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همایون حائری

ق و انرژی
معاون وزیر نیرو در امور بر 

هفته گذشــته طرحی در هیأت دولت به تصویب رســید که براســاس آن
پیشبینی میشود قبوض برق حدود  30میلیون نفر از جمعیت کشور با
تخفیــف  100درصدی و به تعبیری دیگر ،بهصورت رایگان عرضه خواهد
شــد .طرحــی بهنام «بــرق امید» که هــدف از اجــرای آن ،اصالح مصرف
مشترکان خانگی کشور و حمایت از مشترکان کم مصرف است.
در این طرح برای مشترکان خانگی ،الگوی کم مصرفی در مناطق مختلف
جغرافیایــی و ماههــای گرم و غیرگرم تعیین شــده اســت .مشــترکانی که
میزان مصرف آنها کمتر از این الگو (کم مصرفی) باشــد مشمول پاداش
و مشمول تخفیف  100درصدی خواهند شد .لذا خانوادههایی شامل این
طــرح؛ «برق امید» میشــوند که الگوی کم مصرفــی در مناطق مختلف
جغرافیایــی و ماههای گرم و غیرگرم را رعایت کنند و میزان مصرف آنها
کمتر از الگوی تعیین شده باشد.
البته برای ســایر مشترکان نیز راهکارهای کاهش مصرف پیشبینی شده
است تا با بهینهسازی مصرف یا نصب مولد خورشیدی کوچک در دسته
مشــترکان کم مصرف یا خــوش مصرف قرار گیرند .امید اســت با اجرای
این طرح حداقل  10درصد ازمیزان مصرف خانگی کشــور کاســته شــده و
بــه همین میزان عرضه انرژی برق برای بخش مولد کشــور فراهم شــود.
بــه عبارت دیگر ،مصرف بــرق در بخش غیر مولد اصالح و امکان عرضه
بیشتر برق در بخشهای مولد اقتصادی فراهم شود.
بــرای اجــرای ایــن طرح هیــأت دولــت در مصوبه خــود ،دو مــاه فرصت
تدوین دستورالعملهای اجرایی را به وزارت نیرو داده است .زمان اجرای
طــرح بــرق امید پس از تهیه این دســتورالعملهای اجرایــی خواهد بود.
طــی این مــدت دو ماه ،مشــترکان خانگی کشــور از طریق پیامک و ســایر
روشها از میزان مصرف ماهیانه خود و اینکه در کدام دسته کم مصرف،
خوش مصرف و پرمصرف قرار میگیرند ،مطلع خواهند شــد .همچنین
آموزشهــای مــورد نیــاز بــرای کاهش مصرف مشــترکان خانگی توســط
وزارت نیرو تهیه شــده و با کمک صداوسیما و رسانههای جمعی و شبکه
اجتماعی برای کاهش مصرف در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت.
انتظار میرود با اجرای این طرح به تعداد مشترکان کممصرف طی این
مدت افزوده شــده و همچنین از تعداد مشترکان پرمصرف کاسته شده و
از این طریق به تعداد مشترکان خوش مصرف یا کم مصرف افزوده شود
و در نهایــت منجر به کاهــش هزینه مصرف برق کلیه مشــترکان خانگی
کشور شود.
امیــدوارم کــه مــردم عزیز ایــران با کاهــش مصرف همگــی عضو کمپین
(پویش) برق امید شــده و از این اقدام ملی حمایت کنند که به نفع کشور
و اقتصاد خانواده اســت .در راســتای کاهش مصرف مشترکان پرمصرف
نیــز که نصب مولد خورشــیدی کوچــک در نظر گرفته شــده ،برنامههایی
در دســتور کار قــرار دارد .به طور مثال ،برای حمایت از توســعه مولدهای
خورشیدی کوچک پیشبینی شده است تا از یارانه سود تسهیالت بهرهمند
شوند .به این ترتیب ممکن است که تعداد مشترکان خوشمصرف و کم
مصرف کشور از سال آتی بیش از پیشبینیها شود و خانوادههایی در این
طرح قــرار میگیرند که بتوانند از آموزشهای کاهنده مصرف به بهترین
شکل بهره ببرند.
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مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتوگو با «ایران»:

