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دولت در چند دهه گذشــته به دو دلیل عمده (محدودشــدن منابع مالی و 
افزوده شدن سرفصل ها و تکالیف جدید هزینه ای) همواره تالش کرده  است که 
تــا حد امکان از برخی تعهدات خود بکاهــد و بار هزینه ای آن را از دوش خود 
بردارد تا منابع مالی محدودش پاسخ گوی تعهدات روبه فزونی هزینه ای به ویژه 
در ســرفصل های جدید باشد. در این میانه مناطق آزاد و کالن شهرها به  شکلی 

تقریبا مشابه از این جریان صدمه دیده اند.
یکی از مهم ترین علل ناکامی نســبی مناطق آزاد در کشــورمان در مقایسه 
با مناطق آزاد رقیب، تأمین نشــدن امکانات زیرســاختی کافــی از طرف دولت 
در همان ابتدای کار بوده  اســت. به بیان دیگــر دولت به جای تخصیص منابع 
برای ایجاد زیرســاخت ها و افــزودن بر جذابیت منطقه برای ســرمایه گذاران، 
سازمان های متولی مناطق آزاد را وادار به زمین فروشی برای تأمین منابع مالی 
الزم و اجرای طرح های زیرساختی کرده  است. درحالی که مناطق آزاد رقیب در 
ســایر کشورهای منطقه در شــرایطی فعالیت خود را آغاز کرده اند که امکانات 

زیرساختی الزم را به بهترین نحو در اختیار داشته اند.
اینکه جمع گردش مالی ســاالنه مناطق آزاد هفت گانه کشــور قابل مقایسه 
با گردش مالــی صد میلیارد دالری منطقه آزاد جبل علی نیســت، طبعا دالیل 
متعددی دارد، اما بی تردید عدم اهتمام دولت به تأمین زنجیره زیرســاختی در 

مناطق یکی از مهم ترین آنهاست.
مناطق آزاد کشــورمان از همان ابتدای تأسیس با دشواری تأمین منابع برای 
تکمیل زنجیره زیرساختی روبه رو بوده اند. ظاهرا تلقی و تصور دولتمردان وقت 
این بوده که با اعالم موجودیت منطقه آزاد و ابالغ مشــوق های سرمایه گذاری، 
قیمت اراضی منطقه که در اختیار سازمان متولی توسعه منطقه قرار می گیرد، 
افزایش می یابد. پس سازمان می تواند با فروش تدریجی اراضی نیاز مالی خود 
را برای تکمیل زیرســاخت ها تأمین کند. ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد به تأمین درآمد از طریق فروش یا اجاره اراضی توســط ســازمان ها متوّلی 

مدیریت مناطق اشاره کرده  است.
در طول ســالیان گذشــته اتکای ســازمان های مناطق آزاد به فروش زمین 
به عنــوان منبع تأمین مالی پیوســته در حــال افزایش بوده  اســت. در بودجه 
مصوب ســال جاری مناطق هفت گانه سهم فروش زمین و مستغالت در تأمین 
هزینه های عمرانی و ســرمایه ای در حدود ۴۳ درصد است. این در حالی است 

که فروش بی رویه زمین در محدوده مناطق آزاد می تواند مســیر آینده توســعه 
منطقه را تخریب کند و فرصت دستیابی به توسعه پایدار را از آن بگیرد.

این شیوه تأمین مالی تجارت زمین در مناطق آزاد را به تجارتی پرسود مبّدل 
کرده  اســت. اما نکته تأمل برانگیز این اســت که بخش اعظم این سود نصیب 
خریداران زمین می شــود، زیرا سازمان های متولی مدیریت مناطق آزاد به دلیل 
الزامــات بودجه ای ناگزیر هســتند اراضی قابل فروش خود را در شــرایطی که 
منطقه گرفتار فقر امکانات زیرســاختی اســت، عرضه کننــد و در دوره بعد که 
با کمک منابع مالی ناشــی از فروش اراضی، این کاســتی برطرف شده و قیمت 
اراضی باال می رود، بیشــترین سود نصیب مالکان فعلی زمین می شود. به بیان 
دیگر زمین ها با قیمت ناچیز واگذار شــده و رشــد آتی قیمــت بعد از واگذاری 

