورالعمل ها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و باید
یک اقدام اساسی تری در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد :ســازمان برنامه و بودجه در حــوزه برنامه ریزی و
اقتصاد به طــور تخصصی کار می کند و بر دســتگاه های اجرایی
دیگر نیز اشــراف اطالعاتی دارد و به همین دلیل گزینه مناسبی
برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود؛
اما باید فرایندهای اجرایی آن اصالح شــود و نظارت ها به درستی
صورت گیرد.
موموندی در پایان گفت :برای دســتیابی کامل به اهداف اقتصاد
مقاومتی و آن حد مطلوبی که مقام معظم رهبری از تشکیل ستاد
مد نظر دارند ،می بایستی حجم پروژه ها کم شود و خود وزارتخانه
و دستگاه های دولتی مستقال کار را جلو ببرند و پاسخگو باشند.

اقتصاد مقاومتی

رویکرد اقتصاد مقاومتی در اجرای طرح های سرمایه گذاری استان تهران

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران گفت« :گردشگری صنعت پویایی است که سطح خدمات با توجه به نیاز و خواست گردشگران پیوسته در حال تغییر است ،به
همین سبب میزان و نحوه سرمایه گذاری و همچنین ضوابط و قوانین در این صنعت نیز دستخوش تغییرات است ».به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان تهران ،عیلرضا جعفری معاون سرمایه گذاری این اداره کل ،در حاشیه سومین کارگروه تدوین و بازنگری تأسیسات گردشگری که در تاریخ  16الی 17
دی ماه به میزبانی استان تهران برگزار شد گفت« :بازنگری پیش نویس آیین نامه اجرایی تشــکیل و اداره مناطق نموهنه گردشگری و همچنین ضوابط قانونی مربوط به نحوه واگذاری
اردوگاه های گردشگری در سومین نشســت این کارگروه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت ».جعفری افزود« :پروژه های سرمایه گذاری در استان تهران با رویکرد تحقق اقتصاد
مقاومتی در حال اجرا شدن است ،انتخاب این سیاست قطعا گردشگری استان تهران را به سمت سوی یک اقتصاد پایدار سوق خواهد داد».

محمدماهیدشتی
روندها ،ارقام و کسری بودجه
سهم منابع و مصارف :مانند همیشه نسبت به روند
 ۱۰سال اخیر بودجه ،سهم مالیاتها از منابع تقریباً
ثابت مانده و  ۳۷.۶۷درصد اســت ،اما سهم فروش
نفت ،باالتر از روند نزولی خود آمده و به ۳۴.۹۶درصد
رسیده است .همچنین ســهم فروش اوراق بدهی
با افت قابل توجهی به  ۱۰.۷۹درصد رسیده است.
نسبت به روند  ۱۰ســاله ،سهم اعتبارات هزینهای
از مصارف بودجه مجددا ً افزایش یافته و به ۷۷.۶۶
درصد رسیده و سهم اعتبارات عمرانی تقریباً بدون
تغییر و  ۱۵.۲۱درصد است .بنابراین ،به طور کلی
ساختار بودجه منابع و مصارف بودجه ثابت بوده و
نسبت به روند ۱۰ساله اندکی سهم نفت و اعتبارات
هزینهایافزایشیافتهاست.
ارقامبودجهبههزارمیلیاردتومان
درآمدهای دولت ۲۰۹واحد است که ۱۵۴واحد آن
مالیات است .فروش سرمایهها  ۱۴۸واحد است که
 ۱۴۳واحد آن فروش نفت است .فروش بدهی نیز
 ۵۱واحد است که ۴۴واحد آن از طریق فروش اوراق
خزانهی اسالمی تأمین میشود .کل منابع عمومی
دولت  ۴۰۸و منابع اختصاصی آن  ۷۱واحد و جمعاً
 ۴۷۹واحد اســت .بودجهی شرکتها و بانکهای
دولتی نیز ۱.۷۰۳واحد است.
اعتبارات هزینهای دولت ۳۲۱واحد شامل ۹۵واحد
دستمزد ۱۲۳ ،واحد بابت رفاه اجتماعی و  ۶۱واحد
سایرهزینههااست.اعتباراتعمرانینیز ۶۲واحدکه
 ۴۶واحدآنخریدساختمانوسایرسازههااست۲۵.
واحد نیز برای بازخرید بدهیها استفاده میشود که
 ۱۹واحد برای بازخرید اوراق خزانهی اسالمی است.
اعتباراتهزینهایاختصاصی ۵۷واعتباراتعمرانی
اختصاصی ۱۴واحد است.
کسربودجهی ۱۱۲هزارمیلیاردتومانی
تراز عملیاتی بودجهی دولت به صورت پیشفرض
 ۱۱۲واحد کسری دارد.
مالیاتبرمصرفدرصدرمالیاتها
از میان اجزای مالیاتها ۴۰،درصد مالیات بر مصرف
کاالهاوخدمات ۲۴،درصدمالیاتاشخاصحقوقی،
 ۱۸درصد مالیات بر واردات (عوارض گمرکی)۱۶ ،