گام بلند اصالح ساختار بودجه برداشته شد

گــروه اقتصــادی /اصــاح ســاختار
بودجــه یکی از مباحثی اســت که مورد
تأکیــد تمــام مســئوالن ارشــد کشــور از
جملــه مقــام معظــم رهبــری اســت.
هرچنــد دولــت طــرح خــود را بــرای
اصــاح ســاختار بودجــه بــه شــورای
عالــی هماهنگــی اقتصادی بــرده ولی
هنــوز نهایــی نشــده اســت و برهمیــن
اســاس این طرح به مجلس جدید نیز
ارســال شــد .این در حالی اســت که به
اعتقاد محمــد کردبچه مشــاور رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشور ،یکی از
مهمتریــن بخشهای اصالح ســاختار
بودجــه در قالــب اجــرای بودجهریزی
مبتنــی بــر عملکــرد در ایــن دولــت
اجرایی شــده اســت چرا که ایــن نوع از
بودجهریــزی ضمــن صرفهجویــی در
اعتبــارات هزینــهای کــه بخــش عمده
بودجــه را تشــکیل میدهد بهــرهوری
دستگاهها را نیز افزایش میدهد.
محمــد کردبچــه مشــاور رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در
گفتوگــو بــا «ایــران» اعتقــاد دارد که
مهمتریــن اصــاح ســاختار بودجــه
اجرایــی کــردن بودجهریــزی مبتنــی
برعملکــرد اســت کــه در ایــن دولــت
عملیاتی شده است.
بــه گفتــه وی هرچنــد بودجهریزی
مبتنــی بــر عملکــرد در برنامههــای
باالدســتی مختلفــی پــس از انقــاب
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه بــود ،امــا به
دالیــل مختلفــی ایــن مهــم عملیاتی
نشــده بود .یکــی از مهمتریــن تکالیف
در ایــن خصوص بند  16سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی اســت که بر کاهش و
صرفهجویی اعتبــارات هزینهای تأکید
کرده است.
وی بــا اشــاره بــه موانــع اصلــی که
کاهــش اعتبــارات هزینــهای را دشــوار
کــرده بــود ،توضیــح داد :در بودجــه
اعتبــارات هزینــهای براســاس دو

طبقهبنــدی آمــده اســت ،یکــی از
طبقهبندیهــا اقتصــادی اســت که در
هفت فصل تقســیم بندی شــده و این
درحالی اســت که  70درصد اعتبارات
هزینــهای را فصولــی ماننــد حقــوق و
دســتمزد و رفــاه و تأمیــن اجتماعــی
و بازنشســتگان تشــکیل میدهــد کــه
کاهــش و صرفهجویــی آن را بســیار
دشوار میکند.
وی ادامه داد :براساس طبقهبندی
دوم کــه عملیاتــی اســت اعتبــارات
هزینــهای بــه  10امــور و 49ســطح
تقسیمبندی شده است که از 49سطح
4ســطح مرتبــط بــا حقوق و دســتمزد
و رفــاه و تأمیــن اجتماعــی همچنــان
70درصد اعتبارات را تشکیل میدهد.
کردبچــه تأکید کرد :بــا توجه به این
مانــع باید بــه فکر راهــی میبودیم که
بتوان صرفهجویی و افزایش بهرهوری
اعتبــارات هزینــهای را اجرایــی کنیــم.
طــی ســالهای اخیــر و بعــد از چنــد
ســال که از ابالغ سیاســتهای اقتصاد
مقاومتــی میگذشــت دولــت توفیــق
چندانــی در صرفهجویــی اعتبــارات
هزینهای نداشت.
به گفته وی ،برهمین اســاس وقتی
کــه بــه دلیــل ســهم بــاالی حقــوق و
دســتمزد نمیتوان اعتبارات هزینهای
را کاهــش داد بایــد بهــرهوری ایــن
اعتبارات را افزایش میدادیم یعنی با
اعتبار کمتر فعالیت بیشتری در قالب
بودجــه انجــام دهیــم کــه ایــن برنامه
همان بودجهریــزی مبتنی بر عملکرد
است.
 4ëëمرحلــه بودجــه ریــزی مبتنــی بــر
عملکرد
براســاس توضیحــات مشــاور
رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور
بودجهریــزی مبتنی بر عملکــرد دارای
 4مرحله است .مرحله نخست بازبینی
برنامههای دستگاههای اجرایی است و