اتفاق می افتد!
کالن شــهرها نیــز به گونه ای دیگر از ایــن رویکرد بودجــه ای دولت متضرر 
شده و می شــوند. مدیریت شهری در کالن شهرها ناگزیر است پروژه های عظیم 
عمرانی برای رفاه شــهروندان را از محــل منابع محدود خود تأمین کند. نتیجه 
این وضعیت، اتکای بیش از حد مدیریت شهری به درآمد ناشی از فروش تراکم 

بوده  است.
به طوری که مالحظه می شــود حرکت دولت در مسیر کاستن از بار تعهدات 
خود در مناطق آزاد و کالن شــهرها هرچند توانســته تا حدودی ابعاد مشــکل 
بودجه ای دولت را کوچک تر و قابل تحمل تر کند، اما از یک  سو مناطق آزاد را از 
کارکرد واقعی خود در میدان جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی دور کرده  
است، زیرا سرمایه گذاران به فعالیت در منطقه ای که امکانات زیرساختی کافی 
ندارد، رغبت چندانی نشــان نخواهند داد. از سوی دیگر هم مناطق آزاد و هم 
کالن شهرها را وادار کرده که با فروش زمین یا تراکم بیش از حد مطلوب، عمال 
مسیر توسعه آینده خود را با دست خود سد کرده و قدرت تأثیرگذاری خودشان 
بر آینده حوزه تحت مدیریتشــان را کاهش بدهند، زیرا ســازمان متولی مدیریت 
منطقه آزاد در شــرایطی که بخش اعظم اراضی منطقه را فقط با هدف تحقق 
اهداف بودجه ای واگذار کرده، در آینده ای نه چندان دور زمینی برای واگذاری به 
فعاالن اقتصادی نخواهد داشــت. همچنین مدیریت کالن شهر نیز در شرایطی 
کــه حجم عظیمی از تراکم را به متقاضیان واگذار کرده، الگوی نامطلوبی را در 
میدان ساخت وساز به کالن شهر تحمیل می کند که امکان اجرای هرگونه برنامه 

اصالحی را برای چندین دهه از مدیران نسل های آینده سلب می کند.
بازنگری در سیاست های کالن اقتصادی و اصالح مبانی بودجه ریزی دولت، 
راه خروج از این شــرایط دشــوار اســت. در قدم نخســت دولت باید با الگویی 
کارآمد و مدبرانه به اولویت بندی وظایف خود پرداخته و با تخصیص درســت 
بودجه به مهم ترین سرفصل های هزینه ای، با کنارگذاردن اهداف کم اهمیت تر، 
وظیفه مغفول خود در میدان مدیریت توسعه کشور را به درستی عهده دار شود.

از زمین فروشی در مناطق آزاد تا آینده فروشی در کالن شهرها
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یادداشت

هفته گذشــته در آســتانه بسته شــدن بودجه ۱۴۰۲ شاهد 
درگیری لفظی میان رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و رئیس 
مجلس بودیم؛ کشمکشــی که نشــان داد برخــالف گفته وزیر 
اقتصاد دولت سیزدهم، کســری بودجه همچنان پابرجاست و 
تا اینجا یک ســوم بودجه محقق نشده اســت. حاال کارشناسان 
اقتصــادی می گویند این بار ماجرای بودجه متفاوت اســت؛ در 
بودجه ۱۴۰۲ یا دولت و مجلس از خرج تراشی و چندبرابرکردن 
بودجــه برخی بخش ها دســت برمی دارند و کشــور را ارزان تر 
اداره  می کنند یا بودجه ۱۴۰۱ را تکرار کرده و رسما می پذیرند که 

شرایط بد اقتصادی به شدت تشدید شود.
کشمکش دولت و مجلس در آستانه ارائه بودجه

در جلســه ۱۷ آبــان در مجلــس، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجــه از تحقق تنها ۶۶ درصد بودجه در هفت ماهه امســال 
خبر داد و گفت تا پایان ســال نیز تحقق بودجه تا همین سطح 