سمینار «بررسی بودجهی  ۱۳۹۸دولت»

کسر بودجهی  ۱۱۲هزار
میلیارد تومانی

درصد مالیات بر درآمد و  ۲درصد مالیات بر ثروت
اســت .مالیات بر ارزش افزوده  ۸۰درصد مالیات بر
مصرف کاالها و خدمات را تأمین میکند و بنزین
 ۹درصد سهم دارد .شمارهگذاری خودرو ( ۲درصد)،
عوارض خروج از کشور (۲درصد) و سیگار ( ۳درصد)
از سایر اقالم مالیات بر مصرف هستند .سهم مشاغل
 ۴۰درصد ،حقوق کارکنان دولت ۲۸درصد ،حقوق
کارکنان بخش خصوصی  ۲۶درصد و مســتغالت
(اجاره) ۶درصد از مالیات بر درآمد است .در مالیات بر
ثروت ۲۸درصد از طریق انتقال سرقفلی ۲۲،درصد
معامالت امالک ۲۰،درصد انتقال سهام ۱۷،درصد
ارث و ۱۳درصد حق تمبر تأمین میشود.
مالیاتاشخاصحقوقی ۶۶،درصدازطریقاشخاص
حقوقی غیردولتی ۱۹ ،درصد توسط شرکتهای
دولتی و ۱۵درصد از طریق اشخاص حقوقی دولتی
تأمین میشود و ســهم نهادها و بنیادهای انقالب
اسالمیوآستانقدسرضویتقریباًصفراست.
سهمتنها ۱۹درصدیسالمتدراعتباراتهزینهای

از میان اجزای اعتبارات هزینهای بودجه  ۳۴درصد
بابت رفاه اجتماعــی ۲۱ ،درصد بابــت آموزش و
پژوهش ۱۹ ،درصد بابت سالمت و  ۱۵درصد بابت
دفاعوامنیتمصرفمیشود.
همچنین  ۵۷درصد اعتبارات ســرمایهای در امور
اقتصادی ۱۱ ،درصد در مســکن و عمران و تنها ۲
درصد آن برای سالمت مصرف میشود.
اعتبارات هزینهای  ۳۰.۹۱و اعتبارات ســرمایهای
 ۳۸.۴۱درصد نسبت به سال گذشته رشد کردهاند.
خوزستاندرصدراعتباراستانها
در میان استانهای کشــور ،خوزستان با بودجهی
اختصاصی باالی  ۲.۵هزار میلیارد تومان بیشــتر
بودجه را به خود اختصاص داده و تهران با بیش از۱.۵
هزار میلیارد تومان در رتبهی دوم قرار دارد.
آثاراقتصادیبودجه
در بند ب مادهی واحدهی بودجه به دولت اجازه
داده شــده که از محل مازاد منابع بودجه نسبت
به ارقام مصوب (به طور ویژه افزایش درآمدهای