در مرحلــه دوم شــاخصهای عملکرد
براساس اســناد باالدستی برنامه ششم
توســعه و اقتصاد مقاومتی و همچنین
اهداف کمی هر دستگاه اجرایی تعیین
شده است.
وی افــزود :در مرحلــه ســوم
هزینهیابــی بــرای هــر یــک از فعالیــت
دســتگاههای اجرایــی و تعییــن بهــای
تمــام شــده ایــن فعالیتها مشــخص
میشــود و در آخرین مرحلــه مدیریت
بــر عملکــرد و نظــارت و ارزشــیابی از
اقدامــات دســتگاههای اجرایــی در این
بخش انجام میشود.
ëëآغاز بودجهریــزی مبتنی بر عملکرد از
ابتدای دولت یازدهم
کردبچــه درخصــوص اینکــه
بودجهریــزی مبتنــی بر عملکــرد از چه
سالی کلید خورد ،گفت :از سال 92-93
یعنــی همزمان با آغــاز فعالیت دولت
یازدهــم اولیــن گامهــا در ایــن زمینــه
برداشــته شــد .بــه طــوری که نخســتین
جلســه هماندیشــی نوبخــت رئیــس
ســازمان درخصــوص بودجهریــزی
مبتنی بر عملکــرد بود و چارچوبهای
آن برای اجرا تعیین شد.
وی توضیــح داد :یکــی از اســناد
باالدســتی بــرای اجــرای بودجهریــزی
مبتنــی بر عملکرد ،برنامههای ســاالنه
اســت که همراه با بودجههای ســنواتی
آمــاده میشــود .در کنــار برنامههــای
بلندمــدت ،میــان مدت پنجســاله یک
برنامــه یکســاله داریــم کــه از آن بــه
بودجــه ســاالنه میرســیم کــه در آن
شــاخصهای کمــی مشــخص شــده
است.
مشــاور رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجه کشــور اضافه کرد :از سال 1393
کــه نخســتین بودجــه دولــت یازدهــم

تدوین شد تا کنون هر ساله برنامههای
ســاالنه تدویــن و بــه همــراه بودجــه به
مجلس تقدیم شده است .این درحالی
است که ارائه برنامه یکساله در قانون
سال  1351تصویب شده ولی تا پیش از
سال  93اجرایی نشده بود.
ëëاجــرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
هر سال  20درصد
بــه گفتــه کردبچــه براســاس بند پ
مــاده  7قانــون برنامــه ششــم توســعه
از ســال اول برنامــه یعنــی 1396
بایــد اعتبــارات هزینــهای  20درصــد
از دســتگاههای اجرایــی بــه صــورت
بودجهریزی مبتنی بــر عملکرد تنظیم
شــود تا در ســال انتهایی برنامه ششــم
 100درصد دستگاهها تحت پوشش این
نوع از بودجهریزی قرار گیرند.
وی ادامــه داد :در واقع بودجهریزی
مبتنــی بــر عملکــرد یکــی از مهمترین
اصــاح ســاختار بودجه بود که از ســال
نخســت برنامه ششم توســعه آغاز شد
و هماکنــون  95درصــد دســتگاههای
اجرایی را شــامل میشــود .به گفته وی
از چهــار مرحلــه بودجهریــزی مبتنــی
بــر عملکــرد اجــرای ســه مرحلــه برای
تمام دســتگاهها اجرایی شده و مرحله
چهــارم یعنــی نظــارت بــر عملکــرد
دســتگاهها نیز از ســال  1397آغاز شده
و رو به پایان است.
وی اضافه کرد :این اصالح ســاختار
بودجــه یکــی از معــدود احــکام برنامه
ششــم توســعه اســت کــه محقق شــده
اســت .در پیوســت شــماره  4قانــون
بودجــه ســالجاری لیســت تمــام
دســتگاههای اجرایــی کــه بودجهریزی
مبتنــی بــر عملکــرد دارنــد و همچنین
بهــای تمــام شــده فعالیت آنهــا آمده
است.