خواهد بود؛ بنابراین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم.
این در حالی اســت که وزیر اقتصاد، دوم شــهریور امسال با 
دفاع از حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی اعالم کرده بود: «به 

حمد خدا امسال دولت کسر بودجه ندارد».
بر همین اساس رئیس مجلس هم اظهارات رئیس سازمان 
برنامــه مبنی بر محقق نشــدن منابــع را رد کرد و بــا انتقاد از 
پرداخت نشــدن برخی هزینه ها گفت: «ما عالوه بر بحث یارانه، 
۹ میلیــارد دالر ارز با همان ارز یارانه ای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 

در اختیار دولت قرار دادیم».
با توجه به اینکه اختالف ارزش ۹ میلیارد دالر ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانــی با قیمت کنونی دالر در بازار آزاد ایران بســیار زیاد 
اســت، ظاهرا قالیبــاف از عددی معادل حــدود یک پنجم کل 
بودجه عمومی دولت ســخن می گوید. ضمــن اینکه صندوق 
بین المللی پول نیــز پیش بینی کرده بود تــراز تجارت خارجی 
ایران در ســال جاری مثبت ۳۵ میلیارد دالر باشــد؛ یعنی بیش 

از سه برابر سال گذشته.
فارغ از اینکه این درآمدهای تخمینی دولت چه سرنوشــتی 
داشــته که باز کار به گالیه از کسری بودجه کشیده شده است، 
باید دید تکلیف بودجه ۱۴۰۲ در میانه کشــاکش مالی دولت و 
مجلس چه خواهد بود؟ آن هم درحالی که از یک سو امیدها به 
احیای برجام و افزایش صادرات نفت مثل قبل نیست و از سوی 

دیگر تشدید رکود افزایش مالیات ها را دشوارتر کرده است.
کشور را گران اداره می کنیم

مهدی پازوکی، اقتصاددان، معتقد است سیستم بودجه ریزی 
ایران به شــدت از بی انضباطی مالی رنــج می برد و درحالی که 
این بی انضباطی باید از سیســتم رخت ببندد، متأســفانه در یک 
سال اخیر بدتر هم شده اســت؛ چرا که به نظر می رسد مدیران 
به شدت نســبت به گذشــته با مفاهیم و راهبردهای اقتصادی 

بیگانه اند.
او می گوید: من اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که ما کشور را 
گران اداره می کنیم. مخارج دولت به شــدت باالست؛ نمونه آن 
بودجه همین مجلس شــورای اسالمی. بسیاری از ۲۹۰ نماینده 
مجلس عضو هیئت  علمی هســتند و از آنجا حقوق می گیرند، 
اما فقط کافی اســت بودجه ســال ۹۹ را با ۱۴۰۱ مقایسه کنید؛ 
بودجــه مجلس در دو ســال بیــش از دو برابــر افزایش یافته 
اســت. خب مگر حقوق ســایر کارکنان دولت دو برابر شــده؟! 
چون بودجه دســت خود مجلس است، حتی با سازمان برنامه 
مبادله موافقت نامه هم نمی کند؛ یعنی تنها دســتگاهی است 
که در مبادله موافقت نامه مشــخص نمی کند که قرار اســت با 

بودجه اش چه کند؟
پازوکی مثال دیگر را شــورای نگهبان عنوان می کند که ۲۹۷ 
میلیارد تومان بودجه دارد، درحالی که این بودجه سال ۶۴، پنج 

میلیون تومان بوده است.
افزایش موازی کاری به امید بودجه بیشتر

از نگاه این کارشناس، مثال دیگر مؤسسات تحقیقاتی هستند. 
پازوکی می گوید: در حال حاضر یکی از بخش های بودجه خوار، 
مؤسسات تحقیقاتی هستند که هیچ  چیز از درونشان در نمی آید 
یا موازی کاری می کنند. نمونه آن در ســازمان برنامه مؤسســه 
تحقیقاتی نیــاوران به عنوان اتاق  فکر این ســازمان بود. دوران 
احمدی نژاد این مؤسســه در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار 
گرفــت، درحالی که نهاد خودش مؤسســه تحقیقاتی داشــت. 
در دولت روحانی هم مؤسســه آینده نگری در ســازمان برنامه 
تأسیس شد و حاال دو مؤسسه برای یک کار و هدف وجود دارد 