نفتی) یا اصالحات ساختاری یا برداشت مجاز از
صندوق توسعهی ملی ،مصارف خود را تا  ۴۰هزار
میلیارد تومان افزایش دهد که  ۲۰هزار میلیارد
تومان بابت اجرای برنامهی ششــم توسعه و ۲۰
هزار میلیارد تومــان آن بابت اعتبارات بودجهی
 ۱۳۹۸خواهد بود.
اگر چنین اتفاقی بیفتد با توجه به تحقق اعتبارات
ســرمایهای که عمدتاً در امور اقتصادی هستند،
تولید ناخالص داخلی افزایــش مییابد که منجر
به رشد غیرتورمی میشود .برداشــت از صندوق
توســعهی ملی تنها وقتی معنا دارد که بودجهی
دولت (خواه از محل مالیاتها ،فروش نفت و اوراق)
به طور کامل تحقق یافته باشد .بنابراین ،رونق متأثر
از اصالحات ساختاری یا افزایش درآمد نفتی است
که کماحتمالترین ســناریو است .این سناریو که
مخارج دولت بیش از پیشبینی افزایش یابد و منجر
به رونق تورمی شود ،دومین سناریوی کماحتمال
است.همچنینکاهشعرضهیکلاقتصاد،افزایش
تورم بیش از سال  ۱۳۹۷و رکودی شدن اقتصاد نیز
سومین سناریوی کماحتمال است .پراحتمالترین
سناریو تحقق نسبی بودجهی دولت است ،به نحوی
که رکود خفیفی در اقتصاد ایران ایجاد کند و تورم
کمتر از سال  ۱۳۹۷بشود را که در بند ج تبصرهی
 ۱مادهی واحدهی بودجهی  ۱۳۹۸آمده است که
چنانچه منابع دولت از محــل فروش نفت کمتر از
پیشبینی شود ،دولت اجازه دارد که از محل منابع
صندوق ذخیرهی ارزی و صندوق توسعهی ملی آن
را تأمین کند .به طور کلی بودجهی ۱۳۹۸مبتنی بر
کسری ،رشد هزینهها و کاهش سرمایهگذاریها،
تأمین مالی از طریق فروش نفت ،مالیات بر مصرف و
برداشت از ذخایر است .آثار رشد اقتصادی در بودجه
دیده نمیشود و تور مزا نیز نخواهد بود .انتظار میرود
یکرکودنسبیبهواسطهیاینبودجهبهوجودبیاید
که بر تقاضای مسکن و رشد درآمد تمام شرکتهای
بورسیاثرمنفیدارد.هنوزبازارشواهدینشاننداده
که بودجهی ۱۳۹۸منجر به افزایش نرخ ارز بشود.
هر نوع تعامل سیاسی خارجی یا اجرای اصالحات
اقتصادی این تحلیل را نیازمند بازنگری خواهد
کرد.
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اشتغال

جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی:

رهبر انقالب بر تدوین برنامه ای برای
اصالحساختاربودجهتاکیدکردند

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید رهبر
انقالبمبنیبرتدوینبرنامهایبرایاصالحساختاربودجه
کشور ،گفت :اصالح ســاختار بودجه در شرایط کنونی،
کاری پرفایده ،سودمند و در جهت منافع کشور است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تاکید رهبر
معظمانقالبمبنیبرتدوینبرنامهایبرایاصالحساختار
بودجه کشور با هدف کاهش هزینه ها و حمایت از برنامه
های اقتصاد مقاومتی ،گفت :اصالح ســاختار بودجه در
شرایط کنونی ،کاری پرفایده ،سودمند و در جهت منافع
کشور است.
معاون اول رییس جمهور الزمه اصالحات ساختاری در
بودجه کشــور را اجماع و وفاق همگانی دانست و افزود:
یکی از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع سازی
آن است و در حال حاضر شاهد شکل گیری وفاق ملی و
فرصتی مناسب هستیم که اجماع همه ارکان نظام برای
اصالحات ساختاری در بودجه کشــور را فراهم کرده و
زمینه های الزم برای مشارکت در این کار به خوبی ایجاد
شده است.
وی همچنین با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسالمی
برای کمک به اصالح ساختاری بودجه ،خاطر نشان کرد:
الزم است سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع اصالح
ساختار بودجه را در قالب نقشه راهی جامع و منسجم به
همراه برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند تا با مشارکت
قوای سه گانه و سایر نهادها و دستگاه ها بتوانیم این کار
بزرگ و ضروری را به انجام برسانیم.
جهانگیریدرادامهبااشارهبهاینکهویژگیمشکالتکشور
امروز پیچیده و دشوار می باشد ،خاطر نشان کرد :البته حل
این چالش ها غیرممکن نیســت و می توان با اصالحات
مناسب در ساختار بودجه ،برنامه ها و راهکارهای مناسب
برای حل و فصل این مسائل تدوین کرد.