ëëتبصره  20بودجه چه میگوید
مشــاور معــاون رئیــس جمهــوری
دربــاره تکمیــل مرحلــه چهــارم
بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد
کــه همــان مدیریــت و نظــارت بــر
دســتگاههای اجرایــی اســت ،گفــت:
در تبصــره  20قانــون بودجــه کــه
چندیــن ســال در بودجــه لحــاظ
شــده ســازوکار مدیریــت بــر عملکــرد
دســتگاهها پیشبینــی شــده اســت،
اینکــه چگونه بــا اعطای اختیــارات به
مدیران دســتگاههای اجرایی میتوان
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را پیش
برد کــه در واقــع انگیزه مدیــران را باال
میبرد.
 5ëëروش انگیزشی
براســاس گفتههــای کردبچــه در
تبصــره  20قانــون بودجه مشــوقهایی
بــرای مدیــران دســتگاههای اجرایــی
لحــاظ شــده اســت تــا بودجهریــزی بر
عملکرد ســریعتر اجرایی شود .به گفته
وی از میــان ایــن مشــوقها پنــج مــورد
اهمیــت بیشــتری دارد که یکــی از آنها
برای هر مدیر دســتگاه اجرایی حســاب
جداگانهای ایجاد میشــود که در اختیار
مدیــر اســت و مدیــر نســبت بــه نحــوه
تخصیص آن تصمیم میگیرد.
وی ادامــه داد :دومیــن مشــوق
ایــن اســت کــه مدیــران دســتگاهها
تفاهمنامــهای بــا عنــوان عملکردی با
دســتگاههای اجرایــی امضــا میکننــد
کــه در آن اختیــارات و وظایــف آنهــا
قیــد شــده اســت .ســومین مشــوق نیز
به مدیران اختیار داده شــده اســت که
جابهجایــی اعتبار داشــته باشــند حتی
برای اعتبارات هزینهای ولی به شــرط
صرفهجویــی .چهارمیــن مشــوق ایــن
است که مدیران حتی میتوانند نسبت

به جابهجایی کارکنان غیربهرهور خود
اقدام کنند و آخرین مشــوق این است
که اگر دســتگاهی صرفهجویی داشــته
باشــد مبلــغ صرفهجویــی بــه خــود
دســتگاه برمیگردد که  20درصد آن را
برای اعتبارات هزینهای و  80درصد را
برای عمرانی میتواند هزینه کند.
به گفته وی این انگیزهای اســت که
به مدیران کمــک میکند در عملیاتی
شــدن بودجهریزی مبتنــی بر عملکرد
بکوشند.
 2ëëبخشنامه مهم
مشــاور رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور در ادامــه از ابــاغ دو
بخشــنامه بســیار مهــم در راســتای
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد توســط
رئیس ســازمان خبــر داد .به گفته وی،
نخســتین بخشــنامه کــه در اول تیرماه
ابالغ شد تخصیص بر مبنای عملکرد
را ابالغ کرده است .طبق این بخشنامه
تمــام تخصیصهــا بایــد مبتنــی بــر
عملکرد دســتگاهها باشد و هر سه ماه
یکبار دستگاهها باید گزارش عملکرد
خود را به ســازمان ارائــه کنند و پس از
بررســی عملکــرد کمیتــه تخصیص با
حضور خزانهدار کل کشــور هر ســه ماه
یکبــار تشــکیل و بــر اســاس عملکرد
دســتگاهها بــه آنها بودجــه تخصیص
داده میشــود .این درحالی است که تا
پیش از سالجاری این اقدامات انجام
نمیشد.
وی دومیــن بخشــنامه را کــه در 11
تیرماه ابالغ شــده مربوط بــه جزئیات
تفاهمنامــه عملکــردی میــان مدیران
و دســتگاههای اجرایــی دانســت کــه
براســاس آن فــرم ایــن تفاهمنامــه و
اختیــارات مربوطــه مشــخص شــده
است.
ëëبرنامــه هفتــم اجــرای کامــل
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
کردبچــه در ادامــه توضیــح داد:
طی ســالهای اخیــر بخــش عمدهای
از بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد
عملیاتــی شــده اســت و بــا تکمیــل
مرحلــه چهــارم آن کــه بــه نظــارت و
مدیریــت دســتگاهها مربوط میشــود
ایــن نــوع از بودجهریــزی بــه صــورت
کامل اجرایی میشود.
به گفته وی از برنامه هفتم توســعه
بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد بــه
صــورت کامــل عملیاتــی میشــود و
درآن زمان میزان صرفهجویی حاصل
از آن در اعتبارات هزینهای و همچنین
افزایش بهرهوری دستگاهها مشخص
خواهد شد.