که موازی کاری می کنند و به نظر من فقط دو دکان هستند.
پازوکی با بیان اینکه «من خودم طرفدار تحقیقات هســتم، 
امــا مؤسســات تحقیقات ما بعضــا خنده دارند مثل مؤسســه 

تحقیقاتی تاریخ پزشــکی»، می افزاید: مثال برای شورای نگهبان 
از دو ســال قبل مؤسسه تحقیقاتی گذاشته اند. شورای نگهبانی 
چه تحقیقی قرار است بکند؟ باید دید اصال طبق قانون اساسی 
وظیفه این شــورا چیســت و برای چه کاری نیاز به این مؤسسه 
دارد؟ با این حال برخــی نمایندگان مجلس نگران هســتند که 
در صورت مخالفت با این بودجــه، در دوران بعد رد صالحیت 

شوند.
دولت سراغ دارایی هایش برود

ایــن کارشــناس اقتصاد بــا تأکید بــر اینکه اگــر بخواهیم 
می توانیــم اقتصاد را ارزان تر اداره کنیم، توضیح می دهد که در 
بخش درآمدی هم الزم است دولت برای فروش سراغ برخی از 
دارایی هایش برود؛ «مثال در تهران نیازی به خانه های سازمانی 
برای ارگان های دولتی و اســتانداری ها نیست که برخی آقایان 

خانه های خود را اجاره بدهند و در این خانه ها ساکن شوند».
وی همچنیــن عنــوان می کند کــه با افزایش نــرخ مالیات 
نیز شــدیدا مخالف اســت؛ چون اقتصاد ایران در رکود است و 
افزایش مالیات رکود را تشــدید می کند. با این حال معتقد است 
باید گســتره مالیاتی بیشــتر و جلوی فرار مالیاتی گرفته شــود. 
درواقع باید سیستم دریافت مالیات با استفاده از استانداردهای 

مدرن بهبود پیدا کند.
تفکر پوپولیستی در رأس نظام بودجه ریزی

پازوکــی در ادامــه از وجــود تفکــر پوپولیســتی در نظام 
بودجه ریــزی کشــور انتقاد و عنــوان می کند: متأســفانه تفکر 
پوپولیســتی بر نظام بودجه ریزی دولت هم حاکم شده و سعی 
دارند با افزایش غیرمنطقی هزینه ها کشور را اداره کنند. نمونه 
این ســبک تفکر را اخیرا در حقوق بازنشســته ها دیدیم؛ امسال 
در تأمین اجتماعی حقوق ۴۲ درصد افزایش یافت، درحالی که 
حقوق یک بازنشســته دولتی ۱۰ درصد بیشتر شد. همه اینها به 
خاطر عبدالملکی بود که آشــنا با سیســتم اداری نبوده و تنها 

اقدامات پوپولیستی انجام می دهد.
او در نهایت می گوید: وقتش رســیده دولت چند کارشناس 
خبره بگذارد و تغییری در سیســتم بودجه ریزی ایجاد کنند. باید 
بپذیرند که اقتصاد با دســتور پیش نمی رود و نیاز به علم دارد. 
زمانی می گفتند دولت روحانی غرب زده اســت و اقتصاد را به 
برجام گــره زده، اما این دولت از هفت هزار صفحه برنامه اش، 

هفت صفحه هم منتشــر نکرده و بدون داشتن برنامه ای، دائما 
برنامه همان روحانی را (برنامه ششم توسعه) تمدید می کند و 

حاال هم احتماال یک سال دیگر تمدیدش کند.
نگاه متوهمانه برای ترازکردن بودجه

محمدتقــی فیاضی، دیگر کارشــناس اقتصــادی نیز با بیان 
اینکه بودجه ما به شــکل ســاختاری دچار کســری است و این 
کســری به بخش پولی و نقدینگی منتقل می شــود، به «شرق» 
می گویــد: منابع بودجه بیشــتر متکی به منابــع نفتی و اوراق 
بدهی اســت؛ چون مالیات ها به تنهایی حتی کفاف هزینه های 
جاری را هم نمی دهد. بهتر است دولت روی درآمدهای پایدار 
حســاب کند و آنچه را از طریق فروش نفت و اوراق به دســت 
می آورد، در طرح های عمرانی هزینه کند تا کشــور بیش از این 