توضیحات بانک مرکزی درباره بخش عمده افزایش بدهی دولت به این بانک

افزایش بدهیها قانونی و فاقد هرگونه آثار پولی است
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مدیریت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی ـ امور پژوهش و فناوری
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گــروه اقتصــادی /افزایــش بدهــی
دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر،
یکــی از موضوعاتــی اســت کــه برخی از
رســانهها به واســطه آن دولت را متهم
میکننــد و آن را عامــل بــی انضباطــی
مالی کشــور میداننــد .اما بانک مرکزی
در روز گذشــته توضیحاتــی در ایــن
خصوص ارائه داد و اعالم کرد :برخالف
مطالــب منــدرج در برخــی رســانهها،
بخش عمدهای از افزایش بدهی دولت
به بانک مرکزی در دو سال اخیر ،صرفاً
تغییــر طبقهبنــدی مطالبــات بانــک
مرکــزی از دولــت ،شــرکتهای دولتــی
و بانکهــا یا به واســطه اســناد به تعهد
دولت بوده اســت که همگی به موجب
قانــون بــوده و فاقــد هرگونــه آثــار پولی
است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک
مرکــزی ،بدهی دولت بــه بانک مرکزی
از  35.4هــزار میلیــارد تومــان در پایان
تیرماه  1397به  97هزار میلیارد تومان
در پایــان خردادمــاه ( 1399در حــدود
 61.6هــزار میلیــارد تومــان افزایــش)
رسیده است.
در ادامــه این اطالعیه نوشــته شــده
اســت :بررســی دالیــل افزایــش بدهــی
دولــت به بانــک مرکــزی در دوره مزبور
بیانگر آن اســت که در حــدود  41.4هزار
میلیارد تومان ( 67.2درصد) از افزایش
بدهــی دولت بــه بانک مرکــزی در این
دوره به واســطه انتقال بخشی از بدهی
بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی
بــه بانــک مرکــزی بــه بدهی دولــت به
بانــک مرکــزی (بــه میــزان  33.4هــزار
میلیــارد تومان بابت اصــل و کارمزد ،از
ظرفیتهــای موضــوع بنــد (و) تبصره

 5قانون بودجه ســال  1397و به میزان
 8هــزار میلیارد تومــان ،از ظرفیتهای
بند مزبور در قانون بودجه ســال )1398
بوده است .بنابراین این میزان افزایش
بدهــی دولت به بانک مرکــزی به هیچ
عنــوان بــه معنــای خلــق پــول جدید و
افزایــش پایه پولی نبوده ،بلکه صرفاً به
موجب قوانین بودجــه ،بدهی بانکها
بــه بانــک مرکــزی بــه بدهی دولــت به
بانک مرکزی انتقال یافته است.
عــاوه بــر ایــن ،معــادل  10.8هــزار
میلیــارد تومان افزایش بدهی دولت به
بانک مرکزی در پایــان تیرماه  1397به
پایــان خردادماه  1399بــه دلیل انتقال
بدهــی برخــی از شــرکتهای دولتــی
بــه بانــک مرکــزی بــه بدهی دولــت به
بانک مرکزی (شــامل شرکتهای مادر
تخصصــی توانیــر ،بازرگانــی دولتــی،
پشــتیبانی امــور دام کشــور و ســازمان
هدفمندســازی یارانههــا براســاس
مصوبات هیأت وزیران ،مبتنی بر اصول
 127و  138قانــون اساســی) بــوده که در
عمل تنها تغییــر طبقهبندی مطالبات
بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار
پولی نیست.

 ëëمستنداتقانونی
بانــک مرکــزی توضیــح میدهد :بر
اســاس تبصره ( )1قانون تنظیم بخشی
از مقــررات مالــی دولت که بــه ماده 24
قانون محاســبات عمومی کشور الحاق
شــده اســت ،هر ســاله دولــت میتواند
معــادل  3درصــد از بودجــه عمومــی
را بــه صــورت تنخواهگــردان از منابــع
بانــک مرکــزی اســتقراض کــرده و آن
را در پایــان ســال تســویه کنــد .هــر چند
کــه میــزان تعیین شــده  3درصــدی در
قانون همواره ثابت است ،لیکن همراه
بــا افزایــش رقــم کل بودجــه عمومــی
کشــور ،ظرفیت اســتفاده قانونی دولت
از تنخواهگــردان خزانــه نیــز افزایــش
مییابد .در این راستا ،حدود  13.5هزار
میلیــارد تومان افزایش بدهی دولت به
بانــک مرکــزی در دوره مذکــور به دلیل
اســتفاده دولــت از تنخواهگــردان خزانه
صورت گرفته که دارای پشــتوانه قانونی
است.
در دوره مذکــور حــدود  2.1هــزار
میلیــارد تومــان افزایــش بدهــی دولت
بــه بانک مرکــزی نیز به دلیل اســناد به
تعهــد دولــت (کــه بخشــی از آن بابت

مطالبــات بانــک مرکــزی از دولــت از
طــرف وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
بــه وثیقه جواهــرات ملی تعهد شــده و
بــه موجب ماده  8قانــون پولی و بانکی
کشــور  -مصوب ســال  -1351به عنوان
پشــتوانه اسکناسهای منتشــره منظور
شــده و بخــش دیگــر اســناد بــه تعهــد
دولــت مربوط به ســفتههایی اســت که
از ســوی بانــک مرکــزی و بــه نیابــت از
دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان
سهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی
پول و سایر مؤسسات مالی بین المللی
به امانت گذارده میشود) بوده است.
الزم بــه توضیــح اســت کــه افزایش
بدهی دولت بــه بانک مرکزی که از این
محل ناشی میشود ،به معنی افزایش
پایــه پولــی نیســت؛ چراکــه در قبــال
افزایــش ایــن متغیــر ،پول جدیــدی به
اقتصاد کشور تزریق نمیشود .به لحاظ
حسابداری نیز افزایش در بدهی دولت
بــه بانــک مرکــزی ناشــی از تغییــرات
اســناد به تعهد دولت ،با افزایش ســایر
بدهیهــای بانــک مرکــزی (و بــه تبــع
آن کاهــش خالــص ســایر اقــام بانــک
مرکزی) خنثی شــده و از این منظر پایه
پولی متأثر نخواهد شد.
در مجمــوع مالحظــه میشــود کــه
برخــاف ادعــای مطلــب منــدرج در
برخی رسانهها ،در دو سال اخیر بخش
عمــدهای از افزایــش بدهــی دولــت به
بانک مرکــزی ،صرفاً تغییر طبقهبندی
مطالبــات بانــک مرکــزی از دولــت،
شــرکتهای دولتــی و بانکهــا و یــا بــه
واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است
کــه همگی به موجب قانون بوده و فاقد
هرگونه آثار پولی است.