درگیر رکود نشود.
البته به گفته او در این شــرایط راحت نیســت که بخواهیم 
نســخه ای برای دولت بپیچیم و به او بگوییــم بودجه ای ارائه 
کند که برای اقتصاد کشور را ه گشــا باشد، اما طبیعتا باید منابع 
بودجه پایدار باشــد و اگر هم نیست در مقابلش برخی مصارف 

حذف شود. 
«نمی توان روی منابع ناپایدار حســاب کرد و خرج تراشــید؛ 
چون نتیجه آن همین بحث بین رئیس مجلس و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه می شود و همین کسری که با آن مواجه هستیم؛ 
درحالی که در برابرش در استان های بسیاری وعده داده شده و 

توقعاتی به وجود آمده که در عمل ناکام می مانند».
او معتقد اســت برخی حرف های دولت مثل ادعای هشت 
برابری فروش نفت یا وصول منابع آن، بیشــتر مصرف داخلی 
و تبلیغاتی داشــته تا بتوانند قیمــت ارز را کنترل کنند. در عمل 

آنچه اتفاق افتاده، این اســت که یک سوم منابع بودجه محقق 
نشــده اســت. بنابراین الزم اســت این بار دولت مصارف را بر 
اســاس درآمدها تعریف کند، برخالف همیشه که برعکس این 
کار را می کنــد؛ یعنی ابتدا هزینه ها را در نظر می گیرد و ســپس 
مجبور می شــود برای تراز کردن آن با بخش درآمدها یک نگاه 
متوهمانه به کار بگیرد و درآمدهای غیرقابل وصول را ارائه کند.
فیاضــی می گوید: اینکــه بودجه از ســمت مصارف جمع 

می شود، یک اشکال ساختاری است.
بودجه ۴۰۱ تکرار شود، وضع بدتر می شود

او پیش بینی می کند دولت امســال هم مثل ســال گذشــته 
موضــوع مالیات گیری را ادامه بدهد و دربــاره نفت هم راهی 
را که ۱۴۰۱ رفتــه در ۱۴۰۲ تکرار کند؛ چون با اتفاقاتی که افتاد، 
چشم اندازی برای افزایش فروش نفت وجود ندارد. در موضوع 
مالیات نیز باید بداند درســت اســت که می تواند فشار بیاورد و 
مالیات بیشــتری بگیرد، اما این مالیات اکنون در شــرایط رکود 
گرفته می شــود؛ یعنــی درحالی که افراد هیــچ ارزش  افزوده  و 

تولید مازادی نداشته اند.
این کارشناس می افزاید: «امسال شاهد بودیم که افرادی که 
فــرار مالیاتی می کردند، کمــاکان آن را ادامه دادند و می دهند. 
بخش هایی که به صورت رسمی یا غیررسمی معاف هستند نیز 
همچنان مالیات نمی دهند و فقط افراد حقیقی و حقوقی که از 

پیش مالیات می دادند، فشار بیشتری را تحمل کردند».
او در نهایت می گوید: در بودجه ۱۴۰۲ اگر بخواهیم با همین 
شــرایط پیش برویم، شرایط اقتصادی ســال بعد به مراتب بدتر 
می شود؛ چرا که برداشــت از منابع بانک  مرکزی و استقراض از 

بانک های تجاری بیشتر می شود و تبعا تورم هم باال می رود.

«شرق» در آستانه تنظیم بزرگ ترین سند مالی سال ۱۴۰۲، مشکالت بودجه نویسی برای سال آینده را بررسی کرد

دخل و خرج ناسازگار
تفکر غیر کارشناسی و بیگانه با استانداردهای بودجه نویسی باعث افزایش غیرمنطقی هزینه ها و اداره گران کشور می شود
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